
                                                                                                                                                 -ПРЕДЛОГ 

            Врз основа на член 417 и 418 од Законот за трговските друштва и член 117 и 120 од 
Статутот на ФЗЦ 11 ОКТОМВРИ АД-Куманово, Собранието на ФЗЦ 11 ОКТОМВРИ АД-
Куманово на седницата одржана на ден 12.09.2015 година, ја донесе следнава: 
 

О    Д    Л    У    К    А 

ЗА ИЗМЕНА НА СТАТУТ НА ФЗЦ 11 ОКТОМВРИ АД-КУМАНОВО 

 
Член 1 

 
Во Статутот бр. 02-1045 од 14.06.2000 година на ФЗЦ 11 ОКТОМВРИ АД-Куманово,  членот 1 
се менува и гласи: 
 
      Со oвој Статут се уредуваат: 

 фирмата и седиштето на Друштвото; 

 предметот на работење на Друштвото; 

 основната главнина на Друштвото и акциите; 

 зголемување и намалување на основната главнина; 

 органи на Друштвото; 

 состаноци и известувања; 

 комисии; 

 големи зделки; 

 зделки со заинтересирана страна; 

 застапување и прокура; 

 деловна тајна и забрана за конкуренција; 

 информирање; 

 финансиски резултат и распоредување на добивката; 

 служба за внатрешна ревизија; 

 добивката и загубата на Друштвото; 

 внатрешна организација на Друштвото; 

 уредување на односите во Друштвото; 

 статусни промени; 

 времетраењето и престанок на Друштвото; 

 односи меѓу друштвото и поврзаното друштво со мнозинско учество; 

 измена на Статут ; 

 заштита и унапредување на човековата средина; 
преодни и завршни одредби.            

Член 2 

 
Член 2 се брише 

 
Член 3 

 
Член 1 и 3 се менуваат и стануваат член 2 се додава и нов став 3 и член  3   2 гласи: 
 
 Друштвото Фабрика за заварени цевки и профили 11 Октомври е организирано како 
акционерско друштво. 
 Друштвото е запишано во Трговскиот регистар на друштва што се води во 



Централниот регистар на РМ и има статус на правно лице со права, обврски и одговорности 
утврдени со Закон и овој статут. 
Единствениот матичен број на Друштвото (ЕМБС) е 4028201. 
 

Член 4 

 
             Во Член 4 кој станува член 3 зборот “Фабриката“ се менува со зборот “Друштвото“ и се 
менува редоследот  од  “акционерско друштво во мешовита сопственост – Куманово“ во 
“ акционерско друштво Куманово во мешовита сопственост“ и член 3 гласи: 
 
 Друштвото е единствен правен следбеник на Фабрика за заварени цевки и профили 
11 ОКТОМВРИ - акционерско друштво Куманово во мешовита сопственост. 

Член 5 

 
Се бришат член 5 и 6 

Член 6 

 
Член 7,8 и 9 се менуваат и стануваат член 4 кој гласи: 
 
ФИРМА И СЕДИШТЕ 

 
 
          Друштвото работи и учествува во правниот промет под фирмата: 
Фабрика за заварени цевки и профили  11 ОКТОМВРИ Акционерско друштво Куманово. 
 
           Скратениот назив на фирмата гласи: 
ФЗЦ 11 ОКТОМВРИ АД КУМАНОВО. 
 
 Во правниот промет кој се одвива во странство, Друштвото ќе го користи истиот назив 
од овој член со латинично писмо. 
 
 

Член 7 

Член 10 се менува и станува член 5 и гласи: 
 
 Седиштето на Друштвото е во Куманово на улица „11 Ноември“ број 87 А , Куманово. 
 

 
Член 8 

Член 13 до 16 се менуваат и стануваат член 6 кој гласи: 
 

 Друштвото работи и учествува во правниот промет под фирмата: 
 Фабрика за заварени цевки и профили  11 ОКТОМВРИ Акционерско друштво 
Куманово. 
 
 Друштвото има свој печат и штембил: 
            1. Печатот е со округла форма и стандардна димензија, во кој со кирилично писмо е 
впишан полниот назив на фирмата на Друштвото. Друштвото може да има и повеќе почати, 
во кои покрај текстот стои и реден број. 



            2. Штембилот на Друштвото е со правоаголна форма и стандардна димензија, во кој на 
кирилично писмо е впишан називот на фирмата и е означен простор за број и датум на 
заведување на актот. 
 Печатот и штембилот ги употребува и со нив ракува само лице овластено од Одборот 
на директори. 
 Големината на печатот и штембилот, нивната содржина, употребата, евиденцијата и 
нивно унишување се уредуваат со одлука на Одборот на директори. 
 Печатот и штембилот се употребуваат на сите општи и поединечни акти и 
коресподенцијата на Друштвото . 

 
Член 9 

 
Член 11 се менува и станува став 1 од член 7 

Член 12 станува став 2 од член 7 и член 7 гласи: 
 
 Друштвото има заштитен знак во форма на цртеж кој претставува: бројката 11 ставена 
во круг, а под долната половина на кругот полукружен запчаник со пет знаци изразени 
нанадвор. 
 Заштитниот знак се употребува на: 

 фирмата; 

 меморандумот; 

 производи на Друштвото; 

 хартиите од вредност; 

 рекламите и пропагандните материјали; 

 заеднички производи со други претпријатија и 

 во други случаи кога тоа ќе го определи Одборот на директори на Друштвото. 
 

 
Член 10 

Член 17 се брише 

 
Член 11 

Во член 18 став 1 зборот “Фабриката“ се менува со зборот “Друштвото“ 

Во став 2 се брише зборот “знакот“ и член 18 станува член 8 кој гласи: 
 
 За промена на фирмата, седиштето и знакот на Друштвото одлучува Собранието на 
Друштвото на предлог на Одборот на директори. 
 Со одлука за промена на фирмата и седиштето на Друштвото истовремено се 
одлучува и за новата фирма и седиште. 
 

Член 12 

Член 19 се брише 

 
Член 13 

 
Член 20 и 21 се менуваат и стануваат член 9 кој гласи: 
 
ПРЕДМЕТ НА РАБОТЕЊЕ 

 



 
 Приоритетна дејност според Националната класификација на дејностите на 
Друштвото е: 
            24.20 - Производство на цевки, шупливи (издлабени) профили и слични производи од 
челик. 
 Предмет на работење на Друштвото ќе бидат сите дејности утврдени со НКД освен 
оние за кои е потребна согласност, дозвола или друг акт на државен или на друг надлежен 
орган. 
 Предмет на работење во надворешниот промет се сите евидентирани дејности во 
надворешен промет. 
 

Член 14 

 
Член 29 се менува и станува член 10 кој гласи: 
 
ОСНОВНА ГЛАВНИНА НА ДРУШТВОТО И АКЦИИ 

 
 Основната главнина на Друштвото изнесува 25.104.816,00 евра, која е поделена на 
491.000 акции со номинална вредност на една акција од 51,13 евра. 
 Во времето на усвојувањето на измените на овој Статут, сопственици на акции се: 
 Обични акции на акционерите......................................................462.620 акции 

 Приоритетни акции на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на 
РМ......28.380 акции 

 
 

Член 15 

 
Член 30 и 31 се бришат 

 
Член 16 

Член 32 се менува и станува член 11 кој гласи: 
 
Обичните акции им ги даваат на сопствениците следните права : 
            -право на глас во Собранието на Друштвото ; 
            -право на исплата на дел од добивката((дивиденда) ; 
  -право на исплата на дел од ликвидационата односно стечајна маса на  Друштвото. 
            Секоја акција дава право на еден глас во Собранието на Друштвото. 
 

Член 17 

 
Во член 33 зборот “Фабриката“ во став 2 се менува со зборот “Друштвото“ и членот 33 
станува член 12 кој гласи: 
 
 Приоритетните акции издадени на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на 
РМ ги носат правата определени со законот и не носат право на глас при одлучување. 
 Друштвото може согласно Закон да издава и други приоритени акции, а правата 
содржани во истите ќе бидат утврдени со одлука за нивно издавање. 

 
Член 18 



Член 34 и 35 се бришат 

 
Член 19 

Член 36 и 37 се менуваат и стануваат член 13, а во член 38 зборот “Фабриката“ се менува со 
зборот “Друштвото“ и членот 38 станува став 4 од член 13 и членот 13 гласи: 
 
 Акцииите на Друштвото се издаваат, се пренесуваат и се водат во форма на 
електронски запис и се запишуваат во акционерската книга на Друштвото која што се води во 
Централниот депозитар за хартии од вредност на Република Македонија, во согласност со 
Закон. 
 За акционер се смета секое лице запишано во акционерската книга на начин 
определен со Закон. 
 Пренос на обичните акции се смета за извршен кога истиот ќе се запише во 
Централниот депозитар за хартии од вредност на РМ. 
 Друштвото може да купува сопствени акции согласно Закон. 
 

Член 20 

Член 39 до 47 се менуваат и стануваат член 14, 15 и 16 кои гласат: 
 
ЗГОЛЕМУВАЊЕ И НАМАЛУВАЊЕ НА ОСНОВНАТА ГЛАВНИНА 

 
Член 14 

 
 Основната главнина на Друштвото може да се зголемува или намалува само со 
измена на Статутот на Друштвото. 
 Одлука за зголемување или намалување на основната главнина се донесува со 2/3 
мнозинство од акциите со право на глас претставени на Собранието. 
             Одлуката за зголемување или намалување на основната главнина станува полноважна 
по донесувањето на одлука за согласност со мнозинство гласови од став 2 на овој член од 
вкупниот број на приоритетни акции издадени на ПИОМ. 
 Со Одлуката на Собранието за зголемување односно намалување на основната 
главнина истовремено се определува целта, причините, како и постапката за спроведување 
на зголемувањето односно намалувањето. 
 

Член 15 

 
 Основната главнина на Друштвото може да се зголемува со емисија на нови акции 
односно на друг начин утврден со Законот. 
 

Член 16 

 
 Основната главнина се смета за зголемена односно намалена со уписот во 
Централниот регистар на РМ. 
 

