
                               PREDLOG ODLUKA
                      Skopski pazar A.D.                                                                                                                                          
 vo privatna sopstvenost za uslugi vo 

                  prometot i trgovija izvoz - uvoz                                                                                                                                                                      

            Br.  02-1411/___-____/ 07.06.2019 god.                                                                                                                                                     

                              S k o p j e            

                                                                                                      

                     

Vrz osnova na ~len 383, 384, 469, 476 i 477 od Zakon za trgovski dru[tva, Sobranieto na akcioneri  
odr`ano na den 07.06.2019 godina ja donese slednata:

O D L U K A 
ZA USVOJUVAWE NA REVIDIRANA GODI{NA SMETKA 

SO SOSTOJBA I ZA GODINATA {TO ZAVR{UVA NA 31.12. 2018 GODINA

 

^len 1

Se usvojuva revidiranata godi[na smetka so sostojba i za godinata [to zavr[uva na 31.12.2018  
godina so ostvarenite rezultati od raboteweto i  toa:

          1.   Rezultati iska`ani vo Bilansot na sostojbata na  31.12.2018  godina:

                    vkupna aktiva ……………………………………... 3.074.498.914
                    vkupna pasiva ……………………………………... 3.074.498.914

              2.   Rezultati iska`ani vo Bilansot na uspeh na  31.12.2018 godina:

                 1. Vkupen prihod………………………………………  332.261.027
                 2. Vkupen rashod……………………………………....  317.660.336
                 3. Dobivka pred odano~uvawe ………………………..14.600.691
                 4. Danok od dobivka …………………………………… .  2.804.549    
                 5. Neto dobivka po odano~uvawe …………………….11.796.142

^len 2

Sobranieto na akcioneri ja usvojuva revidiranata godi[na smetka za raboteweto na Dru[tvoto za  
2018 godina i ja odobruva za dostavuvawe do Centralniot registar, Registar na godi[ni smetki.

^len 3

Odlukata vleguva vo sila so denot na donesuvaweto.

                                                                                                                                     SOBRANIE NA AKCIONERI
                                                                                                                                                     PRETSEDAVA^,

    Dostaveno do :
    sektor za finansii 
    sektor za zaedni~ki uslugi
   arhiva



ПРЕДЛОГ ОДЛУКА

Скопски пазар АД во приватна сопственост
за услуги во прометот и трговија увоз – извоз
Бр. 02-1411/____-____/ 07.06.2019 година
Скопје

Врз основ на чл. 383, 384, 469, 476 и 477 од Законот за трговските друштва (ЗТД), и член 45 и 46 од Статутот на
Скопски пазар А.Д. Скопје, Собранието на акционери одржано на ден 07.06.2019 година ја донесе следната :

ОДЛУКА
За неусвојување на ревидирана годишна сметка со состојба и за годината што завршува на

31.12.2018година

Член 1
Не се усвојува ревидираната годишна сметка со состојба и за годината што завршува на 31.12.2018

година со остварените резултати од работењето и тоа:

1.    Резултатите искажани во Билансот на состојбата на 31.12.2018 година :

вкупна актива............................................................................3.074.498.914

вкупна пасива............................................................................3.074.498.914

2.    Резултатите искажани во Билансот на успех на 31.12.2018 година :

1.Вкупен приход......................................................................332.261.027

2.Вкупен расход......................................................................317.660.336

3.Добивка пред оданочување...................................................14.600.691

4.Данок од добивка..................................................................... 2.804.549

5.Нето добивка по оданочување.............................................. 11.796.142

Член 2
Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.

СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ
           ПРЕТСЕДАВАЧ,

Доставено до:
Сектор за финансии
Сектор за заеднички услуги
Архива



                                                                                                         PREDLOG ODLUKA
                      Skopski pazar A.D.                                                                                                                                                                
 vo privatna sopstvenost za uslugi vo 

                   prometot i trgovija izvoz - uvoz                                                                                                                                                                     

            Br.  02-1411/___-____/ 07.06.2019 god.                                                                                                                                                     

                              S k o p j e            

                                                                                                          

                                                                                                                        

Vrz osnova na ~len 383 i 384 od Zakon za trgovski dru[tva, Sobranieto na akcioneri  odr`ano na  
den  07.06.2019 godina ja donese slednata:

O D L U K A 
ZA USVOJUVAWE NA REVIDIRANI FINANSISKI IZVE{TAI 

SO SOSTOJBA I ZA GODINATA {TO ZAVR{UVA NA 31.12. 2018 GODINA

^len 1

Se  usvojuvaat  revidiranite  finansiski  izve[tai  na  Dru[tvoto  so  sostojba  i  za  godinata  [to  
zavr[uva na 31.12.2018 godina so vklu~eni  bilans na sostojba i bilans na uspeh, izve[taj za promenite vo  
glavninata, izve[taj za pari~nite tekovi, primenetite smetkovodstveni politiki i drugi objasnuva~ki  
bele[ki podgotveni vo soglasnost so Me\unarodnite standardi za finansisko izvestuvawe.

^len 2

Sobranieto  na  akcioneri  gi  usvojuva  revidiranite  finansiski  izve[tai  za  raboteweto  na  
Dru[tvoto za 2018 godina i gi odobruva za dostavuvawe do Centralniot registar, Registar na godi[ni  
smetki.

^len 3

Odlukata vleguva vo sila so denot na donesuvaweto.

                                                                                                                                 SOBRANIE NA AKCIONERI
                                                                                                                                               PRETSEDAVA^,

    Dostaveno do :
    sektor za finansii 
    sektor za zaedni~ki uslugi
    arhiva



   ПРЕДЛОГ ОДЛУКА

Скопски пазар АД во приватна сопственост
за услуги во прометот и трговија увоз – извоз
Бр. 02-1411/____-____/ 07.06.2019 година
Скопје

Врз основ на чл. 383 и 384 од Законот за трговските друштва (ЗТД), Собранието на акционери одржано на ден
07.06.2019 година ја донесе следната :

ОДЛУКА
за неусвојување на ревидирани финансиски извештаи со состојба и за годината што завршува на

31.12.2018 година

Член 1
Не се усвојуваат ревидираните финансиски извештаи на Друштвото со состојба и за годината што

завршува на 31.12.2018 година со вклучени биланс на состојба и биланс на успех,  извештај за промените во
главнината,  извештај за паричните текови,  применетите сметководствени политики и други објаснувачки
белешки подготвени во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување.

Член 2
Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.

СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ
           ПРЕТСЕДАВАЧ,

Доставено до:
Сектор за финансии
Сектор за заеднички услуги
Архива

   



PREDLOG ODLUKA
                    Skopski pazar A.D. 
vo privatna sopstvenost za uslugi vo 
       prometot i trgovija izvoz – uvoz
  Br.  02-1411/___-____/07.06.2019 god.
                                     S k o p j e 

Vrz osnova na ~len  383 i 384 od Zakon za trgovski dru[tva, Sobranieto na akcioneri odr`ano na  
den  07.06.2019 godina ja donese slednata

O D L U K A

ZA USVOJUVAWE NA GODI{NIOT IZVE{TAJ ZA RABOTEWETO NA 

SKOPSKI PAZAR AD ZA 2018 GODINA

^len 1

Se usvojuva godi[niot izve[taj za raboteweto na Skopski pazar A.D. za  2018  godina vo celina.

^len 2

Odlukata vleguva vo sila so denot na donesuvaweto .

