
ПРЕДЛОГ 
 

 
С Т А Т У Т 

на Акционерско друштво фабрика за чоколади, вафли и бонбони ЕВРОПА – Скопје 
(пречистен текст) 

 
 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
Член 1 

 Со овој статут на Акционерското друштво фабрика за чоколади, вафли и 
бонбони ЕВРОПА – Скопје во согласност со позитивните законски прописи се 
уредуваат: 
 

1. Правната положба и внатрешна организација на акционерското друштво; 
2. Фирмата и седиштето на акционерското друштво; 
3. Предмет на работење (дејности) на акционерското друштво; 
4. Основната главнина 
- Номинална вредност на акциите, број, род и класа на акциите; 
- Зголемување и намалување на основната главнина; 
- Сопствени акции на друштвото и бесплатни акции или акции по повластена 

цена на вработените; 
5. Органи на друштвото, одлучување, управување и раководење 
- Собрание на акционерското друштво ; 
- Одбор на директори ;  
- Големи зделки и зделки со заинтересирана страна 
6. Времетраење, субјективитет и престанок на акционерското друштво; 
7. Застапување и прокура; 
8. Деловна тајна; 
9. Утврдување на деловниот резултат и распределба на добивката; 
10.  Информирање, форма и начин на објавувања; 
11.  Заштита и унапредување на човековата средина; 
12.  Општи акти на акционерското друштво; 
13.  Преодни и завршни одредби. 

 
 
II. ПРАВНА ПОЛОЖБА И ВНАТРЕШНА ОРГАНИЗАЦИЈА НА АКЦИОНЕРСКОТО 
ДРУШТВО 
 

Член 2 
 Акционерското друштво фабрика за чоколади, вафли и бонбони ЕВРОПА – 
Скопје е правно лице, кое самостојно и трајно врши дејности, стекнува стварни права, 
склучува договори, превзема обврски и учествува во правниот промет. 
 

Член 3 
 Акционерското друштво во правниот промет истапува во свое име и за своја 
сметка. 
 За обврските во правниот промет Акционерското друштво одговара со 
целокупниот свој имот. 



 Акционерите не одговараат за обврските на Друштвото, освен во случаите 
изрично определени со Законот за трговските друштва. 
 Правните односи помеѓу акционерите и акционерското друштво се регулираат 
според Законот за Трговските друштва. 
 Акционерите од исти род, под еднакви услови имаат еднаква положба во 
Друштвото. 
 

Член 4 
 Внатрешната организација на Акционерското друштво се уредува со Правилник 
за систематизација и организација. 
 Правилникот за внатрешна систематизација и организација со одлука го 
донесува Одборот на директори.  
 
III. ФИРМА И СЕДИШТЕ НА ДРУШТВОТО 
 

Член 5 
Друштвото е основано како Акционерско друштво и е регистрирано во 

Окружниот Стопански суд – Скопје под Срег.бр. 5143/95 од 24.11.1995 година и 
упишана во трговскиот регистар пред Основниот суд Скопје 1 – Скопје под Трег.бр. 
8571/98 од 08.03.1999 година.   
 

Член 6 
 Фирмата на акционерското друштво е називот под кое што акционерското 
друштво работи и под кое што учествува во правниот промет. 
 Целосниот назив на фирмата на акционерското друштво гласи: 

- Акционерско друштво, фабрика за чоколади, вафли и бонбони ЕВРОПА - 
Скопје 
 Скратениот назив на фирмата на акционерското друштво гласи: 
 - АД ЕВРОПА Скопје 
 Седиштето на акционерското друштво е во Скопје, на ул. 808 бр. 8. 
 

Член 7 
 Акционерското друштво може да изврши промена на фирмата и седиштето. 
 Одлуката за промена на фирмата и седиштето на акционерското друштво го 
донесува Собранието на акционерското друштво. 
 Промена на фирмата и седиштето на акционерското друштво се запишува во 
трговскиот регистар. 
 

Член 8 
 Друштвото има тркалезен печат со пречник од 30 mm. со следниот текст: 
Акционерско друштво, Фабрика за чоколади вафли и бонбони ЕВРОПА – Скопје. 
 Штембилот на друштвото има правоаголна форма со димензии: 6 cm. x 2,8 cm. 
со следниот текст: Акционерско друштво, Фабрика за чоколади вафли и бонбони 
ЕВРОПА – Скопје, сектор и работник кој го прима предметот. 
 Акционерското друштво има заштитен знак – амблем, логотип и боја на 
буквите, што се утврдува со посебен акт донесен од страна на Одборот на директори на 
друштвото. 
 Заштитен знак на друштвото претставува Земјиниот глобус, преку него 
испишано ЕВРОПА – Скопје, а над него испишано 1882. 



 Фирмата на друштвото може да содржи додатоци што служат за поблиско 
обележување на акционерското друштво. 
 Фирмата на акционерското друштво може да се употребува и како трговска 
марка, на начин и под услови определени со закон. 
 На меморандумот на акционерското друштво, на визит картите, на рекламниот 
материјал и други средства за кореспонденција, може да се употребува фирмата на 
друштвото со кирилично и со латинично писмо. 
 
IV. ПРЕДМЕТ НА РАБОТЕЊЕ НА ДРУШТВОТО (ДЕЈНОСТИ) 
 

Член 9 
 Акционерското друштво може како предмет на работење да ги врши сите 
дејности што не се забранети со закон. 
 Предмет на работење на акционерското друштво во внатрешниот промет се 
следните дејности: 
15 производство на прехранбени производи и пијалоци 
15.8 производство на други прехранбени производи 
50 продажба, одржување и поправка на моторни возила и мотоцикли, продажба на 
мало на моторни горива  
50.1 продажба на моторни возила 
50.3 продажба на делови и прибор за моторни возила 
50.4 продажба, одржување и поправка на мотоцикли и делови и прибор за мотоцикли 
50.5 продажба на мало на моторни горива 
51 трговија на големо и посредничка трговија, освен трговија со моторни возила и 
мотоцикли 
51.2 трговија на големо со земјоделски суровини и живи животни 
51.3 трговија на големо со храна, пијалоци и тутун 
51.4 трговија на големо со предмети за домаќинство 
51.5 трговија на големо со репродукционен материјал, отпадоци и остатоци, освен 
земјоделски 
51.6 трговија на големо со машини, опрема и уреди 
51.7 друга трговија на големо 
52 трговија на мало, освен трговија со моторни возила и мотоцикли; поправка на 
предмети за лична употреба и за домаќинства 
52.1 трговија на мало во неспецијализирани продавници 
52.2 трговија на мало со храна, пијалоци и тутун во специјализирани продавници 
52.3 трговија на мало со фармацевтски, медицински, козметички и тоалетни препарати 
(освен 52.31 – Аптеки и 52.32 – трговија на мало со медицински препарати и 
ортопедски помагала) 
52.4 друга трговија на мало со нови производи во специјализирани продавници 
52.5 трговија на мало со половна стока во продавници 
52.6 трговија на мало вон продавници 
63 придружни и помошни активности во сообраќајот: активности на патничките 
агенции 
63.1 претовар на товар и складирање 
63.4 активности и други посредници во сообраќајот 
 
 Претежна дејност на друштвото е 15.8 – производство на други прехранбени 
производи. 
 