Член 21 

 
Се додава нов член 17 кој гласи: 
 
ОРГАНИ НА ДРУШТВОТО 



 
Органи на Друштвото се: 
А) Собрание и 

Б) Одбор на директори 

Член 22 

 
Се брише член 55 

Член 23 

 
Се менува член 56 и станува член 18 кој гласи: 
 
А) СОБРАНИЕ 

 
 Акционерите своите права во Друштвото ги остваруваат на Собранието. 
 На секој акционер запишан во акционерската книга од денот на уписот му припаѓа 
право на учество во работата на Собранието и право на глас. 
 Членовите на Одборот на директори учествуваат на Собранието без право на глас, 
освен ако не се акционери во Друштвото. 
 

 
Член 24 

Се менува член 69 и станува член 19 кој гласи: 
 

 
  Собранието на Друштвото ги врши особено следните работи: 
 

1. измена на Статутот на Друштвото; 
2. одобрување на годишната сметка, на финансиските извештаи и на годишниот 
извештај за работа на Друштвото во претходната деловна година и одлучување за 
распределбата на добивката; 
3. избор и отповикување на членовите на Одбор на директори; 
4. одобрување на работата и на водењето на работењето на членовите на Одбор на 
директори; 
5. промена на правата врзани за оделени родови и класи акции; 
6. зголемување и намалување на основната главнина на Друштвото; 
7. издавање на акции и други хартии од вредност; 
8. назначување на овластен ревизор за ревизија на годишните сметки и на 
финансиските извештаи на Друштвото; 
9. одобрување на голема зделка, чијшто предмет е имот со вредност проценета над 50 % 
од книговодствената вредност на имотот на друштвото и зделка со заинтересирана страна,  
во постапка определена со Законот ; 
10. преобразба на Друштвото во друга форма на друштво и престанување на Друштвото ; 
11. Статусни промени на Друштвото .         

 
 

Член 25 

Се менуваат членовите 57 и 59 и стануваат член 20 кој гласи: 
 

 



        Годишното Собрание се свикува и работи по постапка утврдена со одредбите на Законот 
и овој Статут. 
 Годишното Собрание го свикува Одбор на директори најдоцна три месеци по 
составувањето на годишната сметка, на финансиските извештаи и на годишниот извештај за 
работа на Друштвото во претходната деловна година, а не подоцна од шест месеци од 
завршувањето на календарската година или 14 месеци од одржување на последното 
годишно Собрание. 
 Ако Одборот на директори не го свика Годишното собрание на време Собранието без 
одлагање го свикуваат неизвршните членови на Одборот на директорите. 

 
Член 26 

 
Се менува член 58 и станува член 21 кој гласи: 
 
 На годишното Собрание: 
 1.  се разгледуваат и се усвојуваат годишната сметка, финансиските извештаи и 
годишниот извештај за работа на Друштвото во претходната деловна година; 
 2.  се одлучува за употреба на чистата добивка или за покривање на загубата и        
 3.  се одобрува работата на членовите на Одборот на директори. 
 
 

Член 27 

Се додаваат два нови члена 22 и 23 кои гласат: 
 

Член 22 

 Годишното Собрание по завршувањето на деловната година, задолжително одлучува 
за одобрување на работата и за водењето на работењето на Друштвото од страна на 
членовите на Одборот на директори. За одобрување на работата на  членовите на Одборот 
на директори се гласа одделно за секој член на Одборот на директори. 
 Расправата и одобрувањето на работата на Одборот на директори односно за начинот 
на водењето на работењето на Друштвото мора да биде поврзана со расправата за 
годишната сметка, финансиските извештаи и годишниот извештај за работата на друштвото 
во претходната деловна година. 
 Ако годишното Собрание не ја одобри работата на Одборот на директори или на 
некои од членовите на Одборот на директори на истата седница, Собранието може да 
одлучи да пристапи кон избор на сите членови на Одбор на директори или кон избор на 
нови членови на Одборот на директори на местото на оние на кои Собранието не им ја 
одобрило работата. Собранието може да одлучи членовите на Одбор на директори на кои 
им ја одобрило работата да продолжат да ги вршат неодложните работи во Друштвото до 
изборот на полниот состав на Одборот на директори што се врши на продолжена седница 
што се одржува во рок не пократок од 8 дена и не подолг од 15 дена од денот на 
објавувањето на датумот на кој што ќе продолжи седницата на годишното Собрание. 
 Денот на објавувањето на продолжената седница се објавува во дневен весник. 
 Одлуката за одобрување на работата на сите членови на Одбор на директори не го 
исклучува правото да се бара надомест на штета.      

 
Член 23 

 
 Кога тоа го бара интересот на Друштвото и на акционерите, во времето меѓу две 



годишни собранија, може да се свика Собрание. 
 Одборот на директори односно неизвршните членови на Одборот на директори 
можат со мнозинство на гласови од своите членови, кога тоа е предвидено со Закон за 
трговските друштва, по своја иницијатива или по барање на акционер, да донесат Одлука за 
свикување на собрание. 
 Барање за свикување на Собрание, можат да поднесат акцонери кои имаат најмалку 
една десеттина од сите акции со право на глас. 
 Барањето се доставува по писмен пат до Одборот на директори во седиштето на 
Друштвото и во него мора да се наведат целта и причините за свикувањето на Собранието, 
како и други податоци определени со Закон. 
 Одборот на директори, во рок од 8 дена од денот на приемот на барањето на 
акционерите за свикување на Собранието донесува одлука за прифаќање или за одбивање 
на барањето. Во одлуката за одбивањето на барањето мора да се наведат причините поради 
кои што е така одлучено.                                                                                                
 Ако по барање на акционери за свикување на Собрание кои имаат мнозинство од сите 
акции со право на глас, Одборот на директори не свика Собрание во рок од 24 часа од денот 
на поднесувањето на барањето, акционерите можат да поднесат предлог за свикување на 
Собрание до Судот. 
 
 

Член 28 

 
Се менува член 60 и станува член 24 кој гласи: 

              
 

 Собранието на Друштвото се свикува со објавување на јавниот повик, кој се објавува 
во најмалку еден дневен весник што излегува на цела територија на Република Македонија. 
 Содржината на јавниот повик Друштвото  ја објавува на насловната страница од 
својата официјална интернет страница и ја поднесува за објавување на интернет страниицата 
на Берзата. 
 Рокот кој што тече од денот на објавувањето на јавниот повик до денот на 
одржувањето на Собранието не може да биде подолг од 50 дена ниту пократок од 21 ден до 
денот на одржувањето на Собранието. 
 
 

Член 29 

Се менува член 61 и станува член 25 кој гласи: 
 

 
             Јавниот повик за свикување Собрание ги содржи следните податоци: 
1) фирмата и седиштето на Друштвото; 
2) местото и датумот на одржување на Собранието; 
3) другите процедурални формалности, пропишани со Статутот, што се од значење за 
присуството на Собранието и за начинот на гласање; 
4) дневниот ред според кој ќе работи Собранието и 

5) начинот на кој што се достапни материјалите што се подготвени за Собранието кое 
што е свикано. 
 
 



Член 30 

Се додава нов член 26 кој гласи: 
 
Јавниот повик за одржување на седница на Собрание на Друштвото содржи опис на 
постапките според кои акционерите учествуваат и гласаат на седница  на Собранието, а 
особено за тоа како : 
1. акционерите можат да вклучат точки во дневниот ред на Собранието и да предлагаат 
одлуки со информација за тоа како истото можат да го прават  откако ќе се објави повикот, 
како акционерите можат да поставуваат прашања до Друштвото за точките од дневниот ред 
на седницата на Собранието и со информација за рокот до кој тоа можат да го сторат. По 
исклучок, јавниот повик може да ги содржи само последните рокови до кои може да се 
предлагаат точки на дневниот ред, поставуваат прашања, односно да се предлагаат одлуки, 
ако во јавниот повик е наведена официјалната интернет страница на Друштвото со 
упатување дека на истата можат да се најдат детални информации за начинот на предлагање 
точки на дневниот ред, поставување прашања и предлагање одлуки на акционерите. 
2. се одвива постапка за гласање преку полномошник, како ќе им се направат достапни 
обрасците за гласање преку полномошник на акционерите кога Друштвото има подготвено 
такви обрасци и информација за тоа како Друштвото е подготвено да ги прими електронски 
известувањата од страна на акционерите за дадени овластувања на полномошници и 

3. се одвива постапката за гласање со кореспонденција или електронски кога Друштвото 
овозможува такво гласање. 
                                
 Во јавниот повик за одржување на седница на Собрание треба да биде наведена 
адресата на официјалната интернет страница на Друштвото на која ќе бидат достапни 
информациите наведени во претходните ставови на овој член. 
 
 

Член 31 

Членовите 62 до 69 се менуваат и стануваат членови 27 до 31 кои гласат: 
 

Член 27 

 
           Секој акционер кој има намера да учествува на свикано Собрание е должен да го 
пријави своето учество на Собранието (пријава за учество на собранието) најдоцна пред 
почетокот на седницата на закажаното Собрание. Списокот на пријавените акционери го 
подготвува, лицето овластено за свикување на Собранието. 
 Пред почетокот на одржувањето на Собранието лицето овластено за свикување на 
Собранието го споредува списокот на пријавените акционери според состојбата во 
акционерската книга добиена од Централниот депозитар за хартии од вредност 48 часа пред 
одржување на седницата на Собранието. 
 Пред почетокот на одржувањето на Собранието, списокот на пријавени акционери го 
потпишува секој присутен акционер односно полномошник на акционер со што го 
верификува своето присуство на Собранието (верификуван учесник на Собранието). 
 Потпишаниот список со свој потпис го заверуваат претседавачот со Собранието и 
записничарот. По заверка на списокот претседавачот со Собранието го констатира кворумот 
за работа.        
 Заверениот список им се дава на увид на сите учесници на собранието пред првото 
гласање. Секој верификуван учесник на Собранието може да бара копија на потпишаниот 
список, на свој трошок кој што не може да биде поголем од вистинскиот трошок. 