                 SOBRANIE NA AKCIONERI
                               PRETSEDAVA^,

                                                                                                                                                     

    Dostaveno do:
     sektor za finansii 
     sektor za zaedni~ki uslugi
     arhiva

                 



               ПРЕДЛОГ ОДЛУКА

Скопски пазар АД во приватна сопственост
за услуги во прометот и трговија увоз – извоз
Бр. 02-1411/____-____/ 07.06.2019 година
Скопје

Врз основ на чл. 383 и 384 од Законот за трговските друштва (ЗТД), Собранието на акционери одржано на ден
07.06.2019 година ја донесе следната :

ОДЛУКА
за неусвојување на годишниот извештај за работењето на Скопски пазар АД за 2018 година

Член 1
Не се усвојува годишниот извештај за работењето на Скопски пазар А.Д. за 2018 година.

Член 2
Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.

СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ
           ПРЕТСЕДАВАЧ,

Доставено до:
Сектор за финансии
Сектор за заеднички услуги
Архива



PREDLOG ODLUKA
                     Skopski pazar A.D. 
 vo privatna sopstvenost za uslugi vo 

                  prometot i trgovija izvoz - uvoz 
Br.  02-1411/___-____/ 07.06.2019 god.                                                                                                                                                     

                            S k o p j e            

                                                                                                                           

                                                                                                       

Vrz osnova na ~len 383 i 384 od Zakon za trgovski dru[tva, Sobranieto na akcioneri na godi[no  
sobranie odr`ano na den  07.06.2019 godina ja donese slednata:

O D L U K A 

ZA UPOTREBA  NA ^ISTATA DOBIVKA OSTVARENA PO REVIDIRANA GODI{NA SMETKA

I REVIDIRANI FINANSISKI IZVE{TAI  ZA 2018 GODINA

^len 1

^istata  dobivka,  odnosno  neto  dobivkata  po  odano~uvawe  vo  iznos  od   11.796.142  denari, 
ostvarena vo 2018 godina se raspredeluva za investicii .

^len 2

Odlukata vleguva vo sila so denot na donesuvaweto.

O b r a z l o ` e n i e

                 Neto dobivkata za 2018 godina vo iznos od  11.796.142 denari se raspredeluva za investicii.  
Soglasno  planovite  na  Dru[tvoto  za  investicii,  preto~eni  vo  konkretni  proekti,  a  koristej]i  gi  
dano~nite  beneficii  predvideni  so  Zakon  za  danok  na  dobivka  i  Pravilnikot  za  danok  na  dobivka,  
Dru[tvoto ]e obezbedi razvoj i osovremenuvawe na dejnostite.  

                                                                                                      SOBRANIE NA AKCIONERI
                                                                                                                       PRETSEDAVA^,

    Dostaveno do :
-  sektor za finansii 
-  sektor za zaedni~ki uslugi
-  arhiva
                                                 



         PREDLOG ODLUKA

                      Skopski pazar A.D. 
  vo privatna sopstvenost za uslugi vo 

                    prometot i trgovija izvoz - uvoz 
Br.  02-1411/___-____/ 07.06.2019 god.                                                                                                                                                     

                              S k o p j e            

                                                                                                                           

                                                                                                       

Vrz osnova na ~len 383 i 384 od Zakon za trgovski dru[tva , Sobranieto na akcioneri na Dru[tvoto  
na Godi[noto sobranie odr`ana na den  07.06.2019 godina ja donese  slednata:

O D L U K A 

ZA RASPOREDUVAWE NA NEISKORISTENI SREDSTVA OD MINATI GODINI 

NAMENETI ZA VLO@UVAWE  VO INVESTICISKI FONDOVI  

^len 1

Od vkupnite neiskoristeni sredstva od minati godini za vlo`uvawe vo investiciski fondovi vo  
iznos od 32.922.415,00 denari, 15.000.000 denari ostanuvaat izdvoeni i rasporedeni za vlo`uvawe vo  
investiciski fondovi, a ostatokot od 17.922.415 denari se vra]aat vo akumulirana odano~ena dobivka.

^len 2

Odlukata vleguva vo sila so denot na donesuvaweto.

O b r a z l o ` e n i e

Poradi nemo`nost da se iskoristat sredstvata nameneti za vlo`uvawe vo investiciski fondovi,  
istite se rasporeduvaat kako vo dispozitivot na odlukata.

                                                                                                            SOBRANIE NA AKCIONERI
                                                                                                                                                   PRETSEDAVA^, 
                                                                                                                                   

    Dostaveno do :
-  sektor za finansii 
-  sektor za zaedni~ki uslugi
-  arhiva



                  ПРЕДЛОГ ОДЛУКА

Скопски пазар АД во приватна сопственост
за услуги во прометот и трговија увоз – извоз
Бр. 02-1411/____-____/ 07.06.2019 година
Скопје

Врз основ на чл. 383 и 384 од Законот за трговските друштва (ЗТД), Собранието на акционери одржано на ден
07.06.2019 година ја донесе следната :

ОДЛУКА
за враќање на неискористени средства од минати годни наменети за вложување на инвестициски

фондови во акумулирана оданочена добивка

Член 1
Неискоритени средства од минатите години за вложување во инвестициски фондови во износ од

32.922.415,00 денари се враќаат во акумулирана оданочена добивка.

Член 2
Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.

СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ
           ПРЕТСЕДАВАЧ,

Доставено до:
Сектор за финансии
Сектор за заеднички услуги
Архива



                  PREDLOG ODLUKA

                      Skopski pazar A.D. 
  vo privatna sopstvenost za uslugi vo 

                    prometot i trgovija izvoz - uvoz 
Br.  02-1411/___-____/ 07.06.2019 god.                                                                                                                                                     

                              S k o p j e            

                                                                                                                           

                                                                                                       

Vrz osnova na ~len 383 i 384 od Zakon za trgovski dru[tva , Sobranieto na akcioneri na Dru[tvoto  
na Godi[noto sobranie odr`ana na den  07.06.2019 godina ja donese  slednata :

O D L U K A 

ZA VLO@UVAWE  VO INVESTICISKI FONDOVI  

^len 1

Izdvoenite sredstva vo visina od 15.000.000 denari za vlo`uvawe vo investiciski fondovi, da  
se iskoristat za kupuvawe na udeli vo investiciski fondovi.

^len 2

Odlukata vleguva vo sila so denot na donesuvaweto.

O b r a z l o ` e n i e

                 Koristewe na prednostite na investiraweto preku investiciski fondovi kako [to se disperzija  
na  rizik  pri  investirawe,  profesionalno  upravuvawe  so  vlo`enite  sredstva,  ednostavnost  pri  
vlo`uvawe  i  zakonskata  za[tita  na  vlo`uva~ite  vo  investicionite  fondovi,  kako  i  dosega[noto  
iskustvoto  na  pozitivni  efekti  od  takvite  vlo`uvawa  dava  mo`nosti  za  plasirawe  na  slobodnite  
likvidni sredstva vo funkcija na zgolemuvawe na finansiskoto portfolio na Dru[tvoto.

                                                                                                            SOBRANIE NA AKCIONERI
                                                                                                                                                   PRETSEDAVA^, 
                                                                                                                                   

    Dostaveno do :
-  sektor za finansii 
-  sektor za zaedni~ki uslugi
-  arhiva



PREDLOG ODLUKA
                 Skopski pazar A.D.                               
 vo privatna sopstvenost za uslugi vo 

          prometot i trgovija izvoz – uvoz
    Br.  02-1411/___-____/07.06.2019 god.