 Во надворешно трговско работење, друштвото ќе ги врши следните дејности: 
1. Надворешна трговија со прехранбени производи 
2.  Надворешна трговија со непрехранбени производи 
3. Меѓународна шпедиција – транспортна за сопствени потреби 
4. Посредништво 
5. Вршење на комисиони работи од областа на прометот на стоки , сообраќај и сл. 
6. Услуга за меѓународен транспорт. 

 
Член 10 

 За промени во дејноста на работење на акционерското друштво, проширување 
на предметот на работење на акционерското друштво и промена на претежната дејност, 
Одлука донесува Одборот на директори.  
 

Член 11 
 Акционерското друштво може да врши и: 

1. Основање на подружници, други трговски друштва, управување со други 
трговски друштва, продажба на сопствено учество во други домашни и странски 
трговски друштва; 

2. Стекнување, управување и продажба на обврзници; 
3. Стекнување, оценка и продажба на патенти, отстапување на лиценци за 

искористување на патенти на друштвата во кои учествува; 
4. Финансирање на друштвата во кои учествува; 

 
V. ОСНОВНА ГЛАВНИНА 
 

Номинална вредност на акцииите, број, род и класа на акциите 
 

Член 12 
 Основната главнина на акционерското друштво изнесува 13.067.958,79  евра 
поделена на 255.583 акции со номинален износ од 51.13 Евра по акција, според 
средниот курс на НБРМ на денот на донесувањето на овој пречистен текст на Статутот 
на акционерското друштво. 
 Основната главнина на акционерското друштво ја сочинуваат 255.583 обични 
акции со номинален износ од 51.13 Евра по една акција, што претставува 100 % од 
основната главнина на друштвото. 
 

Член 13 
 Одлуката за издавање акции Собранието ја донесува со 2/3 мнозинство од 
акциите со право на глас претставени на Собранието. 
 

Член 14 
Обичните акции гласат на име. 
Обичните акции на нивните сопственици им даваат: 

1. Право на глас на седница на Собранието на акционерското друштво; 
2. Право на исплата на дел од добивката (дивиденда) од работењето на друштвото, 

што зависи од остварената добивка; 
3. Право на исплата на дел од ликвидационата или стечајната маса на 

акционерското друштво; 
4. Во случај на стечај на акционерското друштво, даваат право на исплата на 

сразмерен дел при делбата на ликвидационата или стечајната маса. 



 
Член 15 

 Акциите се запишуваат во акционерска книга која се води во Централниот 
депозитар за хартии од вредност во електронска форма, во која се наведуваат: 
 

• Име и презиме на акционерот; 
• Број на пасош, односно број на лична карта; 
• Број на потврда за запишаните акции; 
• Место на живеење (адреса); 
• Единствен матичен број на лицето кое што ги запишува акциите; 
• Број на запишани акции; 
• Ден на запишување на акциите; 
• Оптоварувања и забрани изречени со одлука на Судот. 

 
Член 16 

 Сопственикот на акцијата (во понатамошниот текст–акционер) може да го 
пренесе правото на сопственост на акцијата на трето лице во согласност со закон. 
 

Зголемување и намалување на основната главнина 
 

Член 17 
 Зголемувањето на основната главнина може да се врши: 

1. Со влогови; 
2. Со условно зголемување на основната главнина; 
3. Со одобрен капитал; 
4. Од средствата на акционерското друштво. 
Одлуката за зголемување на основната главнина ја донесува 

Собранието на акционерското друштво со мнозинство од 2/3 од акциите со право на 
глас претставени на Собранието. 
 

Член 18 
 Одборот на директори на акционерското друштво, по добивањето одобрение од 
Комисијата за хартии од вредност објавуваат повик до акционерите, најмалку во еден 
дневен весник, во кој се известуваат акционерите да го запишат оној дел од 
новоиздадените акции кој одговара на нивното учество во основната главнина пред 
нејзиното зголемување. 
 Акционерите во рок не покус од 15 дена, ниту подолг од 30 дена од денот на 
објавување на повикот треба да го запишат оној дел од новоиздадените акции кој 
одговара на учеството на нивните акции во основната главнина пред нејзиното 
зголемување. 
 Одборот на директори истовремено писмено ги информира сите акционери за 
износот на издадените акции, за бројот на акциите кои одговараат на нивното учество 
во новата главнина и за рокот во кој можат да ги запишат новите акции. 
 Доколку во определениот рок од објавување на повикот, акционерите не 
запишат дел од новоиздадените акции кој одговара на нивното учество во основната 
главнина пред нејзиното зголемување, акциите се нудат на лица кои не се акционери во 
Друштвото. 
 

Член 19 



 Основната главнина се смета за зголемена со уписот на зголемената основна 
главнина во трговскиот регистар. 
 Одборот на директори е должен во рок од осум дена да ја поднесе пријавата за 
упис на зголемената основна главнина во трговскиот регистар. 
 

Член 20 
Основната главнина може да се намали со: 
1. Намалување на номиналниот износ на еден или повеќе родови или класи акции; 
2. Спојување на еден или повеќе родови акции, со тоа што најмалиот номинален 

износ на споената акција не може да биде помал од 1/едно/Евро; 
3. Повлекување на сопствени и други акции, ако со повлекувањето се врши 

намалување на основната главнина. 
Намалувањето на основната главнина се врши со одлука на Собранието на 

Акционерското дружтво што ја донесува Собранието со мнозинство гласови од 2/3 од 
акциите со право на глас претставени на Собранието. 
 

Член 21 
 За полноважност на одлуката за зголемување и намалување на основната 
главнина потребна е согласност на акционерите од секој род на акции. 
 
Сопствени акции на друштвото и бесплатни акции или акции по повластена цена 

на вработените 
 

Член 22 
 Друштвото може да се стекнува со сопствени акции и истите да ги отуѓува 
согласно условите утврдени со закон. 
 Вкупниот износ на сопствените акции не може да надмине 1/10 од основната 
главнина на друштвото. 
 Правата стекнати од сопствените акции мируваат. 
 
 
VI. ОРГАНИ НА ДРУШТВОТО, ОДЛУЧУВАЊЕ, УПРАВУВАЊЕ И РАКОВОДЕЊЕ 
СО ДРУШТВОТО 

 
Член 23 

 Органи на управување и раководење на акционерското друштво се : 
1. Собрание на друштвото; 
2. Одбор на директори. 

 
СОБРАНИЕ НА ДРУШТВОТО 
 

Член 24 
 На секој акционер запишан во акционерската книга, од денот на уписот му 
припаѓа правото на учество во работата на Собранието и правото на глас. 
 

Член 25 
 Собранието на Акционерското друштво ги врши следните работи: 

• Донесува Статут и врши измени и дополнувања на Статутот; 



• Ги одобрува годишната сметка, финансиските извештаи и годишните извештаи 
за работа на друштвото во претходната деловна година и одлучување за 
распределба на добивката; 

• Ги избира и отповикува членовите на Одборот на директори; 
• Ја одобрува работата и водењето на работењето со акционерското друштво на 

членовите на Одборот на директори . За одобрувањето на работата на членовите 
се гласа одделно за секој член на органот; 

• Одлучува за промена на правата врзани за одделни родови и класи акции; 
• Донесува Одлука за зголемување и намалување на основната главнина; 
• Донесува Одлука за издавање на акции и други хартии од вредност; 
• Назначува овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и на финансиските 

извештаи ако акционерското друштво има обврска да ги подготвува; 
• Одлучува за преобразба на акционерското друштво во друга форма на 

друштвото, како и за статусните промени на друштвото; 
• Одлучува за промена на фирмата и седиштето на друштвото; 
• На барање на Одборот на директори и во случај кога се работи за голема зделка 

која надминува 50% од книговодствената вредност на имотот на друштвото; 
• Одлучува за престанок на акционерското друштво; 
• Одлучува за прашања за кои е надлежен согласно Закон. 