                                                                 
Член 28 

 
 Секој акционер може да овласти, со полномошно друго физичко или правно лице 
како свој полномошник на седница на Собрание кое што ќе учествува и ќе гласа на седницата 
на Собранието во негово име. 
 Акционерите можат да овластат полномошник со давање полномошно во писмена 
форма без обврска да го заверат полнмошното кај нотар. 
 Акционерите треба веднаш да го известат Друштвото за секое полномошно дадено во 
писмена форма. 
 Акционер кој нема да го извести Друштвото за дадено полномошно ќе се смета дека 
не го дал полномошното. 
 Друштвото има утврдено образец за давање полномошно во писмена форма кој може 
да се преземе од интернет страница на Друштвото, а исто така може да се преземе и во 
седиштето на Друштвото. 
 Акционерот може да го откаже полномошното по писмен пат на начин                                                            
што го известува Друштвото дека даденото полномошно го откажува користејќи го образецот 
за известување за откажување на полномошно кој може да се преземе од интернет страница 
на Друштвото, а исто така може да се преземе и во седиштето на Друштвото. 

 
Член 29 

 
 Друштвото не смее да ги ограничува лицата да бидат полномошници на Собрание 
освен кога кај нив постои состојба на конфликт на интерес. 
 Состојба на конфликт на интерес постои кога има ризик лицето да има интерес 
поинаков од интересот на акционерот од кого добило овластување да биде негов 
полномошник а особено во случаите определено со закон . 
 Дејствијата извршени од полномошниците кај кои постоел конфликт на интерес, но 
истиот не им бил претходно обелоденет на акционерите од кои биле овластени како 
полномошници, како и на Друштвото ќе се сметаат за лица на кои не им е дадено 
полномошно. 
 

Член 30 

 
 Собранието може да одлучува само за прашања кои што се уредно ставени на дневен 
ред. 
 Собранието може да расправа, без право на одлучување, и за прашања кои што не се 
уредно ставени на дневен ред. 
 Секој акционер има право во било кое време да поднесе иницијатива за вклучување 
точки во дневниот ред на Собрание кое што ќе биде свикано. 
 Акционери кои поединечно или заедно поседуваат најмалку 5% од вкупниот број на 
акциите со право на глас можат да предложат дополнување на дневниот ред со барање за 
вклучување нови точки ако истовремено приложат и образложение за предложената точка 
за дополнување на дневниот ред или ако предложат одлука по предложената точка. 
 Акционери кои поединечно или заедно поседуваат најмалку 5% од вкупниот број на 
акциите со право на глас имаат право по писмен пат да предложат за усвојување на одлуки 
по секоја од точките кои се вклучени или ќе бидат вклучени во дневниот ред на седницата на 
Собранието. 
 Барањето за вклучување на една или повеќе точки во дневниот ред на Собранието 



или предлагањето на одлуки за усвојување се испраќа до Одборот на директори на 
Друштвото во рок од осум дена од денот кога е објавен јавниот повик за одржување на 
седницата на Собранието. 
 Барањето за вклучување на една или повеќе точки во дневниот ред на Собрание кое 
што е свикано може да се одбие во случаите определени со Закон. 
 Ако барањето од ставот (6) на овој член не е ставено на дневен ред, освен во случаите 
од ставот (7) на овој член, конечна одлука по барањето донесува Собранието по усвојување 
на дневниот ред. 
 Барањето за вклучување една или повеќе точки во дневниот ред на свикано Собрание, 
органот што го свикал Собранието, односно лицето определено од судот да свика Собрание, 
го испраќа до сите акционери, односно го објавува на ист начин на кој што ги испратил 
поканите, односно на кој што го објавил јавниот повик за учество на свиканото Собрание, 
најдоцна осум дена пред денот на неговото одржување.                                               
 Таму каде што остварувањето на правото на акционерите од ставовите (4) и (5) на овој 
член повлекува измена на дневниот ред на седницата на Собрание кој веќе им е 
доставен/објавен на акционерите, Друштвото го става на располагање ревидираниот дневен 
ред на истиот начин, како и претходниот дневен ред пред датумот на одржувањето на 
седницата на Собранието. Ревидираниот дневен ред е уредно ставен на располагање ако 
акционерите можат навремено да овластат полномошници или да гласаат со 
кореспонденција. 
 

Член 31 

 
 Секој акционер има право да поставува прашања по секоја од точките од дневниот 
ред на седницата на Собранието. 
 Друштвото преку овластен орган или застапник е должно да одговори на прашањата 
што ги поставуваат акционерите. 
 Друштвото може да даде еден збирен одговор на прашањата со иста содржина. 
 Прашањата поставени од акционерите се сметаат дека се одговорени ако одговорите 
се достапни на интернет страницата на Друштвото во форма на прашање и одговор. 
 

Член 32 

 
Член 70 се менува и станува член 32 кој гласи: 
 
 Собранието може да работи (кворум за работа) ако на седницата присуствуваат 
верификувани учесници на Собранието кои поседуваат најмалку мнозинство од вкупниот 
број на акциите со право на глас. 
 Ако на Собранието не се обезбеди кворумот од став (1) на овој член Собранието не 
може да почне со работа. За време што не е подолго од 15 дена од денот за кој што е 
закажано одржувањето на Собранието кое што немало кворум за работа се закажува нов 
термин за одржување на Собранието, (презакажано Собрание) кое што и се одржува во овој 
рок. Новиот термин за одржување на презакажаното Собрание се објавува на начинот на кој 
што е објавено свикувањето на собранието кое што немало кворум за работа. 
 Учеството на презакажаното Собрание повторно не се пријавува. Пред да се започне 
со работа на презакажаното Собрание се пристапува кон потпишување на списокот, со што 
секој присутен го верификува своето присуство на презакажаното Собрание. Потпишаниот 
список со свој потпис го заверува претседавачот со Собранието и записничарот. По заверката 
на списокот, претседавачот со Собранието го констатира присуството на пријавените 



акционери, односно нивните полномошници, односсно кворумот за работа на Собранието. 
 Секој верификуван учесник на презакажано Собрание може да бара копија на 
потпишаниот список на свој трошок. 
 На презакажаното Собрание може да се одлучува само по прашањата утврдени во 
дневниот ред за првото свикување на Собранието без оглед на бројот на присутните 
акционери и бројот на акциите што ги имаат. На презакажаното Собрание не може да се 
одлучува за прашањата за кои што според Закон за трговските друштва се одлучува со 
поголемо мнозинство од мнозинството од кворумот од ставот (1) на овој член.     
 

Член 33 

Член 71 се менува и станува член 33 кој гласи: 
 
 Одлуките на Собранието се донесуваат со мнозинство на акциите со право на глас 
претставени на Собранието, освен ако со Законот не е определено поголемо мнозинство или 
не се пропишани други услови во поглед на мнозинството со кое што се донесуваат одлуките 
на Собранието. 
            Одлуките на Собранието влегуваат во сила со денот на донесувањето, освен ако во 
одлуката не е утврден друг датум на влегување во сила. 
 

Член 34 

Член 72 и 73 се бришат 

 
Член 74 до 79 се менуваат и стануваат членови 34, 35 и 36 кои гласат: 
 

Член 34 

 
 На седниците на Собранието се гласа јавно. Начинот на јавното гласање со кревање на 
рака или поименично го определува председавачот со Собранието. 
 За сите избори на член на орган на управување на Друштвото или за отповикување на 
членовите на овие органи гласањето е јавно. 
 По барање на еден или на повеќе акционери кои имаат најмалку една десетина од 
вкупниот број на акциите со право на глас, се пристапува кон тајно гласање. 

 
Член 35 

 
 Со седницата на Собранието претседава претседавач, кој го избира Собранието. 
Претседавачот со Собранието го определува редоследот на работа и го одржува редот, а 
може да утврди и правила за водење на седницата на Собранието. 
 Претседавачот со Собранието се избира за секое оделно Собрание.    
 Мандатот на претседавачот со Собранието трае до изборот на претседавачот на 
наредното Собрание кое што треба да биде одржано. 
 За претседавач со Собранието може да биде избран секој акционер или лице кое што 
застапува акционер. За претседавач со Собранието не може да биде избран член на Одборот 
на директорите. 
 Собранието покрај претседавач избира и записничар и двајца акционери-заверувачи 
на записникот, освен ако записникот не го води нотар.   
 Собранието избира и комисија за спроведување тајно гласање и други физички лица 
(бројачи на гласови и други) ако е тоа потребно за вршење на други работи кои што го 
овозможуваат непреченото одвивање на работата на Собранието на начин и според 



условите определени со Закон и со овој Статут. 
 Ако Собранието одлучува за измена на податок што во согласност со член 298 од 
Закон за трговските друштва се запишува во трговскиот регистар, записникот го води нотар. 
                               

Член 36 

 
 Ако дојде до прекин на седницата на Собрание што започнало со работа, присутните 
акционери на седницата на Собрание можат да одлучат Собранието да продолжи со работа 
во време и место кое што се определува со мнозинство на гласови од кворумот за работа на 
Собранието. Одложувањето не може да биде подолго од осум дена од денот на прекинот.                                                            
 Ако дојде до прекин на седницата на Собрание што започнало со работа, а 
Собранието не донело одлука за продолжување со работа согласно со став 1 од овој член, 
претседавачот со Собранието го определува времето и местото на продолжувањето на 
прекинатата седница на Собранието. 
 Учеството на продолжувањето на прекинатата седница на Собранието повторно не се 
пријавува. Акционер кој не го пријавил учеството на Собрание чија што седница е прекината 
има право да го пријави своето учество пред почетокот на продолжената седница според 
состојбата во акционерската книга. На почетокот од работата на продолжената седница на 
Собранието се пристапува кон повторно потпишување на списокот на пријавените 
акционери односно на полномошниците со што секој присутен го верификува своето 
присуство на продолжението на прекинатата седница на Собранието. Потпишаниот список, 
со свој потпис, повторно го заверуваат претседавачот со Собранието и записничарот. По 
заверувањето на списокот претседавачот со собранието го констатира кворумот за работа. 
 Заверениот список од став 3 на овој член им се дава на увид на сите учесници на 
продолжението на прекинатата седница на Собранието пред првото                                                                 
гласање. Секој верификуван учесник на Собранието може да бара копија на потпишаниот 
список на свој трошок. 
 Ако на продолжената седница на Собранието нема кворум за работа или таа не се 
одржи во рокот од ставот 1 на овој член, се закажува ново Собрание според условите, 
начинот и постапката определена со Закон. 
 Одлуките донесени на Собранието кое што по започнувањето со работа ја прекинало 
работата, без разлика на тоа дали ќе продолжи со работа, се сметаат за полноважни. На 
седницата на која што Собранието продолжило да работи, Собранието расправа и одлучува 
само по точките кои што не се разгледувани и по кои што не е одлучувано. 
 