                                                       S k o p j e

Vrz osnova na ~len 383 i 384 od  Zakon za trgovski dru[tva, Sobranieto na akcioneri odr `ano na 
den  07.06.2019 godina ja donese  slednata

O D L U K A
ZA ODOBRUVAWE NA RABOTATA I NA VODEWETO NA RABOTEWETO

SO DRU{TVOTO NA ^LENOVITE NA UPRAVNIOT ODBOR

^len 1
Se odobruva rabotata na Upravniot odbor i vodeweto na raboteweto na ~lenovite na Upravniot  

odbor na Skopski pazar A.D. - Skopje za 2018 godina kolektivno i na sekoj poedine~no.

^len 2

Se  utvrduva  nadomestok  na  ~lenovite  na  upravniot  odbor  vo  visina  od  20.000,00  denari  po  
sednica za u~estvo vo rabotata na Upravniot odbor za  2019 godina.

Nagradata,  u~estvoto  vo  ostvarenata  dobivka,  tro[ocite  za  raboteweto  i  drugite  
prinadle`nosti na ~lenovite na Upravniot odbor ]e bidat regulirani vo posebno sklu~en menaxerski  
dogovor so Dru[tvoto, odnosno  so Odluka na Nadzorniot odbor.  

^len 3

Odlukata vleguva vo sila so denot na donesuvaweto .

 SOBRANIE NA AKCIONERI
PRETSEDAVA^,

    Dostaveno do :
           - sektor za finansii 
           - sektor za zaedni~ki uslugi
           - arhiva



                                              PREDLOG ODLUKA 
                 Skopski pazar A.D. 
vo privatna sopstvenost za uslugi vo 

         prometot i trgovija izvoz – uvoz
    Br.  02-1411/___-____/07.06.2019 god.

                                                      S k o p j e

Vrz osnova na ~len 383 i 384 od  Zakon za trgovski dru[tva, Sobranieto na akcioneri odr`ano na  
den  07.06.2019 godina ja donese  slednata:

O D L U K A
ZA ODOBRUVAWE NA RABOTATA I NA VODEWETO NA RABOTEWETO  

SO DRU{TVOTO NA ^LENOVITE NA UPRAVNIOT ODBOR

^len 1
Se  odobruva  vodeweto  na  raboteweto  na  ~lenot  na  Upravniot  odbor  na  Skopski  pazar  A.D.  - 

Skopje  Sa[o Davitkovski za 2018 godina.

^len 2

Odlukata vleguva vo sila so denot na donesuvaweto.

 SOBRANIE NA AKCIONERI
PRETSEDAVA^,

     Dostaveno do :
  - sektor za finansii 
  - sektor za zaedni~ki uslugi
  - arhiva



                                                                                                                                                                                                   
             PREDLOG ODLUKA

                  Skopski pazar A.D. 
vo privatna sopstvenost za uslugi vo 

          prometot i trgovija izvoz – uvoz
    Br.  02-1411/___-____/07.06.2019 god.

                                                      S k o p j e

Vrz osnova na ~len 383 i 384 od  Zakon za trgovski dru[tva, Sobranieto na akcioneri odr`ano na  
den  07.06.2019 godina ja donese  slednata:

O D L U K A       
ZA ODOBRUVAWE NA RABOTATA I NA VODEWETO NA RABOTEWETO  

SO DRU{TVOTO NA ^LENOVITE NA UPRAVNIOT ODBOR

^len 1
Se  odobruva  vodeweto  na  raboteweto  na  ~lenot  na  Upravniot  odbor  na  Skopski  pazar  A.D.  - 

Skopje  To[o Davitkovski za  2018 godina.

^len 2

Odlukata vleguva vo sila so denot na donesuvaweto.

 SOBRANIE NA AKCIONERI
PRETSEDAVA^,

    Dostaveno do :
  - sektor za finansii 
  - sektor za zaedni~ki uslugi
  - arhiva



                        PREDLOG ODLUKA 
                   Skopski pazar A.D. 
vo privatna sopstvenost za uslugi vo 

         prometot i trgovija izvoz – uvoz
    Br.  02-1411/___-____/07.06.2019 god.

                                                         S k o p j e

Vrz osnova na ~len  383 i 384 od  Zakon za trgovski dru[tva, Sobranieto na akcioneri odr`ano na  
den  07.06.2019 godina ja donese  slednata:

O D L U K A       
ZA ODOBRUVAWE NA RABOTATA I NA VODEWETO NA RABOTEWETO  

SO DRU{TVOTO NA ^LENOVITE NA UPRAVNIOT ODBOR

^len 1
Se  odobruva  vodeweto na raboteweto na ~lenot  na Upravniot  odbor  na  Skopski pazar  A.D.  – 

Skopje  Slobodanka  Ristovska za  2018  godina,  do  denot  na  prestanok  na  mandatot  i  bri[ewe  na  
podatokot za ~lenstvo vo Upraven odbor soglasno tekovna sostojba izdadena od CRM na den  30.11.2018  
godina.

^len 2

Odlukata vleguva vo sila so denot na donesuvaweto.

 SOBRANIE NA AKCIONERI
PRETSEDAVA^,

    Dostaveno do :
  - sektor za finansii 
  - sektor za zaedni~ki uslugi
  - arhiva



PREDLOG ODLUKA
                   Skopski pazar A.D. 
vo privatna sopstvenost za uslugi vo 

         prometot i trgovija izvoz – uvoz
    Br.  02-1411/___-____/07.06.2019 god.

                                                         S k o p j e

Vrz osnova na ~len 383 i 384 od  Zakon za trgovski dru[tva, Sobranieto na akcioneri odr`ano na  
den  07.06.2019 godina ja donese  slednata :

O D L U K A
ZA ODOBRUVAWE NA RABOTATA I NA VODEWETO NA RABOTEWETO  

SO DRU{TVOTO NA ^LENOVITE NA UPRAVNIOT ODBOR

^len 1
Se  odobruva  vodeweto  na  raboteweto  na  ~lenot  na  Upravniot  odbor  na  Skopski  pazar  A.D.  - 

Skopje  Sne`ana Ristova-Trifunoska za 2018 godina.

^len 2

Odlukata vleguva vo sila so denot na donesuvaweto.

 SOBRANIE NA AKCIONERI
PRETSEDAVA^,

    Dostaveno do :
  - sektor za finansii 
  - sektor za zaedni~ki uslugi
  - arhiva



PREDLOG ODLUKA
                                

                   Skopski pazar A.D. 
vo privatna sopstvenost za uslugi vo 

         prometot i trgovija izvoz – uvoz
    Br.  02-1411/___-____/07.06.2019 god.

                                                       S k o p j e

Vrz osnova na ~len  383 i 384 od  Zakon za trgovski dru[tva, Sobranieto na akcioneri odr`ano na  
den  07.06.2019 godina ja donese  slednata:

O D L U K A       
ZA ODOBRUVAWE NA RABOTATA I NA VODEWETO NA RABOTEWETO  

SO DRU{TVOTO NA ^LENOVITE NA UPRAVNIOT ODBOR

^len 1
Se  odobruva  vodeweto  na  raboteweto  na  ~lenot  na  Upravniot  odbor  na  Skopski  pazar  A.D.  -  

Skopje  Boce Slavkov za 2018 godina.

^len 2

Odlukata vleguva vo sila so denot na donesuvaweto.

 SOBRANIE NA AKCIONERI
PRETSEDAVA^,

    Dostaveno do :
  - sektor za finansii 
  - sektor za zaedni~ki uslugi
  - arhiva



PREDLOG ODLUKA
                                

                   Skopski pazar A.D. 
vo privatna sopstvenost za uslugi vo 

         prometot i trgovija izvoz – uvoz
    Br.  02-1411/___-____/07.06.2019 god.