 
Член 26 

 Собранието на акционерското друштво се одржува најмалку еднаш годишно, 
како и кога тоа го бара интересот на друштвото и на акционерите во постапка 
пропишана со Закон и овој Статут. 
 

Член 27 
 Собранието на акционерското друштво го свикува Одборот на директори. 
 Доколку Одборот на директори не го свика Собранието на акционерското 
друштво навреме, тоа може да го сторат неизвршните членови на Одборот на 
директори со мнозинство гласови од своите членови по своја иницијатива или по 
барање на акционер.  
 

Член 28 
Барање за свикување на Собранието на акционерското друштво можат да 

поднесат и акционерите кои имаат најмалку 1/10 од акциите со право на глас. 
 Барањето од став 1 на овој член акционерите го поднесуваат по писмен пат, при 
што мора да ги наведат целта и причините за свикување на Собранието на 
акционерското друштво, име, презиме, адреса, ЕМБГ и извод од Централниот 
депозитар за хартии од вредност. Барањето го потпишува секој акционер лично или 
преку полномошник со специјално полномошно заверено на Нотар. 
 Барањето од став 1 на овој член акционерите го поднесуваат до органот на 
управување во седиштето на друштвото. 
 Во рок од 8 дена органот на управување донесува одлука за прифаќање или 
одбивање на барањето за свикување на Собранието на Акционерското друштво. 

 
Член 29 

 По барање на акционери кои имаат мнозинство од сите акции со право на глас, 
Одборот на директори, одлука за свикување на Собрание на друштвото, донесува во 
рок од 24 часа. 



 Акционерите по истекот на овие рокови, можат да поднесат предлог за 
свикување на Собрание на друштвото до судот. 
 

Член 30 
 Собранието на друштвото, седниците ги одржува во просториите на друштвото 
или во просторија која претходно ќе ја определи органот на управување. 
 
 
 

Член 31 
 Акционерското друштво ги сноси трошоците за свикување и одржување на 
Собранието на друштвото, како и судските трошоци ако судот го одобри барањето за 
свикување на Собранието на друштвото. 
 

Член 32 
 Собранието се свикува преку јавен повик објавен најмалку во еден дневен 
весник во рок кој што неможе да биде пократок од 30 дена до денот на одржувањето на 
собранието.  
 

Член 33 
 Јавниот повик за учество на Собранието ги содржи следните податоци: 

• Фирма и седиште на Акционерското друштво; 
• Место и датум на одржување на Собранието; 
• Кој има право на присуство на Собранието; 
• Дневниот ред на Собранието на Акционерското друштво; 
• Начин на кој се достапни материјалите подготвени за Собранието. 

 
Член 34 

 Материјалите за Собранието на акционерите се достапни на секој акционер од 
денот на објавувањето на јавниот повик и тој има право на увид во просториите на 
друштвото и копирање без надомест. 
 

Член 35 
 Со седницата на Собранието претседава Претседавачот на Собранието. 
Претседавачот на Собранието го избира Собранието на предлог на акционери и нивни 
полномошници со мнозинство гласови од акциите со право на глас претставени на 
Собранието. 
 Изборот на Претседавачот на собранието се врши со јавно гласање. 
 Претседавачот на Собранието се избира за секое одделно Собрание. 
 За претседавач на Собранието не може да биде избран член на Одбор на 
директори. 
 Мандатот на Претседавачот на Собранието на акционери, трае до изборот на 
нов Претседавач. 
 

Член 36 
 Собранието на друштвото одлучува за прашања кои се уредно ставени на 
дневен ред во јавниот повик за одржување на седницата. 
 Собранието на друштвото може да расправа, без право на одлучување, за 
прашања кои не се ставени уредно на дневен ред, доколку за тоа одлучи Собрането со 
мнозинството гласови од акциите претставени на Собранието. 



 
Член 37 

 Еден или повеќе акционери, чие заедничко учество изнесува најмалку 5% од 
акциите со право на глас, можат по писмен пат да бараат една или повеќе точки да 
бидат вклучени на седницата на Собранието на друштвото која е веќе свикана. 
 Барањето од став 1 на овој член за вклучување нови точки се испраќа до 
свикувачот на Собранието на друштвото, најдоцна 8 дена од денот кога е објавен 
јавниот повик за учество на седницата на Собранието на друштвото. 
 Барањето од став 1 на овој член се испраќа до органот што го свикал 
Собранието на друштвото, а органот кој го свикува Собранието, го испраќа до сите 
акционери, односно го објавува на ист начин на којшто го објавил јавниот повик, 
најдоцна 8 дена пред денот на одржување на Собранието на друштвото. 

 
Член 38 

 Барањето за вклучување една или повеќе точки на дневен ред на Собрание на 
друштвото кое што е свикано не може да се одбие, освен во случаите: 

1. Ако е пропуштен рокот за вклучување на една или повеќе точки на дневниот 
ред; 

2. Ако со неговата објава ќе се стори кривично дело; 
3. Ако акционерот или акционерите не поседуваат доволен број на акции со право 

на глас на друштвото; 
4. Ако предлогот не ги исполнува другите услови предвидени со Законот на 

Трговските друштва; 
5. Ако точката, односно точките коишто се бара да бидат вклучени во дневниот 

ред на Собранието не спаѓаат во надлежноста на Собранието на Акционерското 
друштво. 

 
Член 39 

 Собранието на друштвото може да се одржи ако на седницата се присутни 
акционерите кои поседуваат мнозинство од вкупниот број на акции со право на глас. 
 Доколку на седницата на Собранието на друштвото не се обезбеди 
присуствотото наведено на став 1 на овој член, се закажува нов термин за одржување 
на Собранието (презакажано собрание) во рок не подолг од 15 дена, на кое може да се 
одлучува за прашања утврдени во дневниот ред за првото свикување без оглед на 
бројот на присутните акционери и бројот на акциите што ги имаат. 
 

Член 40 
 Во случај на прекин на Седницата на Собранието, присутните акционери со 
мнозинство гласови од кворумот одлучуваат собранието да продолжи (продолжување 
на прекинатата седница) во рок не подолг од 8 дена. 
 Ако Собранието не донесе одлука за продолжување на прекинатата седница, 
Претседавачот на Собранието го одредува времето и местото на одржување на 
прекинатата седница. 
 

Член 41 
 Секоја акција дава право на глас на Собранието. 
 Акционерите правото на глас го остваруваат според номиналниот износ на 
акциите, сразмерно на запишаната основна главнина. 
 