Член 35 

Член 79 се менува и станува член 37 кој гласи: 
 
 За работата на Собранието се води записник кој содржи податоци за:         
1) фирмата и седиштето на Друштвото; 
2) датумот, времето и местото на одржувањето на Собранието; 
3) името на претседавачот со Собранието, односно името на записничарот и имињата на 
членовите на комисијата за гласање, ако се избираат; 
4) дневниот ред на Собранието; 
5) бројот на присутните акционери, односно полномошниците на акционери и кворумот 
за работа; 
6) расправата водена на Собранието; 
7) значајните настани на Собранието како и поднесените предлози; 
8) одлуките, бројот на гласови „за“ и „против“ и бројот на воздржаните гласови; и 



9) оградувањата, односно противењата на акционер, член на Одбор на директори 
против некоја одлука ако е изјавено оградување, односно противење. 
 За записничар и заверувачи на записник не може да биде избран член на Одбор на 
директори на Друштвото, ниту претседавачот со Собранието. 
 Записникот го води записничар, со фаќање белешки. 
 Записникот се подготвува најдоцна во рок од осум дена од денот на одржувањето на 
Собранието и него го потпишуваат записничарот и претседавачот со Собранието, а го 
заверуваат заверувачи на записник. 
 Секој акцонер може да бара од Извршниот директор на Одборот на директори, 
односно од Одборот на директори, издавање копија на записникот од Собранието, на негов 
трошок. Трошокот не може да биде поголем од стварните трошоци. 
 Кога записникот го води нотар, записникот се подготвува најдоцна во рок од три дена 
од денот на одржувањето на Собранието и него го потпишува нотарот и претседавачот со 
Собранието. Копијата од став 4 на овој член ја дава нотарот кој го водел записникот.                                                                              
 Записниците заедно со прилозите се чуваат најмалку десет години. 
 Записникот по потпишувањето од овластените потписници, заедно со писмено 
изготвените одлуки, заклучоци и други акти, се доставуваат до лицата задолжени за 
извршување, а еден примерок се доставува и чува во Службата за правни и кадровски 
работи. 
 

Член 36 

 
Се додава нов наслов пред член 38 : 
Б) ОДБОР НА ДИРЕКТОРИ 

 
Член 37 

Ве член 80 се менува зборот “Фабриката“ со зборот Друштвото и станува член 38 и член 81 се 
менува и стануваат член 38 кој гласи: 
 
 Управувањето со Друштвото е организирано според едностепен систем на 
управување. 
 Друштвото има Одбор на директори. 
 Одборот на директорите се состои од 5 (пет) члена, од кои 3 (три) неизвршни и 2 (два) 
извршни члена.                                                                     
 Друштвото има 1(еден) независен член на Одбор на директори кој се избира од редот 
на неизвршните членови на Одбор на директори. 
 

Член 38 

Се менува член 82 и станува член 39 кој гласи: 
 

 Мандатот на членовите на Одборот на директорите е пет години. 
 Едно лице може да биде избрано за член на Одборот на директори повеќе пати. 
 

Член 39 

Членовите 83 и 84 се менуваат и стануваат член 40 кој гласи: 
 
 

 Членовите на Одборот на директори ги избира и отповикува Собранието, со 
мнозинство од ациите со право на глас претставени на собранието. 



 Од членовите избрани во Одборот на директори, Одборот на директори со 
мнозинство гласови од вкупниот број на членови на Одборот на директори назначува 2(два) 
извршни члена на Одбор на директори. 
 За извршен директор не може да биде избран член на Одбор на директори кој е 
избран како независен член на Одбор на директори. 
 

Член 40 

 
Се додава нов член 41 кој гласи: 

 
 Одбор на директори на секој од извршните членови на Одборот на директори 
поединечно ги определува надлежностите, како и ограничување во застапувањето спрема 
трети лица и ограничувањата во управувањето со определување на случаите за кои е 
потребна посебна Одлука на Одборот на директори, кои ограничувања поединечно се 
определуваат со Одлуката за избор на извршните членови на Одборот на директори. 

 Со одлуката се определува кој од извршните членови на Одборот на директори ќе 
биде главен извршен директор.Ограничувањата од став 1 во текот на мандатот на Извршните 
членови на Одборот на директори можат да се менуваат со посебна Одлука на Одборот на 
директори, 

 Со поединечните одлуки за избор на извршните членови на Одборот на директори се 
определуваат и ограничувањата кои ќе се запишат во трговскиот регистар. 
 Со одлуката за избор од став 1 се определува кој извршен член е посебно одговорен 
за прашањата на вработените и односите со нив. 

 
Се менува член 85 и станува член 42 кој гласи: 
 
 Одборот на директорите од редот на своите неизвршни членови, со мнозинство на 
гласови од вкупниот број на членови на Одборот на директорите избира претседател на 
Одборот. 
 Одборот на директорите може да го разреши претседателот на Одборот во било кое 
време и да избере нов претседател. 
 Претседателот на Одборот на директорите ги свикува и претседава со состаноците, 
одговорен е за водењето на евиденција за состаноците и организирањето на другите начини 
(форми) на работа и одлучување на Одборот на директорите. 
 Ако Претседателот од кои и да е причини не е во можност да ја врши функцијата 
претседател или ако е отсутен, со состаноците на Одборот на директорите претседава друг 
неизвршен член избран со мнозинство на гласови на присутните членови на Одборот на 
директорите. 
 

Член 41 

Се менува член 86 и станува член 43 кој гласи: 
                                                                  

 
 Ако одделни членови на Одборот на директорите, престанат да ги вршат своите 
функции во текот на мандатот или ако се спречени да ги вршат, другите членови на Одборот 
на директорите, продолжуваат со работа до пополнувањето на испразнетото место. 
 Ако бројот на членови на Одборот на директорите се намали на три члена, Одборот 
на директорите може во рок од 90 дена од денот кога на членот му престанала функцијата, 



да го пополни неговиот состав со избор на вршител на должноста член на Одборот на 
директори. 
 Ако бројот на членови на Одборот на директори се намали под три членови, 
преостанатите членови на Одборот мораат во рок од три дена да свикаат Собрание за да се 
пополни составот на Одборот на директорите. Ако Собранието не биде свикано во овој рок, 
Собранието го свикуваат неизвршните членови на Одбор на директори во рок од три дена по 
истекот на претходниот рок. 
 Ако Одборот на директори не изврши избор на вршител на должноста член на 
Одборот на директорите, ако преостанатите членови на Одбор на директори не го свикаат 
Собранието, односно ако неизвршните членови на Одбор на директори не го свикаат 
Собранието во роковите од ставовите 2 и 3 на овој член, секое лице кое има правен интерес 
може со предлог да бара од судот да определи физичко лице кое ќе го свика Собранието. 
 

Член 42 

Се додава нов член 44 кој гласи: 
 

 Одборот на директори, во рамките на овластувањата определени со Законот и 
Статутот и овластувањата што изречно му се дадени од Собранието, управува со Друштвото. 
Одборот на директори има најшироки овластувања во управувањето со Друштвото во 
рамките на предметот на работењето на Друштвото и во дејствувањето во сите околности од 
името на Друштвото, со исклучок на овластувањата што изречно им се дадени на 
неизвршните членови на Одборот на директори. 
 Членовите на Одборот на директорите во согласност со нивната положба определена 
со Закон, имаат исти права и обврски, без оглед на тоа како се распределени правата и 
обврските меѓу нив во органот. Работите ги вршат заедно според овластувањата определени 
со Закон и според работите што им се доверени во согласност со Закон. 
 Актите, односно одлуките на Одборот на директорите кои се донесени надвор од 
нивните овластувања определени со Закон го обврзуваат Друштвото во односите со трети 
лица, освен кога третото лице знаело или со оглед на околностите морало да знае за тоа. 
 

Член 43 

Се менува член 99 и станува член 45 кој гласи: 
 
 Одборот на директори ги врши следниве работи: 
1. Донесува општи акти во рамките на својата надлежност, 
2. Ја утврдува и води деловната политика, 
3. Ги донесува плановите и програмите за работа на Друштвото и дава насоки за нивно 
спроведување, 
4. Ја утврдува внатрешната организација на Друштвото и одлучува за економски, 
технолошки, структурални и слични промени кои предизвикуваат потреба од намалување на 
бројот на вработените, 
5. Донесува одлуки за склучување на договори за инвестициони вложувања, за 
стекнување и отуѓување на недвижности и слични одлуки кои не се во надлежност на 
Собранието на Друштвото, 
6. Донесува одлуки за склучување на договори за лиценци, за вложување, долгорочна 
кооперација и слично, 
7. Донесува одлуки во врска со земањето на краткорочни и долгорочни финансиски 
кредити, 
8. Донесува одлука за назначување на лица со посебни овластувања и одговорности 