                                                       S k o p j e

Vrz osnova na ~len  383 i 384 od  Zakon za trgovski dru[tva, Sobranieto na akcioneri odr`ano na  
den  07.06.2019 godina ja donese  slednata:

O D L U K A       
ZA ODOBRUVAWE NA RABOTATA I NA VODEWETO NA RABOTEWETO  

SO DRU{TVOTO NA ^LENOVITE NA UPRAVNIOT ODBOR

^len 1
Se  odobruva  vodeweto na raboteweto na ~lenot  na Upravniot  odbor  na  Skopski pazar  A.D.  – 

Skopje  Boban Dimoski za 2018 godina.

^len 2

Odlukata vleguva vo sila so denot na donesuvaweto.

 SOBRANIE NA AKCIONERI
PRETSEDAVA^,

    Dostaveno do :
  - sektor za finansii 
  - sektor za zaedni~ki uslugi
  - arhiva



                         ПРЕДЛОГ ОДЛУКА

Скопски пазар АД во приватна сопственост
за услуги во прометот и трговија увоз – извоз
Бр. 02-1411/____-____/ 07.06.2019 година
Скопје

Врз основ на чл. 383 и 384 од Законот за трговските друштва (ЗТД), Собранието на акционери одржано на ден
07.06.2019 година ја донесе следната :

ОДЛУКА
           за неодобрување на работата и на водењето на работењето со Друштвото на членовите на

Управниот одбор 

Член 1
Не се одобрува работата на Управниот одбор и водењето на работењето на членовите на Управниот

одбор на Скопски пазар А.Д. – Скопје за 2018 година колективно и на секој поединечно.

Член 2
Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.

СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ
           ПРЕТСЕДАВАЧ,

Доставено до:
Сектор за финансии
Сектор за заеднички услуги
Архива



ПРЕДЛОГ ОДЛУКА

Скопски пазар АД во приватна сопственост
за услуги во прометот и трговија увоз – извоз
Бр. 02-1411/____-____/ 07.06.2019 година
Скопје

Врз основ на чл. 383 и 384 од Законот за трговските друштва (ЗТД), Собранието на акционери одржано на ден
07.06.2019 година ја донесе следната:

ОДЛУКА
           за неодобрување на работата и на водењето на работењето со Друштвото на членовите на

Управниот одбор 

Член 1
Не се одобрува работата и водењето на работењето на членот на Управниот одбор на Скопски пазар

А.Д. – Скопје, Сашо Давитковски за 2018 година.

Член 2
Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.

СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ
           ПРЕТСЕДАВАЧ,

Доставено до:
Сектор за финансии
Сектор за заеднички услуги
Архива



ПРЕДЛОГ ОДЛУКА

Скопски пазар АД во приватна сопственост
за услуги во прометот и трговија увоз – извоз
Бр. 02-1411/____-____/ 07.06.2019 година
Скопје

Врз основ на чл. 383 и 384 од Законот за трговските друштва (ЗТД), Собранието на акционери одржано на ден
07.06.2019 година ја донесе следната :

ОДЛУКА
          за неодобрување на работата и на водењето на работењето со Друштвото на членовите на

Управниот одбор 

Член 1
Не се одобрува работата и водењето на работењето на членот на Управниот одбор на Скопски пазар

А.Д. – Скопје, Тошо Давитковски за 2018 година.

Член 2
Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.

СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ
           ПРЕТСЕДАВАЧ,

Доставено до:
Сектор за финансии
Сектор за заеднички услуги
Архива



  ПРЕДЛОГ ОДЛУКА

Скопски пазар АД во приватна сопственост
за услуги во прометот и трговија увоз – извоз
Бр. 02-1411/____-____/ 07.06.2019 година
Скопје

Врз основ на чл. 383 и 384 од Законот за трговските друштва (ЗТД), Собранието на акционери одржано на ден
07.06.2019 година ја донесе следната :

ОДЛУКА
             за неодобрување на работата и на водењето на работењето со Друштвото на членовите на

Управниот одбор 

Член 1
Не се одобрува работата и водењето на работењето на членот на Управниот одбор на Скопски пазар

А.Д. – Скопје, Снежана Ристова-Трифуноска за 2018 година.

Член 2
Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.

СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ
           ПРЕТСЕДАВАЧ,

Доставено до:
Сектор за финансии
Сектор за заеднички услуги
Архива

 ПРЕДЛОГ ОДЛУКА

Скопски пазар АД во приватна сопственост
за услуги во прометот и трговија увоз – извоз



Бр. 02-1411/____-____/ 07.06.2019 година
Скопје

Врз основ на чл. 383 и 384 од Законот за трговските друштва (ЗТД), Собранието на акционери одржано на ден
07.06.2019 година ја донесе следната :

ОДЛУКА
          за неодобрување на работата и на водењето на работењето со Друштвото на членовите на

Управниот одбор 

Член 1
Не се одобрува работата и водењето на работењето на членот на Управниот одбор на Скопски пазар

А.Д.  – Скопје,  Слободанка Ристовска за 2018  година,  до денот на престанок на мандатот и бришење на
податокот за членство во Управниот одбор на Друштвото.

Член 2
Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.

СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ
           ПРЕТСЕДАВАЧ,

Доставено до:
Сектор за финансии
Сектор за заеднички услуги
Архива



ПРЕДЛОГ ОДЛУКА

Скопски пазар АД во приватна сопственост
за услуги во прометот и трговија увоз – извоз
Бр. 02-1411/____-____/ 07.06.2019 година
Скопје

Врз основ на чл. 383 и 384 од Законот за трговските друштва (ЗТД), Собранието на акционери одржано на ден
07.06.2019 година ја донесе следната:

ОДЛУКА
      за неодобрување на работата и на водењето на работењето со Друштвото на членовите на

Управниот одбор

Член 1
Не се одобрува работата и водењето на работењето на членот на Управниот одбор на Скопски пазар

А.Д. – Скопје, Боце Славков за 2018 година.

Член 2
Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.

СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ
           ПРЕТСЕДАВАЧ,

Доставено до:
Сектор за финансии
Сектор за заеднички услуги
Архива



ПРЕДЛОГ ОДЛУКА
Скопски пазар АД во приватна сопственост
за услуги во прометот и трговија увоз – извоз
Бр. 02-1411/____-____/ 07.06.2019 година
Скопје

Врз основ на чл. 383 и 384 од Законот за трговските друштва (ЗТД), Собранието на акционери одржано на ден
07.06.2019 година ја донесе следната:

ОДЛУКА
      за неодобрување на работата и на водењето на работењето со Друштвото на членовите на

Управниот одбор

Член 1
Не се одобрува работата и водењето на работењето на членот на Управниот одбор на Скопски пазар

А.Д. – Скопје, Бобан Димоски за 2018 година.

Член 2
Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.

СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ
           ПРЕТСЕДАВАЧ,

Доставено до:
Сектор за финансии
Сектор за заеднички услуги
Архива



PREDLOG ODLUKA
                             

               Skopski pazar A.D.                                                                                                                                                
vo privatna sopstvenost za uslugi vo                                                                                  

 prometot i trgovija izvoz - uvoz
  Br.  02-1411/___-____/07.06.2019 god.
                                       S k o p j e 

Vrz osnova na ~len  383 i 384 od Zakon za trgovski dru[tva, Sobranieto na akcioneri odr`ano na  
den  07.06.2019 godina ja donese slednata:

O D L U K A
ZA ODOBRUVAWE NA RABOTATA I NA VODEWETO NA RABOTEWETO  

SO DRU{TVOTO NA ^LENOVITE NA NADZORNIOT ODBOR

^len 1
Se  odobruva  rabotata  na  Nadzorniot  odbor  i  na  vodeweto  na  raboteweto  na  ~lenovite  na  

Nadzorniot odbor na Skopski pazar A.D. - Skopje za  2018 godina, kolektivno i na sekoj poedine~no.