 



Член 42 
 Секој акционер може да именува лице кое ќе го застапува на седница на 
Собранието на друштвото. 
 Именување на застапник од став 1 на овој член се врши со писмено 
полномошно заверено на нотар, кое има важност до неговото откажување и мора да 
биде доставено до Собранието на друштвото најдоцна пред одржувањето на седницата. 
 За полномошник на акционер не може да биде определен: 

- член на  Одбор на директори и член на неговото потесно семејство; 
- раководно лице во друштвото или член на неговото потесно семејство; 
- член на органот на управување од поврзани или зависни друштва; 
- застапник по закон или друго овластено физичко лице од друштвото или од 

друго правно лице што е во сопственост на друштвото. 
 

 
Член 42-а  

  Друштвото може да им овозможи на акционерите да гласаат со кореспонденција 
пред денот на одржување на собранието. 

Друштвото, пред да им овозможи на акционерите да гласаат со 
кореспонденција, може да побара претходно тие да го потврдат својот личен идентитет 
приложувајќи документи за лична идентификација во оригинал или во препис од 
оригинал по избор на акционерите и без обврска за акционерите да го заверат кај нотар 
или да биде потврден од домашен или странски надлежен орган. Доколку друштвото 
има воспоставено систем на внатрешна евиденција и регистрација на акционерите на 
кои истиот им е достапен, може да го примени тој систем како средство за 
идентификација на акционерите.  

 Гласањето со кореспонденција кое е извршено спротивно на одредбите од 
ставот (2) на овој член е ништовно. 
  
 

Член 43 
 Одлуките на Собранието се донесуваат со мнозинство од акциите со право на 
глас претставени на Собранието, ако за одредени одлуки со овој Статут или Закон не е 
одредено поголемо мнозинство. 
 Кога Собранието донесува одлука за одобрување на голема зделка, Собранието 
одлуката на голема зделка ја донесува со мнозинство на гласови од две третини од 
акциите со право на глас претставени од Собранието. 
 Претседавачот на Собранието го определува начинот на гласање по одлуките 
ставени на дневен ред на Собранието. 
 По барање на еден или повеќе акционери кои имаат најмалку 1/10 од вкупниот 
број на акции со право на глас, се пристапува кон тајно гласање. 
 Акционерите на Собранието можат да гласаат преку телефон или преку друго 
електронско средство ако може на сигурен начин да се утврди идентитетот на секој 
акционер, гласањето да биде достапно до секој акционер и да може со сигурност да се 
евидентира извршеното гласање. 
 Кога Собранието избира или отповикува член на Одборот на директори, 
гласањето е јавно, доколку Собранието со мнозинство гласови од акциите претставени 
на Собранието не одлучи гласањето да биде тајно. 
 Тајното гласање го спроведува Комисија за тајно гласање. 
 Ако се отповикува повеќе од еден член на Одборот на директори, се пристапува 
кон гласање за отповикување на сите членови на Одборот на директори. 



 Одлуките со кои се менува или укинува приоритетното право потребна е 
согласност на сопствениците на приоритетните акции, со мнозинство гласови од 2/3 од 
претставените приоритетни акции. 

 
Член 44 

 За седницата на Собранието на друштвото се води Записник кој ги содржи 
следните податоци: 

1. Фирмата и седиштето на друштвото 
2. Датумот, времето и местото на одржување на Собранието 
3. Името на Претседавачот со Собранието, името на Записничарот и имињата на 

Комисијата за гласање, ако оваа Комисија се избира 
4. Дневниот ред на Собранието 
5. Бројот на присутните акционери 
6. Расправата водена во Собранието 
7. Значајните настани на Собранието како и поднесените предлози 
8. Одлуките, бројот на гласови за и против и бројот на воздржаните гласови 
9. Оградувањата на секој акционер или противењата на акционер, член на органот 

на управување или на одборот на директори. 
 
УПРАВУВАЊЕ И РАКОВОДЕЊЕ СО ДРУШТВОТО 
 

Член 45 
 Управувањето со Друштвото е организирано според едностепен систем на 
управување.    
 Со Друштвото управува Одбор на Директори. Членовите на Одборот на 
Директори ги избира и разрешува Собранието на акционери. 
 Одборот на Директори има седум члена, од кои еден извршен член, а останатите 
6 неизвршни, од кои еден е независен член. 
 

a) Неизвршни членови на Одбор на Директори, 
Именување, мандат, права и обврски 

 
Член 46 

 Неизвршните членови имаат мандат од 4 години, со можност на повторен избор.  
 Од редот на неизвршните членови на Одборот на Директори, еден е независен 
член и се определува при изборот на Oдборот од страна на Собранието на акционери. 
 Членовите на Одборот на Директори имаат исти права и обврски без оглед на 
тоа како се распоредени правата и обврските помеѓу нив во Одборот.  

 
Член 47 

 Одборот на Директори, од редот на неизвршните членови, со мнозинство од 
вкупниот број на членови на одборот, избира Претседател на Одборот.  
 Претседателот на Одборот на Директорите се грижи за работата на Одборот на 
Директорите, ги свикува и претседава со седниците на Одборот на Директори, ги 
потпишува одлуките на Одборот.  
 По правило седниците се свикуваат со писмено известување испратено до секој 
член на Одборот на Директори, најдоцна пет дена пред одржување на седницата. 

Во итен случај известувањето може да се изврши со телеграма, е-маил, односно 
факс, најдоцна 48 часа пред одржувањето на седницата. 



Претседателот на Одборот на Директори ги свикува седниците на Одборот на 
Директори кога смета дека е тоа потребно или кога тоа од него во писмена форма ќе го 
побара извршен член на Одборот на Директори или 3 неизвршни члена.  

Ако претседателот е спречен, со седницата раководи неизвршен член на 
Одборот на директори определен со мнозинство гласови од присутните членови на 
Одборот на Директори.  

 
Член 48 

Ако еден или повеќе неизвршни членови на Одборот на Директори престанат да 
ги вршат своите функции во текот на мандатот или ако се спречени да ги вршат, 
другите членови на Одборот на Директори продолжуваат со работа до пополнување на 
испразнетото место на наредното Собрание. 

Ако бројот на неизвршни Директори се намали под бројот определен со Статут 
пополнувањето на Одборот со нови членови се врши на начин предвиден со Законот за 
трговските друштва. 
 
б) Извршни членови на Одборот на Директорите, 
    именување, мандат, права и обврски 

 
Член 49 

 Од членовите избрани во одборот на директори, одборот на директори 
назначува/ именува еден извршен член. Изборот на извршниот член се врши со 
едногласна одлука на сите членови на одборот на директори со мандат од 4 години со 
можност за повторен избор.  
 Извршниот член го носи називот Генерален директор.  

 
 

Член 50 
 За извршен член на Одборот на Директори може да биде именувано физичко 
лице кое е деловно способно.  
 

Член 51 
 Извршниот член на Одборот на Директори – Генерален Директор, има 
најшироки овластувања да ги врши сите работи поврзани со раководењето, 
спроведувањето на одлуките на Одборот на Директори и вршењето на тековните 
активности на Друштвото и да дејствува во сите околности од името на Друштвото, 
освен овластувањата што законот му ги дава на Собранието на Друштвото, како и 
овластувањата кои на посебен начин со закон и со овој Статут се резервирани за 
Одборот на Директори. Извршниот член на Одборот на Директори – Генерален 
Директор ги пријавува фактите кои подлежат на упис во Трговскиот регистар, ако со 
закон поинаку не е уредено.  
 Извршниот член на Одборот на Директори – Генерален Директор донесува 
одлуки за склучување на договори за инвестициони вложувања, за стекнување и 
отуѓување на недвижности, донесува одлуки за вложувања, долгорочна соработка, 
франшизинг и слично, ги утврдува условите и одлучува во давање на парични 
позајмици и финансирање на услуги во вредност до најмногу 300.000 евра.  