(раководни лица),                                                               
9. Ги утврдуваат цените на производите на Друштвото, 
10. Одлучува за отпис на побарувањата, кои вкупно во текот на деловната година не 
можат да бидат поголеми од 1\20 од основната главнина на Друштвото, 
11. Одлучува за склучување на колективен договор и за барањата на Синдикатот за 
заштита при работа на работниците, 
12. Одлучува по барање и приговори на работниците за заштита на правата на 
работниците од работен однос во втор степен, 
13. Одлучува за купување и отуѓување на недвижности и трајни обртни средства на 
Друштвото ако нивната вредност не е поголема од 1\20 од главницата на Друштвото, 
14. Одлучува за издавање под закуп на имотот на Друштвото, 
15. Одлучува за основање и престанок на подружници на Друштвото, 
16. Одлучува за набавка, расходување и отуѓување на основни средства, 
17. Го усвојува извештајот за попис на средствата, 
18. Одлучува за долгорочна соработка со други друштва од суштествено значење за 
Друштвото или за нејзино престанување, 
19. Одлучува за барањата од надлежните органи и институции, 
20. Одлучува за основање и затварање или пренос на претпријатието или на негов дел 
што учествува со над 10% од приходот на друштвото. 
21. Се грижи и презема потребни дејствија за исполнување со закон пропишани обврски 
на Друштвото, 
22. Ги определува овластените потписници на Друштвото, 
23. Поднесува годишна сметка, годишни финансиски извештаи и годишен извештај за 
работењето на Друштвото во текот на деловната година, 
24. Покренува иницијатива и утврдува предлог на одлука за измена на Статутот на 
Друштвото, 
25. Формира комисии од редот на своите членови и од други лица за извршување на 
одредени работи, 
26. Одлучува за давање на прокура, 
27. Предлага статусна промена на Друштвото поткрепен со елаборат за економска 
оправданост за предложената статусна промена, 
28. Врши и други работи утврдени со Закон и со овој Статут 

 
Член 44 

Во член 100 зборот “Фабриката“ се менува со зборот “Друштвото“. 
Член 100 станува член 46 кој гласи: 
 
Одборот на директори не може да ги пренесе врз извршните директори овластувањата кога 
се одлучува за: 
 
1) Затворање (престанување) или пренос на претпријатие или на негов дел што 
учествува со над 10%  во приходот на Друштвото, 
2) намалување или проширување на предметот на работење на Друштвото, 
3) суштествени внатрешни организациони промени на Друштвото што се определуваат 
со акт на Друштвото, 
4) воспоставување долгорочна соработка со други Друштва од суштествено значење за 
Друштвото или нејзино прекинување, 
5) основање и престанување на трговско друштво што учествува со над една десеттина 
во основната главнина на Друштвото, 



6) основање и престанување на подружници на Друштвото, 
 
 

Член 45 

Се менува член 101 и станува член 47 кој гласи: 
 
 Одборот на директорите може да работи и да одлучува ако на состанокот се присутни 
најмалку тројца од сите негови членови, од кои задолжително еден од извршните членови. 
 Одборот на директорите ги донесува одлуките со мнозинство на гласови од кворумот 
определен во став 1 на овој член. 
 Гласот на претседателот на Одоборот на директорите, а во негово отсуство на 
претседавачот кој е овластен од претседателот да го заменува е одлучувачки во случај на 
поделбата на гласовите. 
 Одлуките на Одборот на директорите влегуваат во сила од денот на нивното 
донесување, освен ако со одлуката поинаку не е определено. 
 

Член 46 

Се бришат член 87 и 88 

 
Член 47 

Се менува член 89 и станува член 48 кој гласи: 
 
Извршните директори на Одборот директори ги имаат следните овластувања: 
1) ја предлагаат деловната политика; 
2) непосредно го водат работењето на Друштвото;, 
3) ги предлагаат плановите и програмите на Друштвото; 
4) ги извршуваат и спроведуваат одлуките на Собранието и Одборот на директорите; 
5) ја предлагаат внатрешната организација на Друштвото; 
6) ги предлагаат за именување на Одборот на директори лицата со 

      посебни овластувања и одговорности (раководни лица) и одлучуваат за нивната одговорност, 
според утврдената внатрешна организација на Друштвото; 
7) назначуваат други раководни лица кои го вршат секојдневното водење на работењето 
на Друштвото во согласност со одлуките, насоките и неговите налози; 
8) го утврдуваат начинот на кој што се врши координација на водењето на работењето 
на Друштвото; 
9) утврдуваат потреба за прием на работници во работен однос и врши избор на 
работници; 
10) одлучуваат за распоредување на работниците во зависност од потребите на работата; 
11) одлучуваат по барање на работниците за користење на платено и не платено отсуство; 
12) одлучуваат за работниот придонес на работниците; 
13) одлучуваат за службени патувања во странство на работници вработени во Друштвото; 
14) како првостепен орган непосредно изрекуваат мерки на работниците за кршење на 
работниот ред и непочитување на работната дисциплина; 
15) даваат упатства и налози на вработените во врска со работата; 
16) го застапуваат Друштвото во односите со трети лица; 
17) го организираат пописот на основните средства; 
18) го обезбедуваат водењето на трговските книги и другата сметководствена 
документација; 
19) одлучуваат за ангажирање на надворешни лица и други надворешни извршители 



според потребите на Друштвото; 
20) го застапуваат друштвото спрема трети лица во согласност со Одлуката за избор 
донесена од Одборот на директори; 
21) вршат и други работи утврдени со Закон и со овој Статут. 
  

Член 48 

Се додава нов член 49 кој гласи: 
 
Извршните директори на Одборот на директорите најмалку еднаш во три месеци му 
поднесуваат на Одборот на директорите, писмен извештај за работењето на Друштвото, а по 
истекот на деловната година, поднесуваат и годишна сметка, годишни финансиски извештаи 
и годишен извештај за работењето на Друштвото. 
 На барање на неизвршните директори, Извршните директори на Одборот на 
директорите составуваат посебен извештај за состојбата на Друштвото или за некое прашање 
од неговото работење. 
 Неизвршните директори можат сами или преку други лица да превземат дејства 
заради стекнување увид во работењето на Друштвото и управувањето со него од страна на 
Извршните директори на Одборот на директорите. На барање на најмалку една третина од 
неизвршните членови на Одборот на директорите, Извршните директори на Одборот на 
директорите се должни да ги подготват сите документи и известувања потребни за вршење 
на надзор над нивното работење. 
 Секој неизвршен член заради извршување на својата функција, има право да ги 
разгледува сите извештаи, акти и документи што Извршните директори ги доставуваат на 
неизвршните членови на Одборот на директорите. 

 
Член 49 

Се бришат членовите 90 до 99 

 
Член 50 

 
Членовите од член 102 до 106 стануваат членови 50 до 54 кои гласат: 
 

Член 50 

 
 Ако членовите на Одборот на директорите ги повредат своите обврски, му одговараат 
на Друштвото за причинетата штета како солидарни должници ако не работеле и 
постапувале со внимание на уреден и совесен трговец. Не се смета за одговорен член на 
Одборот на директорите кој работел врз основа на одлука на Собранието, која што 
Собранието ја усвоило и покрај тоа што укажал дека е спротивна на Законот, како и член на 
Одборот на директорите кој се спротивставил на донесувањето на одлуката така што го 
издвоил своето мислење на донесувањето на одлуката така што го издвоил своето мислење 
на записникот на состанокот на Одборот на директорите и гласал „против“ одлуката. 
 За одговорноста за штетата на членовите на Одборот на директорите се применуваат 
соодветните одредби од Законот. 
 

Член 51 

 
 Собранието може да ги отповика еден или сите членови на Одборот на директорите и 
пред истекот на времето за кое што биле избрани. 



 За одлуката за отповикување е потребно мнозинство гласови од акциите со право на 
глас, претставени на Собранието. 
   Извршниот директор на Одборот на директорите може да биде отповикан од страна 
на Одборот на директорите во било кое време, со или без образложение. На отповиканиот 
извршен директор му мирува својството на член на Одборот на директорите до наредното 
Собрание на кое што ќе се одлучи дали ќе биде отповикан пред истекот на мандатот за кој 
што е избран. 
 Ако Собранието донело одлука за отповикување на сите членови на Одборот на 
директорите, односно на негов член, на истата седница избира нови членови на Одборот на 
директорите, односно нов член на местото на отповиканиот член ако Собранието одлучи 
така и ако на Собранието на акционерите, во писмена форма, им се достават податоците за 
кандидати кои што треба да бидат избирани. 
 На членовите на Одбор на директорите им престанува мандатот, ако годишното 
Собрание не ја одобри нивната работа, под услови определени со Законот. 
 Одлуката на Собранието за отповикување на Одборот на директорите, односно на 
негов член влегува во сила и се применува од денот на донесувањето.                   
 Пријавата за упис во трговскиот регистар на избраните, односно на отповиканите 
членови на Одборот на директорите ја поднесува лицето овластено со одлуката за избор, 
односно отповикување. 
  

Член 52 

 
 Членот на Одборот на директорите, може да поднесе оставка во било кое време со 
поднесување на писмено известување до органот што го избрал, освен ако интересите на 
Друштвото не наложуваат нешто друго. 
 Потписот на членот на Одборот на директорите на известувањето за оставка се 
заверува кај нотар. 
 По поднесената оставка не се одлучува за нејзиното прифаќање. Ако интересите на 
Друштвото го наложуваат тоа, Одборот на директорите може да го обврзе членот кој дал 
оставка да продолжи да ја врши функцијата се до изборот на нов член на Одборот на 
директорите, но не подолго од 60 дена. Се смета дека на членот на Одборот на директорите 
му престанал мандатот со денот на поднесувањето на известувањето за оставката, во 
писмена форма, освен ако во известувањето не е наведен друг датум. Врз основа на 
известувањето за оставката, се поднесува пријава за бришење на уписот во трговскиот 
регистар на членот на Одбор на директорите кој дал оставка. 
 

Член 53 

 
 Собранието со одлука го определува месечниот паушал на неизвршните членови на 
Одборот на директорите. Неизвршните членови на Одборот на директори имаат право на 
надомест на трошоците патни и други трошоци, право на осигирување на живот и на друг 
вид на осигурување и други права што се поврзани со вршењето на нивната функција 
(користење работни простории, потребни средства за работа и друго). 
               Правата на Извршните директори на Одборот на директори, како правото на плата, 
односно месечен надомест, правото на осигурување, на надомест на патни и други трошоци 
се уредуваат со договорот за уредување на односите меѓу Друштвото и Извршниот директор 
на Одборот на директори. Од името на Друштвото, договорот со извршниот директор на 
Одборот на директори го склучуваат неизвршните членови на Одборот на директори, а го 
потпишува претседателот на Одборот на директори. 