^len 2
Se utvrduva nadomestok na ~lenovite na Nadzorniot odbor vo visina od  20.000,00 denari po sedni  

ca za u~estvo vo rabotata na Nadzorniot odbor i kontrola na raboteweto na Upravniot odbor za 2018  
godina.

Nagrada, u~estvoto vo ostvarena dobivka, tro[ocite za raboteweto i drugi prinadle`nosti na  
~lenovite na Nadzorniot odbor ]e bidat regulirani so Odluka na Nadzorniot odbor.

^len 3

Odlukata vleguva vo sila so denot na donesuvaweto.

 SOBRANIE NA AKCIONERI
PRETSEDAVA^,

   Dostaveno do :
 - sektor za finansii 
 - sektor za zaedni~ki uslugi
 - arhiva



PREDLOG ODLUKA
                       Skopski pazar A.D.                                                                                                                                                
vo privatna sopstvenost za uslugi vo                                                                                  

 prometot i trgovija izvoz - uvoz
  Br.  02-1411/___-____/07.06.2019 god.
                                        S k o p j e 

Vrz osnova na ~len  383 i 384 od Zakon za trgovski dru[tva, Sobranieto na akcioneri odr`ano na  
den  07.06.2019 godina ja donese slednata :

O D L U K A
ZA ODOBRUVAWE NA RABOTATA I NA VODEWETO NA RABOTEWETO  

SO DRU{TVOTO NA ^LENOVITE NA NADZORNIOT ODBOR

^len 1
Se odobruva vodeweto na raboteweto na ~lenot na Nadzorniot odbor na Skopski pazar A.D. -  

Skopje Predrag Milosavqevi] za 2018 godina, 

^len 2

Odlukata vleguva vo sila so denot na donesuvaweto.

 SOBRANIE NA AKCIONERI
PRETSEDAVA^,

   Dostaveno do :
 - sektor za finansii 
 - sektor za zaedni~ki uslugi
 - arhiva



  PREDLOG ODLUKA 
                    Skopski pazar A.D.                                                                                                                                                
vo privatna sopstvenost za uslugi vo                                                                                  

 prometot i trgovija izvoz - uvoz
  Br.  02-1411/___-____/07.06.2019 god.
                                       S k o p j e 

Vrz osnova na ~len  383 i 384 od Zakon za trgovski dru[tva, Sobranieto na akcioneri odr`ano na  
den  07.06.2019 godina ja donese slednata :

O D L U K A
ZA ODOBRUVAWE NA RABOTATA I NA VODEWETO NA RABOTEWETO  

SO DRU{TVOTO NA ^LENOVITE NA NADZORNIOT ODBOR

^len 1
Se odobruva vodeweto na raboteweto na nezavisniot ~len na Nadzorniot odbor na Skopski pazar  

A.D. - Skopje Van~o A~ovski za 2018 godina.

^len 2

Odlukata vleguva vo sila so denot na donesuvaweto.

 SOBRANIE NA AKCIONERI
PRETSEDAVA^,

   Dostaveno do :
 - sektor za finansii 
 - sektor za zaedni~ki uslugi
 - arhiva



PREDLOG ODLUKA
                     Skopski pazar A.D.                                                                                                                                                
vo privatna sopstvenost za uslugi vo                                                                                  

 prometot i trgovija izvoz - uvoz
  Br.  02-1411/___-____/07.06.2019 god.
                                       S k o p j e 

Vrz osnova na ~len  383 i 384 od Zakon za trgovski dru[tva, Sobranieto na akcioneri odr`ano na  
den  07.06.2019 godina ja donese slednata:

O D L U K A
ZA ODOBRUVAWE NA RABOTATA I NA VODEWETO NA RABOTEWETO  

SO DRU{TVOTO NA ^LENOVITE NA NADZORNIOT ODBOR

^len 1
Se odobruva vodeweto na raboteweto na ~lenot na Nadzorniot odbor na Skopski pazar A.D.  - 

Skopje Zvonko Stoj~ev za 2018 godina, 

^len 2

Odlukata vleguva vo sila so denot na donesuvaweto.

 SOBRANIE NA AKCIONERI
PRETSEDAVA^,

   Dostaveno do :
 - sektor za finansii 
 - sektor za zaedni~ki uslugi
 - arhiva



 ПРЕДЛОГ ОДЛУКА

Скопски пазар АД во приватна сопственост
за услуги во прометот и трговија увоз – извоз
Бр. 02-1411/____-____/ 07.06.2019 година
Скопје

Врз основ на чл. 383 и 384 од Законот за трговските друштва (ЗТД), Собранието на акционери одржано на ден
07.06.2019 година ја донесе следната :

ОДЛУКА
           за неодобрување на работата и на водењето на работењето со Друштвото на членовите на

Надзорниот  одбор 

Член 1
Не се одобрува работата на Надзорниот одбор и водењето на работењето на членовите на

Надзорниот одбор на Скопски пазар А.Д. – Скопје за 2018 година колективно и на секој поединечно.

Член 2
Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.

СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ
           ПРЕТСЕДАВАЧ,

Доставено до:
Сектор за финансии
Сектор за заеднички услуги
Архива



ПРЕДЛОГ ОДЛУКА

Скопски пазар АД во приватна сопственост
за услуги во прометот и трговија увоз – извоз
Бр. 02-1411/____-____/ 07.06.2019 година
Скопје

Врз основ на чл. 383 и 384 од Законот за трговските друштва (ЗТД), Собранието на акционери одржано на ден
07.06.2019 година ја донесе следната:

ОДЛУКА
           за неодобрување на работата и на водењето на работењето со Друштвото на членовите на

Надзорниот одбор 

Член 1
Не се одобрува работата и водењето на работењето на членот на Надзорен одбор на Скопски пазар

А.Д. – Скопје, Предраг Милосављевиќ  за 2018 година.

Член 2
Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.

СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ
           ПРЕТСЕДАВАЧ,

Доставено до:
Сектор за финансии
Сектор за заеднички услуги
Архива



ПРЕДЛОГ ОДЛУКА

Скопски пазар АД во приватна сопственост
за услуги во прометот и трговија увоз – извоз
Бр. 02-1411/____-____/ 07.06.2019 година
Скопје

Врз основ на чл. 383 и 384 од Законот за трговските друштва (ЗТД), Собранието на акционери одржано на ден
07.06.2019 година ја донесе следната:

ОДЛУКА
           за неодобрување на работата и на водењето на работењето со Друштвото на членовите на

Надзорниот одбор 

Член 1
Не се одобрува работата и водењето на работењето на независниот член на Надзорен одбор на

Скопски пазар А.Д. – Скопје, Ванчо Ачовски  за 2018 година.

Член 2
Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.

СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ
           ПРЕТСЕДАВАЧ,

Доставено до:
Сектор за финансии
Сектор за заеднички услуги
Архива



ПРЕДЛОГ ОДЛУКА

Скопски пазар АД во приватна сопственост
за услуги во прометот и трговија увоз – извоз
Бр. 02-1411/____-____/ 07.06.2019 година
Скопје

Врз основ на чл. 383 и 384 од Законот за трговските друштва (ЗТД), Собранието на акционери одржано на
ден 07.06.2019 година ја донесе следната:

ОДЛУКА
           за неодобрување на работата и на водењето на работењето со Друштвото на членовите на

Надзорниот одбор 

Член 1
Не се одобрува работата и водењето на работењето на членот на Надзорен одбор на Скопски

пазар А.Д. – Скопје, Звонко Стојчев за 2018 година.