  
Член 52 



 Правата и обврските на извршниот член на Одборот на Директори – Генерален 
директор, покрај правата и обврските утврдени со Закон и Статут, се уредуваат и со 
менаџерски договор.  
 
 

Член 53 
 Извршниот член на Одборот на Директори – Генерален директор најмалку 
еднаш во 3 месеци им поднесува на неизвршните Директори писмен извештај за 
работењето на Друштвото. 
 Извршниот член на Одборот на Директори – Генерален Директор по истекот на 
деловната година ги поднесува до неизвршните Директори годишната сметка, 
годишниот финансиски извештај и годишниот извештај за работењето на Друштвотo.  
 На барање на неизвршните директори, извршниот член на Одборот на 
Директори – Генерален директор е должен да подготви посебен извештај за состојбата 
на Друштвото или за некои определени аспекти од нивното работење. 
 Неизвршните членови на Одборот на Директори вршат надзор над водењето на 
работењето од страна на извршниот член – Генерален директор.  
 Неизвршните Директори се овластени сами или преку други лица да преземаат 
дејствија заради стекнувања на увид во работењето на Друштвото и управување со 
него од страна на извршниот член на Одборот на Директори. 
 

Член 54 
 Извршниот/ите член/ови на Одборот на Директори може во било кое време да 
бидат отповикани на Одборот на Директори, со и без образложение. 
 Во тој случај мандатот на член на одборот на Директори му мирува до 
наредното Собрание на кое ќе се одлучи дали ќе биде отповикан пред истекот на 
мандатот за кој е избран.  
 Ако извршниот/ите член/ови на Одборот на Директори биде разрешен без 
постоење на оправдани причини како што се загуба, непочитување на одлуките и 
насоките за работење дадени од Одборот, незаконито работење, има право да бара 
надомест на штета, во висина и на начин и во постапка утврдени со Закон и 
менаџерски договор.  
 

Член 55 
 Извршниот член на Одборот на Директори – Генерален директор го застапува 
Друштвото во односите со трети лица и е одговорен за водење на работите на 
Друштвото во рамките утврдени со Закон и овој Статут.  
 Извршниот член на Одборот на Директори – Генерален директор е овластен во 
името на Друштвото, да склучува договори и да врши други правни работи и презема 
дејствија, како и да го застапува Друштвото пред судовите и другите органи, како и во 
односите со други правни и физички лица. 
 Потпишувањето на Друштвото кај банките и другите финансиски институции го 
врши извршниот член на Одборот на Директори – Генерален директор.  

 
Член 56 

 Ако извршниот член – генерален директор на Одборот на Директори не може да 
ги врши работите поради оправдани причини, Друштвото привремено ќе го застапува 
член на Одборот на Директори определен од претседателот на Одборот на Директори 
во границите утврдени со одлуката за застапување.  
 



Член 57 
 Заради извршување на овластувањата од член 52, Извршниот член на Одборот 
на Директори – генерален директор назначува раководни лица кои го вршат 
секојдневното водење на работењето на друштвото. На раководните лица, извршниот 
член – генерален директор може да им пренесе извршувања на одделни работи од 
својот делокруг, како и извршување на Одлуките на Собранието на Друштвото и 
Одборот на Директори. 
 
в) Надлежност и работа на Одборот на Директорите 

 
Член 58 

 Одборот на Директорите, во рамките на надлежностите утврдени со овој Статут, 
законот и овластувањата кои изрично му се дадени од Собранието на Друштвото, има 
најшироки овластувања за дејствување во сите околности во името на Друштвото. 
 Одборот на Директори работи и одлучува на начин утврден со закон и со овој 
Статут. 
 Во остварувањето на работите од став 1 и 2 на овој член Одборот на Директори 
ги врши следните работи: 

1) Ја утврдува деловната политика; 
2) Ги донесува општите акти на Друштвото, освен актите што со закон се утврдени 

во надлежност на Собранието на Друштвото; 
3) Ги донесува плановите и програмите на Друштвото и дава насоки за нивното 

спроведување; 
4) Донесува Правилник за внатрешна систематизација и организација на 

друштвото; 
5) Го назначува раководителот на службата за внатрешна ревизија, како и други 

лица во неа; 
6) 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; 

7) Донесува одлуки за склучување на договори за лиценци, за вложување, 
долгорочна соработка, франшизинг и слично; 

8) Ги утврдува условите и одлучува за давање на парични позајмици и 
финансирање на услуги во износ кој не може да го надмине 50% од 
сметководствената вредност на имотот на Друштвото; 

9) Одлучува за економски, технолошки и организационен вишок на работниците; 
10) Одлучува за основање и затворање или пренос на друштвото или на негов удел; 
11) Одлучува за основање на нови трговски друштва, учество во други правни 

субјекти и за истапување од истите, за престанок на трговските друштва чиј што 
основач е Акционерското друштво или за отстапување на Акционерското 
друштво во тие друштва, доколку учеството е помало од 1/10 од основната 
главнина на Друштвото; 

12) Одлучува за стекнување, управување и продажба на обврзници; 
13) Одлучува за стекнување, проценка и продажба на патенти, отстапување на 

лиценци за искористување на патенти на друштвата во кои чествува; 
14) Го свикува Собранието и ги подготвува предлог одлуките и општите акти чие 

донесување е во надлежност на Собранието; 
15) По истекот на деловната година на Собранието на друштвото му поднесува 

годишна сметка и годишен извештај; 
16) Одлучува за основање и престанок на подружници на Друштвото; 



17) Именува Комисија која ќе одлучува по приговорите на работниците како втор 
степен за правата, обврските и одговорностите на работниците од работниот 
однос; 

18) Одлучува за купување и отуѓување на недвижности и трајни и обртни средства 
на Друштвото ако нивната вредност не е поголема од 50% одсметководствената 
вредност на имотот на Друштвото; 

19) Одлучува за долгорочна соработка со други друштва; 
20) Го усвојува извештајот за попис на основните средства; 
21) Одлучува за давање прокура; 
22) Претходно ја одобрува секоја зделка со заинтересирана страна; 
23) Донесува одлука за прашања од областа на безбедноста и здравје при работа на 

вработените; 
24) Се грижи и презема дејствија за исполнување на со Закон определените 

обврски на Акционерското друштво; 
25) Презема мерки и дејствија за извршување на со Закон предвидените обврски на 

Акционерското друштво од областа на одбраната; 
26) Донесува упатство за начинот на употреба, чување и располагање со печатот и 

штембилот на Акционерското друштво; 
27) Одлучува и по други прашања, врши и други работи утврдени со законот и овој 

Статут. 
 
За прашања од своја надлежност Одборот на директори донесува акти во вид на 

одлуки, правилници, упатства, наредби и заклучоци. 
 

Член 59 
 Одборот на директори може да ги пренесе врз Извршниот член – генерален 

директор, сите овластувања на Одборот освен оние кои со Закон за трговски друштва 
се определени како непреносливи.  

 
Член 60 

 Одборот на директори може полноважно да одлучува ако се присутни најмалку 
половина од сите негови членови, од кои најмалку половина од неизвршните 
директори. 