 Средствата што се исплатуваат на членовите на Одборот на директорите се трошоци 
на работењето на Друштвото. За посебно доверени работи што за Друштвото ги извршил 
член на Одборот на директорите може да му се признае дополнителна награда, која исто 
така се исплатува на товар на трошоците на работењето. 
 

Член 54 

 
 Правата и обврските од работниот однос што ги стекнал Извршнот директор на 
Одборот на директорите кој пред изборот е во работен однос со Друштвото, утврдени со 
договор за работа, му мируваат. Мирувањето започнува од денот на изборот на тоа лице. 
 Извршниот директор на Одборот на директорите за времето за кое што е избран, 
освен ако функцијата ја врши без засновање работен однос, правата и обврските од работен 
однос ги остварува според условите утврдени во договорот за уредување на односите меѓу 
Извршен директор на Одборот на директорите и Друштвото. 
 
 

 
Член 51 

 
Се бришат членовите 107 до 109 

 
Член 52 

Се додаваат нови членви од член 55 до член 62 кои гласат: 
 
 
СОСТАНОЦИ И ИЗВЕСТУВАЊЕ 

Член 55 

 
 Одборот на директорите одржува состанок кога тоа го налага извршувањето на 
работите во рамките на неговите надлежностите. 
 Секој член на Одборот на директорите, со барање поднесено во писмена форма, 
може со наведување на причините и целта да бара од претседателот да свика состанок на 
Одборот на директорите. 
   Ако членот кој барал свикување на состанок добие подршка од најмалку една третина 
од членовите на Одборот на директорите за свикување на состанок, претседателот на 
Одборот на директорите мора да свика состанок во рок од 15 дена од денот кога е 
поднесено барањето. 
 Свикувањето на состанок се врши со известување до сите членови на одборот на 
директорите, најдоцна два дена пред одржувањето на состанокот, во кое што се наведуваат 
причините, времето и местото на одржувањето на состанокот. Во итен случај известувањето 
може да се изврши преку телефон, телеграма, факс или електронска пошта, најдоцна 12 часа 
пред одржувањето на состанокот. 
 

Член 56 

 
 Членовите на Одборот на директорите можат да учествуваат и одлучуваат на состанок, 
организиран со користење на конференциска телефонска врска или со користење на друга 
аудио и визуелна комуникациска опрема, со тоа што сите лица кои учествуваат на така 
организираниот состанок можат да се слушаат, да се гледаат и да разговараат еден со друг, 



освен ако тоа не е забрането со Статутот. Учеството на ваквите состаноци се смета за 
присуство и лично учество на лицата кои се вклучени на овој начин. 

 Учеството на состанокот се запишува во Записникот на Одборот на директорите, кој го 
потпишуваат сите членови што учествувале на состанокот, организиран на начин од ставот (1) 
на овој член. 

                                                            
Член 57 

 
 Одборот на директорите може да одлучува и без одржување на состанок, ако сите 
членови на Одборот на директорите дадат согласност за одлуката која што се донесува без 
одржување состанок. 
 За сите одлуки донесени на начин од став 1 на овој член, претседателот на Одборот на 
директорите или физичко лице кое што тој ќе го овласти, подготвува записник во кој што се 
евидентираат одлуките. Записникот го потпишуваат претседателот на Одборот на 
директорите, а во негово отсуство членот кој е овластен да го заменува претседателот, 
најдоцна во рок од 30 дена од денот на давањето на согласност за одлуката која што ја 
донеле без одржување на состанок. 
 Одлуките донесени на начин од ставот 1 на овој член влегуваат во сила со денот на 
давањето на согласноста од ставот 1 на овој член од страна на сите членови на Одборот на 
директорите, освен ако во одлуката не е утврден друг момент на влегување во сила. Давање 
на согласност може да биде извршено со своерачен потпис, или со потпис испратен по факс 
или по електронски пат на предлогот на одлуката. 
 
КОМИСИИ 

Член 58 

 
 Одборот на директорите може да формира една или повеќе комисии од редот на 
своите членови и од други лица. 
 Комисиите не можат да одлучуваат за прашања што се во надлежност на Одборот на 
директорите, ниту можат да им се пренесат нивните права и обврски. Составот, условите, 
содржината на работата и начинот на работењето на овие комисии поблиску се уредуваат со 
други акти во согласност со Статутот. 
 Сите активности на комисиите подлежат на одобрение од страна на Одборот на 
директорите. 
 

Член 59 

 
 За работата на секој состанок на Одборот на директорите и на комисиите без разлика 
на тоа како е одржан состанокот се подготвува записник, кој го води лице овластено од 
Претседателот на Одборот на директорите. 
 Записникот мора да се изготви во рок од три дена од денот на одржувањето на 
состанокот, освен ако со законот не е поинаку определено. 
 Записникот треба да содржи податоци за начинот на кој што работел Одборот на 
директорите, (на состанок или на друг начин) времето и местото на одржувањето на 
состанокот, лицата кои присуствувале и дневниот ред на состанокот, прашањата кои биле 
предмет на гласање и резултатите од секое гласање вклучувајќи ги имињата на членовите 
кои гласале „за“ и „против“ одлуките усвоени на состанокот. Во записникот може по барање 
на членот кој гласал за и против да се внесат причините зошто така гласал. Ако некој член 
има судир на интерес, членот има обврска тоа да го најави на почетокот на состанокот и тоа 



да се евидентира во записникот. 
           Записникот го потпишуваат сите членови на Одборот на директорите кои биле 
присутни на состанокот. Записникот го потпишува и претседателот на Одборот на 
директорите, а во негово отсуство членот на Одборот на директори кој по овластување на 
претседателот претседавал на состанокот. 
 

Член 60 

 
 Членот на Одборот на директорите е должен овластувањата што му се дадени со 
Закон и со овој Статут да ги врши во интерес на Друштвото и во интерес на акционерите со 
внимание на уреден и совесен трговец, и не може да ги пренесе своите овластувања на друг 
член на Одборот на директорите.  Членовите на Одборот на директорите се должни како 
деловна тајна да ги чуваат сите известувања и податоци што на било кој начин се однесуваат 
на работењето на Друштвото, а кои ги добиле како доверливи. 
 Обврската од став 2 на овој член трае и по престанокот на мандатот во Одборот на 
директорите, во согласност со обврските превземени во договорот за уредување на 
односите меѓу  Друштвото и извршен дирекор на Одборот на директорите. 
 
ГОЛЕМИ ЗДЕЛКИ 

Член 61 

 
 За голема зделка се смета зделка (вклучувајќи, без ограничување, заем, кредит, залог, 
гаранција) или меѓусебно поврзани зделки, доколку таквата зделка, односно зделки се 
однесуваат на стекнување или отуѓување или на можно отуѓување, директно или 
индиректно на имотот на Друштвото, чија што вредност изнесува над 20% од 
сметководствената вредност на имотот на Друштвото, определена врз основа на последните 
финансиски извештаи на Друштвото, со исклучок на зделки поврзани со стекнување преку 
запишување обични акции на Друштвото и зделки поврзани со стекнување на 
конвертибилни обврзници. 
 Во случај на отуѓување или на создавање можност за отуѓување имот, вредноста на 
овој имот којашто е утврдена врз основа на последните ревидирани финансиски извештаи на 
Друштвото и во случај на стекнување имот, цената на имотот што се купува се споредува со 
книговодствената вредност на имотот на Друштвото. 

 Одлука за одобрување голема зделка, врз основа на проценетата вредност на имотот 
што се стекнува или отуѓува, се донесува на начин и постапка определена со Закон . 

 

ЗДЕЛКИ СО ЗАИНТЕРЕСИРАНА СТРАНА 

Член 62 

 
 Секоја зделка (вклучувајќи, без ограничување, заем, кредит, залог или гаранција) во 
кој заинтересирана страна е член на Одбор на директори, вклучувајќи ги и раководните лица, 
или акционер на Друштвото кој заедно со поврзаните лица поседуваат 20%, или повеќе 
проценти од акциите со право на глас на Друштвото или лице кое има овластување да дава 
упатства на Друштвото што се задолжителни, се смета за зделка со заинтересирана страна . 
 Секоја зделка со заинтересирана страна  се одобрува и заклучува на начин и постапка 
определена со Закон . 
 
 

Член 53 



Се менува член 25 и станува член 63 кој гласи: 
 
 
ЗАСТАПУВАЊЕ И ПРОКУРА 

 
 

 Друштвото го застапуваат Извршните директори. 
 Друштвото, во односите со трети лица го застапуваат Извршните директори. 
 Извршните директори се овластени во името на Друштвото, да склучуваат договори и 
да вршат други правни дејствија како и да го застапуваат Друштвото пред судовите и другите 
органи. 
           За склучување на договори за купување и продавање кои се однесуваат на 
располагање со основните средства или долгорочните пласмани, чија вредност е поголема 
од 50.000 ЕУР потребна е согласност на Одбор на директорите. 
 Во случаи на отсутност на Извршните директори, Друштвото го застапува лицето кое 
ќе го овластат отсутните Извршни директори. 
 

Член 54 

Се менува член 26 и станува член 64 кој гласи: 
 
 Со одлука на Одборот на директорите може да се даде прокура на друго лице под 
услови и начин утврден со Закон. 
 Извршните директори може да дадат полномошно на друго лице за застапување на 
Друштвото, во согласност со Закон. 
 
 

Член 55 

 
Се брише член 110 

 
Член 56 

Се менува член 111 и станува член 65 кој гласи: 
 
ДЕЛОВНА ТАЈНА И ЗАБРАНА ЗА КОНКУРЕНЦИЈА 

 
 Под деловна тајна во Друштвото се сметаат сите исправи, податоци, документи, 
материјали и акти кои се врзани за работењето на Друштвото или за работењето на 
вработените во Друштвото, чие соопштување на трети лица би било спротивно на интересите 
на Друштвото. 
 