Член 2
Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.

СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ
           ПРЕТСЕДАВАЧ,

Доставено до:
Сектор за финансии
Сектор за заеднички услуги
Архива



ПРЕДЛОГ ОДЛУКА

Скопски пазар АД во приватна сопственост
за услуги во прометот и трговија увоз – извоз
Бр. 02-1411/____-____/ 07.06.2019 година
Скопје

Врз основ на чл.344 и чл. 383 ст. 1 т.3 од Законот за трговските друштва (ЗТД), Собранието на акционери
одржано на 07.06.2019 година ја донесе следната :

ОДЛУКА
за избор на независен член на надзорен одбор

Член 1
За независен член на надзорниот одбор се избира :

1.  Димитар Џеков.

Член 2
Членот на надзорниот одбор се избира со мандат во времетраење определено со статутот на друштвото.

Член 3
На избраниот член на надзорниот одбор му следува надомест во висина од 3.000 денари по седница.

Член 4
Се овластува Јосиф Филиповски,  адвокат од Скопје да поднесе пријава за упис на избраниот член на
надзорниот одбор согласно оваа одлука во Трговскиот регистар и регистарот на други правни лица при
Централниот регистар на Р. Северна Македонија.

Член 5
Оваа одлука влегува во сила веднаш.

СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ
                   ПРЕТСЕДАВАЧ

Доставено до:
Адвокат Јосиф Филиповски - адвокат,  ул. Васил Главинов бр. 3/5-4, 1000 Скопје
Архива



ПРЕДЛОГ ОДЛУКА

Скопски пазар АД во приватна сопственост
за услуги во прометот и трговија увоз – извоз
Бр. 02-1411/____-____/ 07.06.2019 година
Скопје

Врз основ на чл.344 и чл. 383 ст. 1 т.3 од Законот за трговските друштва (ЗТД), Собранието на акционери
одржано на 07.06.2019 година ја донесе следната :

ОДЛУКА
           за избор на член на надзорен одбор

Член 1 
За член на надзорниот одбор се избира :

1.  Ѓорѓија Велков

Член 2
Членот на надзорниот одбор се избира со мандат во времетраење определено со статутот на друштвото.

Член 3
На избраниот член на надзорниот одбор му следува надомест во висина од 3.000 денари по седница.

Член 4
Се овластува Јосиф Филиповски,  адвокат од Скопје да поднесе пријавата за упис на избраниот член на
надзорниот одбор согласно оваа одлука во Трговскиот регистар и регистарот на други правни лица при
Централниот регистар на Р. Северна Македонија.

Член 5
Оваа одлука влегува во сила веднаш.

СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ
           ПРЕТСЕДАВАЧ

Доставено до:
Адвокат Јосиф Филиповски - адвокат,  ул. Васил Главинов бр. 3/5-4, 1000 Скопје
Архива



                    SKOPSKI PAZAR  A.D.                                                                                                                                           PREDLOG ODLUKA
za uslugi vo prometot i trgovija izvoz - uvoz 
       Broj  02- 1411/___-__ /07.06.2019 godina
                                     S  k  o  p  j  e

Vrz  osnova  na  ~len  418  od  Zakonot  za  trgovski  dru[tva   Sobranieto  na  akcioneri  na
Skopski pazar AD  na svojata sednica odr`ana na  07.06.2019 godina, ja donese slednata:

ODLUKA 
ZA IZMENA NA STATUTOT NA SKOPSKI PAZAR AD SKOPJE

^LEN 1

DA  SE  IZMENI  STATUTOT  NA  SKOPSKI  PAZAR  AD  SKOPJE,  DONESEN  NA  DEN   28.04.2015
GODINA I ZAVEDEN POD BROJ  02-1411/13-1

^LEN 2

Vo Statutot na Skopski pazar AD Skopje  ~lenot 15. se menuva i glasi:

IZNOS NA OSNOVNATA GLAVNINA :
^len 15

Osnovnata glavnina na Dru[tvoto iznesuva  264.611.144,00 denari.

^LEN 3

^len 16. na Statutot na Skopski pazar AD se menuva i glasi :

IZNOS I BROJ NA AKCIITE NA DRU{TVOTO :

^len 16

Nominalnata vrednost na edna obi~na akcija iznesuva 3.092,48 denari.
Osnovnata glavnina na Dru[tvoto e podelena na  85.566 akcii od koi :

 70.937 se obi~ni akcii vo vrednost od  219.371.253,76 denari koi u~estvuvaat vo osnovnata 
glavnina so  82,91 %,

 14.629 se participativni prioritetni akcii bez pravo na glas, vo vrednost od  45.239.889,00 
denari koi u~estvuvaat vo osnovnata glavnina so  17,09 %.

         

^LEN 4

^len 18. na Statutot na Skopski pazar AD se menuva i glasi:

OBI^NI AKCII :
^len 18

Obi~nite akcii koi gi izdava Dru[tvoto na nivnite sopstvenici im davaat:
1. pravo na glas vo sobranieto na dru[tvoto
2. pravo na isplata na del od dobivkata (dividenda)   i

                  3. pravo na isplata na del od ostatokot od likvidacionata, odnosno ste~ajnata  masa na
dru[tvoto.

Prioritetnite akcii koi gi izdava Dru[tvoto se participativni prioritetni akcii i na 
nivnite sopstvenici im davaat pravo na :

1.  fiksna dividenda vo visina od 2% od nominalniot iznos na akcijata, utvrden
      so odluka za izdavawe na akcii i pravo na isplata na dividenda koja[to im 
      pripa\a na sopstvenicite na obi~ni akcii (soglasno odlukata na Sobranieto),   
2.  pravo na isplata na ostatokot od likvidacionata, odnosno ste~ajnata masa na 
      dru[tvoto   
3.  prvenstvo pri isplata na dividendata i pri isplata vo postapka za ste~aj



Prioritetnite participativni akcii na dru[tvoto se bez pravo na glas.

^LEN 5

^lenot  20. na Statutot na Skopski pazar AD se menuva i glasi :

^len 20

Akciite na Dru[tvoto se izdavaat, se prenesuvaat i se vodat vo forma na elektronski zapis 
vo Centralniot depozitar na hartii od vrednost na Republika Severna Makedonija, vo soglasnost 
so zakon.

^LEN 6

^lenot 21. na Statutot na Skopski pazar AD se menuva i glasi :

^len 21

Odluka  za  izdavawe  na  akcii  donesuva  Sobranieto  na  Dru[tvoto  so  mnozinstvo  glasovi
koe[to ne mo`e da iznesuva pomalku od dve tretini od akciite so pravo na glas pretstaveni na
sobranieto.

Odlukata od stavot 1 na ovoj ~len e polnova`na ako se soglasat za toa akcionerite od sekoj
rod  akcii.  Odlukata  za  soglasnost  akcionerite  od  sekoj  rod  akcii  ja  donesuvaat  so  istoto
mnozinstvo so koe[to e donesena odlukata od stavot 1 na ovoj ~len.

Dru[tvoto mo`e da izdava akcii nad nominalniot iznos (emisiski iznos).
Upisot na akci vo akcionerska kniga se vr[i po nalog na Dru[tvoto. Promenite vo akci-

onerskata  kniga  se  vr[at  spored  izvr[eniot  prenos  na  akcii  so trguvawe  na  berza  ili  spored
prenosot izvr[en na drug na~in dopu[ten so zakon.