Одлуките се донесуваат со мнозинство гласови од присутните членови. 
Заклучоци и одлуки Одборот на директори може да донесува и писмено без 

одржување на седница ако сите членови на Одборот дадат согласност за одлуката која 
е донесена без одржување на состанок. Претседателот на Одборот или лице овластено 
од него подготвува записник во кој се наведува одлуката.  

Членовите на Одборот на Директори можат да учествуваат и одлучуваат на 
состанок организиран со користење на конференциска телефонска врска или со 
користење на аудио и видео комуникациска опрема. 

 
Член 61 

Членовите на Одборот на Директорите мораат да ги вршат своите работи со 
внимание на уреден и совесен трговец и да ја чуваат деловната тајна.  

Членовите на Одборот на Директори кои што ќе сторат повреда на своите 
обврски во однос на Друштвото му одговараат на Друштвото за причинетата штета 
како солидарни должници. Во случај на спор членовите на Одборот на директори 
мораат да докажат дека постапувале со внимание на уреден и совесен трговец. 



Не се смета за одговорен член на Одборот на Директори кој работел врз основа 
на Одлука на одборот која е усвоена иако тој гласал против. 

 
 

Член 62 
Членовите на Одборот на Директори се должни да ги вршат функциите во 

интерес на Друштвото и во интерес на акционерите и вработените.   
Ако неизвршен член на Одборот на Директори работи спротивно на обврската 

од став 1 на овој член може да биде разрешен од страна на Собранието на Друштвото 
со мнозинство гласови од акциите со право на глас претставени на Собранието. 

Предлогот за разрешување мора да биде даден во писмена форма и во него да 
бидат образложени причините поради кои се бара разрешување на неизвршниот член 
на Одборот на Директори. 

Ако неизвршен член на одборот на Директори склучил договор за работа со 
Друштвото, разрешувањето нема влијание врз постоењето на договорот за работа. 

Член на Одборот на Директори може да даде и оставка која се заверува кај 
нотар. Во интерес на Друштвото член кој дал оставка е обврзан да ја врши функцијата 
се до избор на нов член, но не подолго од 60 дена. 

 
Член 63 

За работата на Одборот на Директори се води записник. 
Записникот мора да ги содржи сите елементи согласно Законот за Трговски 

Друштва. 
Секој член на Одборот на Директори кој гласал против заклучокот или 

одлуката, може да бара причините за неговото мислење и став накусо да се внесат во 
записникот. Записникот го потпишуваат сите присутни членови на Одборот на 
Директори, а ако некој не го потпише записникот се забележува причината за тоа.  

Записникот го води записничар, а во рок од три дена истиот писмено се 
изготвува.  

Записникот по потпишувањето заедно со писмено изготвените одлуки, 
заклучоци и други акти се доставува до лицата задолжени за извршување, а еден 
примерок се доставува и чува во архива.  

 
 

Член 64 
 Собранието на акционери, при изборот на членовите на Одборот на директори 
ќе им го определи месечниот паушал или паушалот по состанок на неизвршните 
членови. 
 Друштвото на членовите на Одборот на Директори им ги надоместува и 
трошоците што тие ги направиле во вршењето на работите што им се доверени како 
членови на Одборот на Директори. 
 Извршниот член на Одборот на Директори – генералниот директор заснова 
работен однос со друштвото, при што правата и обврските ќе бидат утврдени со 
менаџерски договор.  
  
 

ГОЛЕМИ ЗДЕЛКИ И ЗДЕЛКИ СО ЗАИНТЕРЕСИРАНА СТРАНА 
 

Големи зделки 
 



Член 65 
 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 на оттуѓување, или на можно оттуѓување, 
директно или индиректно на имот на друштвото чијашто вредност изнесува над 20 % 
од книговодствената вредност на друштвото определена врз основа на последните 
финансиски извештаи. 
 За голема зделка, или меѓусебно поврзани зделки, се сметаат и сите зделки кои 
се однесуваат на набавка на основни средства, учество во други трговски друштва, кои 
се склучени во текот на една деловна година сметано од одржувањето на Годишното 
собрание на друштвото за годината која и претходи на годината кога се склучени 
големите зделки, а кои поединачно или поврзано го надминуваат износот над 20 % од 
книговодствената вредност на друштвото определан врз основа на последните 
финансиски извештаи. 

За зделките ( вклучувајки без ограничување – заем, кредит, залог,  гаранција) 
или меѓусебно поврзани зделки, кои се однесуваат на стекнување или оттуѓување, или 
на можно оттуѓување директно или индиректно на имот на друштвото чијашто 
вредност изнесува до 20 %  од книговодствената вредност на друштвото определена 
врз основа на последните финансиски извештаи, одлучува самостојно Одборот на 
директори. 

Одборот на директори во својот Деловник за работа определува до кој износ 
Претседателот на Одборот на директори е надлежен самостојно да ги склучува 
зделките од став 3 на овој член. 

Секоја голема зделка од став 1 и 2 на овој член мора да биде одобрена од страна 
на Одборот на директори, односно Собранието на друштвото, во постапка и на начин 
определена со Закон и овој Статут. 
 

Член 66 
 Одлуката за одобрување на секоја голема зделка која што се однесува на имот 
чијашто вредност е проценета над 20 % до 50 % од книговодствената вредност на 
друштвото, се донесува со согласност на сите членови на Одборот на директори. 
 Ако не се постигне согласноста од став 1 на овој член за одобрување на 
големата зделка, Одборот на директори може да одлучи да ја поднесе големата зделка 
на одобрување на Собранието на друштвото. Одлуката, Собранието ја донесува со 
мнозинство гласови од претставените акции со право на глас на Собранието. 
 

Член 67 
 Одлуката за одобрување на голема зделка чијашто вредност е проценета над 50 
%  од книговодствената вредност на друштвото, ја донесува Собранието со 2/3 
мнозинство гласови од акциите со право на глас претставени на Собранието. 
 Одборот на директори на Собранието му поднесува писмено известување за 
големата зделка, во коешто наведуваат дека Собранието треба да го разгледа предлогот 
за големата зделка и нивната препорака, вклучувајки го и исказот за правото на 
акционерите да не се согласат со големата зделка. Во писменото известување 
задолжително се наведува страната, односно страните на зделката, корисникот, 
односно корисниците на зделката, вредноста, обемот, и другите материјални услови на 
зделката. 
 

Член 68 



 Голема зделка, извршена спротивно на одредбите на овој Статут и Законот е 
ништовна и истата не произведува правно дејство од моментот на нејзинот 
склучување. 
 
 

Зделки со заинтересирана страна 
 

Член 69 
 Секоја зделка (вклучувајќи без ограничување, заем, кредит, залог, гаранција) во 
која заинтересираната страна е член на Одборот на директори, вклучувајќи ги и 
раководните лица, или акционер на друштвото, кој заедно со поврзаните лица 
пооседуваат 20 % или повеќе проценти од акциите со право на глас на друштвото, или 
лице кое има овластувања да дава упатства на друштвото што се задолжителни , се 
смета за зделка со заинтересирана страна и се извршува од страна на друштвото во 
постапка во согласност со одредбите на овој Статут и Законот. 
 Се смета дека лицето од став 1 на овој член е заинтересирана страна и има 
интерес во извршувањето на зделката од страна на друштвото доколку тоа лице, негов 
застапник, сопружник, родители, деца, браќа или сестри од двајцата родители или само 
од едниот родител, родители, посвоители, посвоени деца и/или некое лице поврзано со 
нив (во понатамошниот текст – заинтересирана страна) : 

1. е страна на таквата зделка, нејзин корисник, застапник или посредник во таква 
зделка или  

2. поединечно или заедно поседуваат 20% или повеќе проценти од акциите во 
правното лице кое е страна во зделката, нејзин корисник, застапник, или 
посредник во таквата зделка или  

3. е член на Управниот, односно Надзорниот одбор на правното лице кое е страна 
на зделката, нејзин корисник или застапник во таквата зделка, или е раководно 
лице на тоа правно лице. 