Член 57 

Се бришат членовите 112 и 113 

 
Член 58 

Се менува член 114 и станува член 66 кој гласи: 
 

 Деловната тајна се должни да ја чуваат сите акционери и членовите на органите на 
Друштвото кои на било кој начин ќе дознаат за истата. 
 Должноста за чување на деловната тајна трае 5 години по престанокот на 



акционерскиот статус, односно на мандатот. 
 

Член 59 

Се додава нов член 67 кој гласи: 
 
 Како деловна тајна особено се сметаат: програмите и плановите, како и исправите и 
податоците што не се јавно објавени или што не се правно заштитени, како што се знаењето 
и искуството, сеуште незаштитеното право од индустриска сопственост и авторските права, 
податоците за променливиот дел од платите и исплатата на посебните награди за иновации, 
сите подготовки за издавање на акции и заклучоци за привремено запирање на продажба на 
акции. 
 

Член 60 

Се бришат членовите 115 и 116 

 
Член 61 

Се додаваат три нови члена член 68, 69 и 70 кои гласат: 
 

Член 68 

 
            Акционерите и членовите на органите на Друштвото се должни да ги чуваат како тајна 
и следните исправи и податоци: 

 исправите и податоците кои надлежен орган ги прогласил за деловна тајна; 

 исправите и податоците кои Одборот на директори ги прогласил за деловна тајна; 

 исправите и податоците кои се однесуваат на обезбедувањето на објектите и имотот 
на Друштвото; 

 исправите и податоците кои други друштва и организации како доверливи му ги 
соопштуваат на Друштвото, како и мерките и начинот на постапување во случај на вонредни 
околности и 

 податоците за висината на поединечните плати или награди. 
 

Член 69 

 
 Како повреда на чувањето на деловна тајна не се сметаат соопштувањата на исправи 
и податоци што се сметаат како деловна тајна, ако тие исправи и податоци се соопштуваат на 
лица, органи и организации на кои можат да им се соопштуваат врз основа на закон или 
други прописи, врз основа на овластување што произлегува од функцијата која ја вршат или 
положбата што ја имаат. 
 Не се смета за повреда на чување на деловна тајна ниту соопштувањето на исправите 
и податоците што се сметаат за деловна тајна на седниците на Собранието или на Одборот 
на директори, ако таквото соопштување е неопходно заради вршење на нивните права и 
обврски. 
 Акционер во Друштвото кој на Собранието или на Одборот на директори соопштува 
такви податоци, должен е присутните да ги предупреди дека тие податоци и исправи се 
сметаат за деловна тајна, а присутните се должни тоа што ќе го дознаат да го чуваат како 
деловна тајна. 
 

Член 70 

 



 Исправите и податоците кои се сметаат како деловна тајна се чуваат одвоено од 
другите исправи и податоци на Друштвото. 
 Исправите и податоците кои се сметаат како деловна тајна мора да бидат означени со 
зборовите: ДЕЛОВНА ТАЈНА. 
 
 

Член 62 

Се додава нов член 71 кој гласи: 
ИНФОРМИРАЊЕ 

 
 Органите на друштвото се должни да обезбедат редовно, навремено, вистинито и 
целосно информирање на акционерите. 
 Информирањето за работењето за Друштвото ќе се врши преку огласна табла, увид и 
копирање на акти и документи и други форми на информирање за кои ќе одлучи Одборот на 
директори. 
 На секој акционер мора да му се обезбеди право на увид во актите и другите 
документи на Друштвото, во седиштето на Друштвото. 
 Правото на информирање за записниците и одлуките од состаноците на Одборот на 
Директори акционерите го остваруваат преку неизвршните членови на Одборот на 
Директори. 
 Друштвото може да бара од акционерот кој бара увид, претходно да го информира 
Друштвото за увидот, во рок не подолг од три дена пред денот на бараниот увид. Друштвото 
може да бара акционерот да ги плати трошоците за бараните копии, коишто не можат да 
бидат повисоки од стварните трошоци. 
 Ако друштвото не му дозволи на акционерот да оствари увид и копирање на актите и 
документите, акционерот може да поднесе предлог до судот да му се овозможи увид во 
актите и документите. Во предлогот, акционерот ги наведува актите и документите коишто 
сака да ги разгледа или да ги добие, како и формата во којашто сака да му бидат доставени. 
 Судот во рок од три дена од поднесувањето на предлогот донесува одлука со којашто 
го задолжува Друштвото да му дозволи на акционерот - подносител на предлогот, да изврши 
увид во актите и документите коишто ги навел во предлогот или да му даде препис на актите 
и документите на трошок на Друштвото. 

 Акционерот не може јавно да ги објавува или да ги презентира информациите, освен 
на акционерите, ако остварува пред надлежен орган некое право определено со закон, со 
Статутот и со друг акт на Друштвото, или ако тие веќе не се јавно објавени. 

Член 63 

 
Се брише членот 48 и се додаваат три нови члена од 72 до 74 кои гласат: 
 
ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ И РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ДОБИВКАТА 

 
Член 72 

 
 Годишната сметка усвоена од Одборот на директори се доставува до Централниот 

 регистар најдоцна до крајот на февруари. 
 Одобрените финансиски извештаи со годишниот извештај за работа на Друштвото, 
Одборот на директори ,најдоцна 30 дена од денот на нивното одобрување, но не подоцна од 
30 јуни, во препис, ги доставува до Регистарот на годишни сметки при Централниот регистар 



и ги ставаат во деловната или во друга просторија на увид. Право на увид има секој акционер. 
 

Член 73 

 
 Друштвото е должно да има ревизорско мислење на финансиските извештаи 
најдоцна еден месец пред одржувањето на Собранието на Друштвото. 
 Извршните директори на Одборот на директорите се должни да му овозможи на 
овластениот ревизор увид во целокупната документација, вклучително и она што се смета за 
деловна тајна. 
 Овластениот ревизор е должен да бара од Извршните директори објаснување и 
докази што се потребни за вршење на уредно испитување на финансиските извештаи.       
 

Член 74 

 
 Извршните директори на Одборот на директорите веднаш по добивањето на 
извештајот за извршената ревизија, заедно со годишната сметка и финансиските извештаи и 
годишниот извештај за работа на Друштвото им ги доставуваат на Одборот на директори. 
Истовремено, на Одборот на директори му се доставува и предлог на одлука за распределба 
на остварената добивка, која што ќе биде доставена до Собранието на Друштвото за 
одлучување. 
 Неизвршните членови на Одоборот на директори се должни да ја проверат годишната 
сметка, финансиските извештаи и предлогот на одлуката за распределба на добивката и на 
Собранието на Друштвото му поднесуваат писмен извештај за резултатите од контролата. Во 
извештајот неизвршните членови на Одборот на директори го соопштуваат начинот на кој 
што извршиле контрола и обемот на контролата над управувањето со Друштвото за време на 
претходната деловна година и се изјаснуваат за резултатите од извршната ревизија од 
овластениот ревизор и за приговорите на ревизорот на составената годишна сметка и на 
финансиските извештаи и предлага дали тие да бидат усвоени или не. 
 
 

Член 64 

Се додава нов член 75 и гласи: 
  
СЛУЖБА ЗА ВНАТРЕШНА РЕВИЗИЈА 

 
 

 Друштвото организира служба за внатрешна ревизија, како независна организациска 
единица во Друштвото која што работи согласно со Законот. 
 
 

Член 65 

 
Се менува член 49 и станува член 76 и гласи: 
 
ДОБИВКА И ЗАГУБИ 

 
 

 Добивката на Друштвото се утврдува во согласност со закон и со други прописи. 
 Добивката на Друштвото, Собранието ја распределува со Одлука по годишната сметка, 



врз основа на предлогот за распределба од Одборот на директори. 
           Во одлуката за распоредување на добивката се прикажува секоја поединечна намена 
на добивката, а особено се наведуваат: 
1) износот од добивката за покривање на загубата од минатите години ; 
2) износите кои што се внесуваат во законските и статутарните резерви на Друштвото; 
3) износот кој што се исплатува во вид на дивиденда; 
4) дополнителните издатоци врз основа на одлуката; 
5) евентуалниот пренос на добивката во наредната година (акумулирана добивка) и 

6) износот на добивката со кој што се изврши зголемување на основната главнина на 
Друштвото и износот на добивката за инвестиции.              
 Со одлуката од став 2 на овој член не може да се вршат измени во остварената 
добивка на Друштвото.      

 
Член 66 

Се менува член 52 и станува член 77 кој гласи: 
 

Член 77 

 
 По одобрување на годишните сметки и по утврдувањето на постоењето на добивка за 
распределба, Собранието на Друштвото го определува делот кој им се доделува на 
акционерите во форма на дивиденда. Начините на плаќање на дивидендата ги утврдува 
Собранието на Друштвото. 
 Дивидендата се исплатува најдоцна во рок од 9 месеци по завршувањето на 
деловната година. 
 Ако Одборот на директори по истек на деловната година и пред усвојувањето на 
годишните сметки, сознае дека имотната состојба на Друштвото како последица на загубите 
значително и потрајно се влошила, за тоа го известува Собранието на Друштвото односно 
акционерите. Во тој случај не се дели соодветниот дел од добивката што произлегува од 
билансот на успехот туку се пренесува на сметка на тековната деловна година. 
 

Член 67 

Член 53 станува член 78 

 
Член 68 

Се додава нов член 79 кој гласи: 
Член 79 

 
 Собранието на Друштвото одлучува за покривање на загубата. 
 Покривањето на загубите се врши редоследно од следните извори кои се наведуваат 
во одлуката за покривање на загубата, и тоа:                                                                    
1) акумулирана добивка; 
2) на товар на задолжителната општа резерва; 
3) на товар на посебните резерви за покривање на загуби 

4) премии и 

5) на товар на основната главнина, со нејзино намалувување. 
 Со одлуката од став 1 на овој член не може да се вршат измени во загубата на 
Друштвото. 
 