Sprema Dru[tvoto, za akcioner se smeta sekoe lice zapi[ano vo akcionerskata kniga.
Sekoj akcioner od denot na negoviot upis ima pravo, na negovo barawe, da mu se ovozmo`i

uvid vo site podatoci zapi[ani vo akcionerskata kniga na Dru[tvoto vo koe[to e akcioner, na
na~in i pod uslovi opredeleni so zakon.

^LEN 7
^lenot  22. na Statutot na Skopski pazar AD se bri[e.
Po ~lenot 21. se dodava nov ~len 22. koj glasi :

USLOVI ZA STEKNUVAWE I PRODA@BA NA 
SOPSTVENI AKCII :

^len 22
Dru[tvoto mo`e da steknuva sopstveni akcii so otkup, samoto ili preku lice koe dejstvuva 

vo svoe ime, a za smetka na dru[tvoto. Otkupot, kako i proda`bata na sopstveni akcii e polnova`en
pod uslovite opredeleni so zakonskite propisi.

^LEN 8

^lenovite  23. 24. i  25. na Statutot na Skopski pazar AD se bri[at.
^lenot 26. stanuva ~len 23.

^LEN 9

POSTOE^KIOT ~len  26. na Statutot na Skopski pazar AD se menuva i glasi:

USLOVI ZA ISPLATA NA
DIVIDENDATA VO AKCII:

^len 23

Sobranieto  na  Dru[tvoto,  pri  utvrduvawe  na  godi[nata  smetka  i  pri  odlu~uvaweto  za
raspredelba na dobivkata, mo`e da predvidi mo`nost na sekoj akcioner, dividendata da mu bide
isplatena vo akcii.

Ponudata za pla]awe na dividendata vo akcii mora da bide napravena vo isto vreme na site
akcioneri spored rodot i klasata na akciite.

Isplatata na dividendata vo akcii mo`e da se vr[i so akcii izdadeni za taa cel.
Nominalniot iznos na akciite izdadeni zaradi isplata na dividendata vo akcii ne mo`e da

bide ponizok od nominalniot iznos na koj[to glasi akcijata.



^LEN 10

Postoe~kite  ~lenovi  27. i  28. na Statutot na Skopski pazar AD se bri[at.
^lenovite  29, 30, 31 i  32  stanuvaat ~lenovi  24, 25, 26 i  27.

^LEN 11

Vo postoe~kiot ~len 30. na Statutot na Skopski pazar AD, se dodava stav  2 koj glasi :

“Odlukata od stavot 1 na ovoj ~len e polnova`na ako se soglasat za toa akcionerite od sekoj
rod  akcii.  Odlukata  za  soglasnost  akcionerite  od  sekoj  rod  akcii  ja  donesuvaat  so  istoto
mnozinstvo so koe[to e donesena odlukata od stavot 1 na ovoj ~len”.

^LEN 12

^lenovite  33. do  38. na Statutot na Skopski pazar AD  se bri[at.
^lenovite  39. do  82 - b.na Statutot na Skopski pazar AD  stanuvaat ~lenovi  28. do 76.

^LEN 13

POSTOE^KIOT ~len 78. na Statutot na Skopski pazar AD se menuva i glasi :

NA^IN NA SVIKUVAWE NA SOBRANIETO :
^len 67

Sobranieto na dru[tvoto se svikuva so objavuvawe javen povik do akcionerite.   
Јавниот повик за одржување на седница на собранието се објавува на половина страница во

најмаlку еден дневен весник што излегува на целата територија на Република Severna Македонија. 

Друштвоto  содржината на јавниот повик ја објавuva  на насловната страница од
својата официјална интернет страница i  ја поднесuva  за објавување и на интернет
страницата на берзата.

Рокот којшто тече од денот на објавувањето на јавниот повик, до денот на 
одржува њето на собранието не може да биде пократок од zakonski utvrdeniot rok.

^LEN 14

POSTOE^KIOT ~len 79. na Statutot na Skopski pazar AD se menuva i glasi :

SODR@INA NA JAVNIOT POVIK  
^len 68

Во јавниот повик за одржување на седница на собрание на друштвоto се означува датумот и
часот на одржување на седницата, се наведува местото на одржување на седницата и се прикажува
предложениот дневен ред на седницата на собранието.

Јавниот повик за одржување на седница на собрание 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 од страна
на акционерите; 
2) се одвива постапката 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 известувања та 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 на друштвото од ставот 1 на овој
член треба да биде наведена адресата на официјалната интернет страница на друштвото на која ќе
бидат достапни информациите од членот 78 на ovoj Statut.

^LEN 15

POSTOE^KIOT ~len 79 - a. na Statutot na Skopski pazar AD se menuva i glasi:

OBJAVA NA INFORMACII NA INTERNET STRANICA :

^len 69

Dru[tvoto, istovremeno so denot na objavuvawe na javniot povik za odr`uvawe na sednica na 
sobranie na akcioneri, koe ne mo`e da bide odr`ano pred istek na 30 dena od denot na objavuvaweto na 
javniot povik, na  na svojata internet stranica ги објавува следниве информации : 
1) содржината на јавниот повик за свикување на седница на собрание на друштвото; 
2) вкупниот број на акции и вкупниот број на гласачки права кои произлегуваат од акциите со право 
на глас на денот на објавата на јавниот повик, вклучително и вкупен број на акции од секој род и 
класа; 
3) документи и материјали кои ќе се разгледуваат на седницата на собранието на друштвото; 
4) предложените одлуки за донесување или каде што такви нема предложено, мислења на овластен 
орган или тело на друштвото по секоја точка од предложениот дневен ред на седницата на 
собранието на друштвото; 
5) предложените одлуки од акционерите кои друштвото веднаш откако ќе ги прими треба да ги 
објави       и 
6) обрасците за гласање преку полномошник, подготвени за преземање од страна на акционерите 
електронски - preku internet stranicata na Dru[tvoto. Oбрасците можат да се добијат во писмена 
форма и на свој трошок, а по барање на акционер, ги доставува обрасците. 

^LEN 16

POSTOE^KIOT ~len 81- a. na Statutot na Skopski pazar AD se menuva i glasi:                           

U^ESTVO NA AKCIONERITE KOI NE SE DR@AVJANI 
NA REPUBLIKA SEVERNA MAKEDONIJA, NA SOBRANIE :

^len 72

o oДруштв т   o     i    е должн на свој трошок да обезбед овластен судски преведувач од
макedo        нски на англиски јазик и од англиски на македонски    јазик онаму каде што

            учество на седница на собрание имаат најавено акционери кои не се државјани на
 Република Severna ni .Македо ја

^LEN 17
Vo POSTOE^KIOT ~len  81- b. na Statutot na Skopski pazar AD,  koj stanuva ~len 73. stavot  6. se 
menuva i glasi :                            

PRAVO NA POSTAVUVAWE NA PRA{AWA :

Друштвото е должно одговорите на поставените прашања на седница на собранието на друштво то да
ги објави на својата интернет страница во формат на прашање и одговор.



^LEN 18

POSTOE^KIOT ~len  82. na Statutot na Skopski pazar AD se menuva i glasi:                           

POLNOMO{NIK NA AKCIONER
NA SOBRANIETO :

^len 74

Akcioner mo`e da ovlasti so polnomo[no drugo fizi~ko ili pravno lice kako svoj polnomo[nik
na sednica na sobranie na dru[tvoto (vo natamo[niot tekst : polnomo[nik), koe [to   ]e u~estvuva i ]e
glasa na sednicata na sobranieto vo negovo ime. 