 
Член 70 

 Лицата од членот 69 од овој Статут се должни да го известат Одборот на 
директори: 

1. за друштвата во кои тие сами или заедно со други имаат 20% или повеќе 
проценти од уделот, односно акции со право на глас ; 

2. за друштвата во чиишто органи имаат управувачки  функции и  
3. на нив познати тековни или можни зделки, во кои се заинтересирана страна. 

 
 
 
 

Член 71 
 Секоја зделка со заинтересирана страна е предмет на претходно одобрување од 
страна на Одборот на директори или на Собранието, на начинот и според постапката 
определена во овој член. 
 Одлука за одобрување на секоја зделка со заинтересирана страна се врши со 
мнозинство гласови од членовите на Одборот на директори кои немаат интерес во 
зделката. Ако сите членови на Одборот на директори се заинтересирани страни или ако 
бројот на членовите на Одборот на директори кои немаат интерес е помал од бројот 
што е потребен за кворум за седницата на Одборот на директори определен во 
Статутот, таквата зделка ја одобрува Собранието. 



 Собранието ја одобрува зделката со заинтересираната страна со мнозинство 
гласови на сите акционери кои немаат интерес, а кои поседуваат акции со право на глас 
и тоа, ако : 

1. вредноста на имотот на којшто се однесува ваквата зделка или поврзаните 
зделки изнесува 2% или повеќе проценти од книговодствената вредност на 
имотот на друштвото, според последните ревидирани финансиски извештаи  
на друштвото или во однос на понудената цена во случај кога треба да се купи 
имот ; 

2. зделката или поврзаните зделки се однесуваат на издавање преку запишување 
или продажба на акции што изнесуваат повеќе од 2%  од обичните акции на 
друштвото, преостанати во тој период и обичните акции во кои може да се 
конвертираат хартии од вредност претходно издадени во серии и кои можат да 
бидат конвертирани во акции или  

3. зделката или поврзаните зделки се однесуваат на издавање преку запишување 
на конвертибилни обврзници, што може да се конвертираат во обични акции, а 
кои изнесуваат повеќе од 2% од издадените обични акции на друштвото и ако, 
во исто време, претходно издадените обични акции во серии се конвертибилни 
во акции. 

Во одлуката со која се одобрува зделка со заинтересирана страна се определува 
лицето кое е страна на зделката или е корисник, како и вредноста, предметот и другите 
материјални услови на зделката. 

Собранието може да одреди зделка со заинтересирана страна која што, може да 
биде остварена со друштвото во иднина, во редовниот тек на неговата работа. Во 
одлуката усвоена од Собранието задолжително, меѓу другото, се определува и 
најголемиот износ на зделката. 

Во постапката на одобрување зделка со заинтересирана страна цената на имотот 
или услугите кои се продаваат или се купуваат со неа ги определува Oдборот на 
директори. 

Зделката со заинтересирана страна извршена спротивно на одредбите на овој 
оддел од овој закон е ништовна. 

Секоја заинтересирана страна е одговорна кон друштвото за штетите што му ги 
предизвикала. Ако повеќе страни се одговорни, нивната одговорност кон друштвото е 
солидарна. 
 
VII. ВРЕМЕТРАЕЊЕ, СУБЈЕКТИВИТЕТ И ПРЕСТАНОК НА ДРУШТВОТО 

Член 72 
Акционерското друштво се основа на неопределено време. 

 Акционерското друштво престанува кога ќе настапи било која причина 
утврдена со закон, како и кога Собранието ќе донесе одлука за престанок на 
Акционерското друштво. 
 Одлуката за престанок на Акционерското друштво ја донесува Собранието на 
акционерското друштво со мнозинство од 2/3 од вкупниот број на акции со право на 
глас. 

 
Член 73 

Во правниот промет со трети лица Акционерското друштво има права и обврски 
на трговско друштво. 

За своите обврски во правниот промет Акционерското друштво одговара со 
целиот свој имот. 

 



Член 74 
Друштвото престанува со: 

1. Одлука на Собранието за престанување на друштвото донесена со мнозинство 
гласови од 2/3 од акциите со право на глас претставени на Собранието; 

2. Правосилна одлука на судот со која ќе се утврди ништовност на друштвото и на 
уписот на друштвото во трговскиот регистар; 

3. Присоединување, со спојување или со поделба на друштвото со раздвојување, 
со основање и со раздвојување со преземање и 

4. Стечај 
 

Член 75 
Одборот на директори, односно друго физичко лице овластено од Собранието 

коешто ја донело одлуката за престанување на друштвото, поднесува пријава заради 
упис во трговскиот регистар на одлуката за престанување на друштвото. 

Ако одлуката од ставот (1)  на овој член не биде пријавена и запишана на 
начинот определен во ставот 1 на овој член, по предлог на секое лице кое има правен 
интерес, судот упатува повик до Одборот на директори, односно физичкото лице од 
ставот 1 на овој член во рок не подолг од осум дена од денот на приемот на 
известувањето, да поднесе пријава за упис во трговскиот регистар на одлуката за 
престанување на друштвото. Ако во овој рок не биде поднесена пријавата, судот 
упатува повторен повик во којшто го предупредува Одборот на директори, односно 
физичкото лице од ставот 1 на овој член дека по истекот на дополнителниот рок, 
којшто не е подолг од осум дена од денот на приемот на повторното известување, по 
службена должност, ќе ја запише во трговскиот регистар одлуката за престанување на 
друштвото и ќе назначи ликвидатори, во согласност со овој закон. 

Ако Одборот на директори не постапи според ставот 2 од овој член, членовите 
на Одборот на директори, односно физичкото лице од ставот 1 на овој член се лично, 
неограничено и солидарно одговорни со сиот свој имот за штетата што ќе биде 
предизвикана од неисполнувањето на нивната обврска утврдена во ставот 1 на овој 
член. 

Ако одлуката за престанување на друштвото ја донел судот, судот по службена 
должност ја запишува одлуката во трговскиот регистар. 

 
VIII. ЗАСТАПУВАЊЕ И ПРОКУРА 
 

Член 76 
 Во правниот промет со трети лица Акционерското друштво го застапува 
Генерален директор. 
 Одборот на директори со Одлука за давање прокура може да даде прокура на 
едно или повеќе физички лица. 
 Прокуристот не може да оттуѓи или оптовари недвижност, да превземе правни 
дејствија со кои се започнува стечајната постапка  или пак дејствија за престанок на 
работа на Акционерското друштво. 
 Од името на Одборот на директори  на друштвото, Претседателот на Одборот 
на директори на прокуристот ќе му даде овластување на посебен вид полномошно. 
 Прокурата може да се отповика во секое време. 
 