Член 69 



 
Се менува член 50 и станува член 80 кој гласи: 

Член 80 

 
 Друштвото има задолжителна општа резерва како општ резервен фонд кој е 
формиран по пат на зафаќање од нето добивката. Оваа резерва се пресметува и се издвојува 
во износ кој  не може да биде помал од 5%  од добивката, се додека резервите на Друштвото 
не достигнат износ кој е еднаков на една десетина од основната главнина. Ако така 
создадената резерва се намали, мора да се дополни на ист начин. 
 Додека општата резерва не го надмине определениот најмал износ од став 1 на овој 
член, може да се употребува само за покривање на загубите. 
 Кога општата резерва ќе го надмине најмалиот износ и по покривање на сите загуби, 
со одлука на Собранието на Друштвото, вишокот може да се употреби за дополнување на 
дивидендата, ако таа за деловната година не го достигнала најмалиот износ од став 1 на овој 
член. 
 

Член 70 

 
Се менува член 51 и станува член 81 кој гласи: 

Член 81 

 
 За покривање на определена загуба или други издатоци може да се утврдат посебни 
резерви. Целта, организацијата и начинот на употреба со резервите ги определува 
Собранието на Друштвото на предлог на Одборот на директори. 

 
Член 71 

Се менува член 54 и станува член 82 кој гласи: 
Член 82 

 
 Одборот на директори дава предлог на Собранието на Друштвото за распределба на 
добивката или за покривање на загубите. 
 

Член 72 

Се менува член 22 и станува член 83 кој гласи: 
ВНАТРЕШНА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ДРУШТВОТО 

 
 

 Заради остварување оптимални резултати во работењето, а во склад со карактерот на 
работниот процес и условите на работа, во Друштвото се организираат организациони 
единици во вид на Работни единици и сектори. 
 Со работни единици и сектори раководат директори кои имаат положба  на 
раководни лица со посебни овластувања, кои ги именува Одборот на директори. 
 Со службите, одделенијата и другите делови од процесот на работа на Друштвото, 
раководат лица распоредени како шефови, главни инженери и раководител. 
 Внатрешната организација на Друштвото, бројот и називот на организационите 
единици, називот и бројот на работните места со посебни овластувања и одговорности се 
уредува со Правилник за внатрешна организација на Друштвото кој го донесува Одборот на 
директори на Друштвото. 
 



Член 73 

Се додава нов член 84 кој гласи: 
 
 Работниците во Друштвото ги остваруваат своите права, обврски и одговорности од 
работен однос во согласност со Закон, овој Статут, Колективниот договор и другите општи 
акти на Друштвото. 
 Работните односи, платите и другите права од работен однос се уредуваат со Законот 
за работни односи, Колективниот договор и Договор за вработување. 
 Колективниот договор во името на Друштвото го склучува Одборот на директори. 

 
Член 74 

Се менува член 27 и станува член 85 кој гласи: 
 
УРЕДУВАЊЕ НА ОДНОСИТЕ ВО ДРУШТВОТО 

 
 Внатрешните односи во Друштвото се уредуваат со овој Статут и со други акти и 
одлуки со кои се уредуваат конкретни прашања. 
 Собранието и Одборот на директори може да донесат деловници со кои ќе го уредат 
начинот на своето работење. 

Член 75 

 

Се менува член 28 и станува член 86 кој гласи: 
 

 Овој Статут е основен акт на Друштвото. 
 Останатите акти на Друштвото мора да бидат во согласност со овој Статут, а одредбите 
на истите кои се во спротивност со Стаутот не можат да се применуваат. 

 
Член 76 

Се додаваат два нови члена 87 и 88 кои гласат: 
 

Член 87 

 
 Актите на Друштвото влегуваат во сила со денот на донесувањето, освен ако со актот 
не е поинаку одредено. 
 Во актот може да се утврди, во согласност со Закон, целиот акт или одделни негови 
одредби да може да имаат ретроактивно дејство, само ако тоа го дозволува природата на 
односите што се уредуваат со тој акт. 
 

Член 88 

 
 Општите акти ги донесува Одборот на директори, освен колективниот договор кој го 
склучуваат Синдикатот и Одборот на директори. 
 
 

Член 77 

Се додава нов член 89 и гласи: 
СТАТУСНИ ПРОМЕНИ 

 
 Одлуката за статусна промена на Друштвото (поделба, припојување или спојување) ја 



донесува Собранието. 
 Предлог за статусна промена на Друштвото дава Одборот на Диерктори поткрепен со 
елаборат за економската оправданост за предложената статусна промена. 
 Предлогот го разгледува Собранието кое врз основа на оцена на елаборатот донесува 
одлука дали ќе го прифати предлогот. 
 Ако собранието го прифати предлогот донесува одлука за отпочнување на постапка за 
извршување на статусна промена со мнозинство на гласови од 2/3 од акциите со право на 
глас претставени на Собранието. 
 

Член 78 

 
Се брише член 23 

Член 79 

 

Се менува член 24 и станува нов член 90 и 91 кои гласат: 
 
ВРЕМЕТРАЕЊЕ И ПРЕСТАНОК НА ДРУШТВОТО 

 
Член 90 

 
            Друштвото е основано на неопределено време, со решение на Владата на Народна 
Република Македонија број 1158/52 од 01.11.1952 година. 
 

Член 91 

 
            Друштвото престанува да постои кога ќе настапи било која од причините наведени во 
Закон како и кога Собранието ќе донесе одлука за престанок на Друштвото. 
 Одлуката за престанок Собранието ја донесува со гласови кои претставуваат 3/4 од 
основната главина претставена на Собранието при донесување на Одлуката. 

 
Член 80 

 

Се додава нов наслов и два нови члена 92 и 93 и гласат: 
 

ОДНОСИ МЕЃУ ДРУШТВОТО И ПОВРЗАНОТО ДРУШТВО СО МНОЗИНСКО УЧЕСТВО 

 
Член 92 

 
 Друштвото е поврзано и има воспоставено меѓусебни односи со друштво кое стекнало 
акции коишто во основната главнина се претставени со повеќе од 50 %, или на собранието во 
друштвото му припаѓаат повеќе од 50%  на сите гласови , како друштво со мнозинско учетсво 
или мнозинско право во одлучувањето . 
 Односите  меѓу друштвото и поврзаното друштво со мнозинско учество се односи 
меѓу зависно и владејачко друштво коешто дејствува и преовладувачкото влијание го 
остварува согласно со законот. 
 

Член 93 

 
           Во меѓусебните деловните односи , друштво со мнозинско учество не може да го 



користи своето влијание за да го наведе зависното друштво да преземе штетни правни 
работи или да преземе или да пропушти да преземе дејствие , за што органите на друштвата 
се обврзани и одговорни да постапуваат согласно со законот. 
 

Член 81 

 

Се менуваат членовите 117, 118 и 119 и стануваат член 94 кој гласи: 
ИЗМЕНА НА СТАТУТ 

 
 Статутот се менува со одлука за измена на Статутот. 
 Постапка за измена на Статутот можат да покренат Одборот на директорите и 
акционерите кои имаат најмалку една десетина од вкупниот број на акциите со право на глас. 
Иницијатива во форма на амандмани се доставува до Одборот на директорите. 
 Предлог Одлука за измена на Статутот во која што се наведени предложените измени, 
без разлика на тоа кој ја дал иницијативата, ја утврдува Одборот на директорите. Утврдениот 
предлог на одлуката за измена на Статутот мора да биде образложен. 
  

Член 82 

 
Се менува член 120 и станува член 95 кој гласи: 

 
 Одлуката за измена на Статутот ја донесува Собранието. 
 Одлуката за измена на Статутот се усвојува со мнозинство гласови од вкупниот број 
акции со право на глас. 
 Собранието со одлуката за измена на Статутот го овластува Одборот на директорите 
да подготви пречистен текст на Статутот во кој што се внесуваат измените извршени со 
одлуката за измена на Статутот, како и одредбите од одлуките кои имаат карактер на одлука 
за измена на Статут утврдени со Законот. 
 Oдлуката за измена на Статутот влегува во сила со денот на донесувањето. 

 
Член 83 

 

Се менува член 123 и дел станува член 96 и гласи: 
 

 До донесувањето на општите акти на Друштвото, односно до нивното усогласување со 
одредбите на овој Статут ќе се применуваат одредбите на постојните општи акти, доколку не 
се во спротивност со одредбите на Законот и на овој Статут. 
 

Член 84 

 

Се менува член 121 и станува член 97 кој гласи: 
        

 Одлуката за измена на Статутот влегува во сила со денот на донесувањето. 
 

Член 85 

Се додава нов член 98 и гласи: 
 
ЗАШТИТА И УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЧОВЕКОВАТА СРЕДИНА 

 



 Органите на Друштвото се должни да превземат потребни мерки, секој во рамките на 
својата надлежност, со цел за заштита на животот на работниците, зачувување и 
унапредување на здрава човекова средина. 
 Со посебни општи акти се регулира начинот на постапување и користење на 
средствата за работа и мерките за придржување кон истите.  

 
Член 86 

Се брише член 122 

 
Член 87 

Се менува член 123 во дел и станува 99 кој гласи: 
 
ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
 До донесување на општите акти се применуваат одредбите од постојните општи акти, 
доколку не се во спротивност со овој Статут. 
 

Член 88 

Се додава нов член 100 кој гласи: 
 

           За се што не е уредено со овој Статут се применуваат одредбите од Законот за 
трговските друштва. 
 

Член 89 

 

Се менува член 124 и станува член 101 кој гласи: 
         Овој Статут влегува во сила и се применува со денот на донесувањето на Одлуката за 
измена на Статутот. 
                                 

Член 90 

       Оваа Одлука за измена на Статутот влегува во сила со денот на донесувањето. 
 

Член 91 

 
Се овластува Одборот на директорите да подготви пречистен текст на Статутот на Друштвото, 
најдоцна во рок од 10 дена од денот на донесувањето на оваа Одлука.                                                              
 
Се овластува лицето Светислав Зафировски, Директор на Сектор Заеднички дејности да 
изврши упис на Одлука за измена на Статутот во трговскиот регистар при Централниот 
регистар на Р.Македонија 

 
 
                                                                                                                 
 

                                                                               Собрание на акционери 
                                                                            Претседавач 