 IX. ДЕЛОВНА ТАЈНА 
 

Член 77 



 Под деловна тајна во Акционерското друштво се сметаат сите исправи, 
документи, податоци врзани за работењето на акционерското друштво или за 
работењето на вработените во акционерското друштво чие соопштување на трети лица 
би било спротивно на интересите на акционерското друштво. 
 Под деловна тајна се сметаат посебните исправи и податоци од истражувачки, 
конструкторски, производен, технолошки, комерцијален, финансиски карактер, како и 
технички податоци и имотно правната документација на друштвото. 
 Одборот на директори донесува општ акт во кој се дефинира што е деловна 
тајна, а покрај наведеното се одредува начинот и постапката на заштита на актите и 
информациите кои имаат карактер на деловна тајна и сите други  факти  битни за 
тајноста на податоците на акционерското друштво. 

 
Член 78 

Обврската за чување деловна тајна се однесува на сите акционери, без разлика 
на бројот и видот на акциите со кои располагаат, членовите на органите на управување, 
сите вработени, како и на сите други лица кои имале во даден момент можност да 
бидат во контакт со исправите што се сметаат за деловна тајна. 

Ако лицата од став 1 на овој член ја прекршат  обврската за чување на 
деловната тајна, одговарааат за штетата која е причинета со издавањето на деловната 
тајна и против нив ќе се покрене постапка за надомест на штета. 

Ако лицето кое ја прекршило обврската за чување на деловната тајна се наоѓа во 
работен однос при акционерското друштво, наведената повреда претставува основ за 
престанок на работниот однос. 

Обврската за чување на деловната тајна останува 5 години по престанокот на 
работниот однос во Акционерското друштво. 

 
X.УТВРДУВАЊЕ НА ДЕЛОВНИОТ РЕЗУЛТАТ И РАСПРЕДЕЛБА НА 

ДОБИВКА 
Член 79 

Деловниот резултат се утврдува со Билансот на успех на крајот од деловната 
година. 

Акционерите во согласност со деловниот резултат имаат право на дел од 
годишната добивка на акционерското друштво што Собранието ќе ја утврди за 
распределбата. 

Висината на дивидендата Собранието ја утврдува врз основ на остварените 
резултати. 

Акционерите имаат право на добивка во согласност со бројот на акции кои ги 
поседуваат. 
 

 
Член 80 

За работењето на акционерското друштво се водат деловни книги согласно со 
законските прописи. 

За остварените резултати се составуваат пресметки согласно Законот за 
сметководство. 

Врз основа на годишните пресметки се врши распределба на добивката и 
дивидендата. 

Акционерското друштво има задолжителна општа резерва, како општ резервен 
фонд кој е формиран со издвојување од нето добивката. 



Издвојувањата за задолжителна резерва согласно став 4 се вршат се додека 
резервите на акционерското друштво не достигнат износ кој е еднаков на една петина 
од основната главнина. 

Ако така определената резерва се намали, се дополнува на ист начин. 
Општата резерва може да се употребува за покривање на загубата. 

 
Член 81 

 Висината на дивидендата се утврдува годишно со годишна пресметка и ја 
утврдува Собранието на акционерското друштво. 
 

Член 82 
 Исплатата на дивидендата се врши на име на последниот сопственик на акција 
кој е запишан и регистриран во акционерската книга и во Централниот Депозитар за 
хартии од вредност, во пари или во акции. 
 

Член 83 
Загубите на акционерското друштво се покриваат од средствата што за таа 

намена можат да се користат согласно позитивните законски прописи. 
 
XI. ИНФОРМИРАЊЕ, ФОРМА И НАЧИНОТ НА ОБЈАВУВАЊЕ 
 

Член 84 
 Органите на акционерското друштво се должни да обезбедат редовно, 
навремено, вистинито и целосно информирање на акционерите за целокупното 
работење на акционерското друштво, преку увид и огласна табла. 
 За остварувањето на правото на увид на актите, акционерот претходно го 
најавува на друштвото. Увидот се врши во посебна просторија определена од 
друштвото. 
 Акционерот информациите добиени преку увид во актите не може да ги 
објавува и презентира, освен во случаите на остварување на некое право пред 
надлежен орган. 

Доколку акционерот кој имал пристап до информациите, објави или на друг 
начин ја злоупотреби информацијата и со тоа причини штета на друштвото, одговорен 
е за причинетата штета. 
 

Член 85 
 Информирањето за работењето на друштвото ќе се врши преку: 

• Огласна табла ; 
• Увид и копирање 

За извршените објави преку огласна табла во рамките на акционерското 
друштво се води посебна книга за евиденција во која се внесува актот што се објавува, 
денот на објава и денот на симнување на актот од огласна табла. 

Книгата од претходниот став се води според начелата на архивско работење и 
истата ја контролира одговорно лице определено од страна на Одборот на директори.  

 
 XII.ЗАШТИТА И УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЧОВЕКОВАТА СРЕДИНА 

Член 86 
 Друштвото се грижи за заштита и унапредување на животната средина. 
 

Член 87 



 Одборот на директори при донесувањето на Програма за развој, задолжително 
ќе предвиди и средства за заштита на човековата средина во деловните простории на 
друштвото, производните погони и во кругот на фабриката, со што ќе создаде услови 
за нормална работа и здрава човекова средина. 
 
  

XIII.ОПШТИ АКТИ НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО 
 

Член 88 
 Внатрешните односи на акционерите во акционерското друштво се уредуваат со 
овој Статут и другите акти на друштвото. 
 Општите акти на акционерското друштво мораат да бидат во согласност со овој 
Статут. 
 

 
Член 89 

 Општите акти на акционерското друштво ги донесува Одборот на директори. 
 Општите акти влегуваат во сила 8 миот ден од денот на објавувањето на огласна 
табла на акционерското друштво. 
 
 

Член 90 
 Статутот на акционерското друштво го донесува Собранието на друштвото со 
мнозинство гласови од две третини од акциите со право на глас претставени на 
Собранието. 
 Одлука за измени на Статутот на акционерското друштво ја донесува 
Собранието на друштвото со мнозинство гласови од вкупниот број акции со право на 
глас.  
 

Член 91 
 Иницијативата за измена и дополнување на Статутот можат да покренат : 

• Акционери кои поседуваат 10 % или повеќе од основната главнина ; 
• Одборот на директори 

Иницијативата од став 1 на овој член се поднесува до Одборот на директори, кој 
одлучува по истата со мнозинство гласови од кворумот потребен за работа. 

Барањето за покренување иницијатива за измена и дополнување на Статутот 
мора да биде образложено. 

По одобрувањето на Барањето, Одборот на директори изготвува Предлог 
промени и дополнувања на Статутот кои ги доставува на Собранието на одлучување. 

 
 
XIV.ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
 

Член 92 
 До донесувањето на општите акти, кои акционерското друштво е обврзано да ги 
има ќе се применуваат одредбите од постојните акти доколку не се во спротивност со 
овој Статут. 
 За се што не е регулирано во овој Статут ќе се применуваат одредбите од 
Законот за трговски друштва. 
 



 
 
 
 
 

Член 93 
 Овој пречистен текст на Статутот влегува во сила со денот на донесувањето, а 
ќе се применува од денот на уписот во трговскиот регистар. 
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