Polnomo[nikot gi u`iva istite prava, kako i akcionerot od kogo e ovlasten so polnomo[noto,
vklu~itelno da se javi za zbor, da vodi diskusija i da postavuva pra[awa na sednicata na sobranieto na
dru[tvoto.

Акционерот мора да го информира акционерското друштво по писмен пат за назначувањето на свој 
полномошник на седница на собрание на друштвото.

Polnomo[nik  na  akcioner  na  sobranie  se  ovlastuva  so  potpi[ano  pismeno  polnomo[no,  bez
obrska istoto da se zaveruva kaj notar,

Onamu  kade  [to  polnomo[noto  ne  sodr`i  ograni~uvawa  ili  instrukcii  za  glasawe,
polnomo[nikot  mo`e  da  glasa  po  sopstvena  opredelba,  no  sekoga[  vodej]i  smetka  za  interesite  na
akcionerot koj mu go dal polnomo[noto.

Oвластување на полномошник на седница на собрание на друштвото се дава на начин како што е 
пропишано во членот  76 од овој Statut. 

Полномошноto ima va`nost se do negovoto otpovikuvawe, no ne podolgo od dve godini od denot na
negovoto davawe. 

Полномошникот може да добие овластување од еден или повеќе акционери и бројот на акционери
кои можат да овластат исто лице за полномошник не е ограничен.

Polnomo[nikot mora da vodi zapis za dobienite instrukcii za glasawe ako imalo takvi i da gi
~uva najmalku edna godina od denot na odr`uvaweto na sednicata na sobranieto na dru[tvoto na koja toj
u~estvuval i glasal, kako i da potvrdi deka gi izvr[il tie instrukcii ako toa mu go pobara dru[tvotoili
akcionerot od kogo dobil ovlastuvawe.

Koga polnomo[nikot e opolnomo[ten od nekolku akcioneri, toj mo`e da dejstvuva i da glasa za
odreden akcioner poinaku otkolku za drug akcioner.

Polnomo[noto mo`e da se otka`e ednostrano, bez naveduvawe na pri~inite od akcionerot ili od
polnomo[nikot,  so  dostavuvawe  pismeno  izvestuvawe  do  drugata  strana.  Ako  akcionerot  li~no  go
evidentira svoeto prisustvo na sednicata na sobranieto so site akcii koi gi poseduva i izjavi samiot
deka ]e rasprava,odlu~uva  i glasa  so  site akcii  koi gi poseduva, se  smeta  deka polnomo[noto  za taa
sednica  na  sobranie  na  polnomo[nikot  mu  e  otka`ano  i  akcionerot  mo`e  svoeto  pravo  na  glas  da  go
ostvaruva li~no i bez ograni~uvawe.

^LEN 19

POSTOE^KIOT ~len  82 - a na Statutot na Skopski pazar AD  se menuva i glasi :                           

KONFLIKT NA INTERES KAJ POLNOMO{NIKOT :

^len 75

Dru[tvoto ne smee da gi ograni~uva licata da bidat polnomo[nici na sobranie, osven koga kaj niv 
postoi sostojba na konflikt na interes vo smisol na stav 2 od ovoj ~len.

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 случај кога
лицето е : 
1) член на органот на управување, односно член на органот на надзор на друштвото, вклучително и 
членовите на неговото потесно семејство; 
2) раководно лице во друштвото или член на неговото потесно семејство; 
3) член на органот на управување, односно на органот на надзор, вработен или овластен ревизор на 



поврзани или зависни друштва со друштвото, вклучително и членовите на неговото потесно семејство; 
4) застапник по закон или друго овластено физичко лице од друштво или од друго правно лице што е во 
сопственост на друштвото      и 
5) вработен или овластен ревизор во друштвото. 

Vo slu~aj koga postoi konflikt na interes vo smisla na odredbite od stavot 2 na ovoj ~len, liceto 
ne mo`e da bide polnomo[nik.

По исклучок од ставот 3 на овој член, за полномошник на собрaние, можат да бидат овластени лица 
кај кои има конфликт на интерес во смисла на ставот 2 од овој член, само под услов ако тие: 
1) претходно им обелодениле на акционерите дека кај нив има конфликт на интерес   и 
2) добиле конкретни инструкции за гласање во писмена форма од акционерите од кои се овластени да 
бидат нивни полномошници за секоја предложена одлука за гласање по точките на дневниот ред на 
седницата на собранието за која им важи полномошното. 

По исклучок од ставот  3 на овој член, pravni lica mo`at da ovlastat so polnomo[no lice koe e
~len na niven organ na upravuvawe ili e vraboten kaj niv, da u~estvuva i da glasa na sednica na sobranie.

Sekoj mo`e da go izvesti dru[tvoto od stavot 4 na ovoj ~len za postoewe na konflikt na interes
kaj koe bilo lice koe ima dobieno polnomo[no od akcioner. Organot na upravuvawe ili nadzorniot odbor
na  dru[tvoto  po  dobivaweto  na  informacija  za  postoewe  na  konflikt  na  interes  kaj  edno  lice
zadol`itelno mora da ja proveri taa informacija i da pobara od liceto za koe dru[tvoto e izvesteno
deka  kaj  nego  postoi  konflikt  na  interes  da  mu  gi  obelodeni  site  informacii  vo  vrska  so  mo`noto
postoewe na takvata sostojba.

Друштвото без одлагање на својата интернет страница го објавува идентитетот и причините за 
постоење на конфликт на интерес кај полномошниците.

Полномошното дадено согласно со ставот 4 од овој член на лице кај кое постои конфликт на 
интерес согласно со ставот 2 на овој член важи од денот кога ќе се објави идентитетот на лицето со 
причината за постоење на конфликт на интерес на интернет страницата на друштвото.

Дејствијата извршени од полномошници 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.

^LEN 20

POSTOE^KIOT ~len  82 - b na Statutot na Skopski pazar AD  se menuva i glasi:                           

OVLASTUVAWE POLNOMO{NICI PO PISMEN PAT: 

^len  76

Акционерите можат да овластат полномошник на седница на собрание на друштвото со давање
полномошно  во  писмена  форма  без  обврска  да  го  заверат  полномошното  кај  нотар  кај  друштвоto.
Акционерите треба веднаш да го  известат друштвото за секое полномошно дадено во писмена  forma
Акционер  кој  нема  да  го  извести  друштвото  за  даденото  полномошно  ќе  се  смета  дека  не  го  дал
полномошното.

Dруштвото  има  утврдено  образец  за  давање  полномошно  во  писмена  форма i  образецот  e
doстапен за преземање од интернет страницата на друштвото на начин што акционерите би можеле да го
преземат  електронски  за  да  го  отпечатат,  пополнат  и  потпишат.  Кога  акционер  од  која  било  причина
технички не може да го преземе образецот за давање полномошно од интернет страницата на друштвото,
тој може да користи и други видови обрасци за давање полномошно во писмена форма.

Друштвото е должно да уважи полномошно дадено во писмена форма ако било писмено известено
од акционерот давател на полномошното. Друштвото може да бара утврдување на личниот идентитет на
акционерот  како  услов  за  уважување на  полномошното,  односно  за  верификација  на  инструкциите  за
гласање ако такви му се дадени на полномошникот, но не смее да бара полномошното да се завери од
нотар или да биде потврдено од домашен или странски надлежен орган како услов за ува-жување на
полномошното, односно инструкциите за гласање.



Одредбите на овој член соодветно се применуваат и на откажувањето на полномошно по писмен пат.

^LEN 21

POSTOE^KIOT ~len  82 - v na Statutot na Skopski pazar AD se bri[e.                           

^LEN 22

Postoe~kite ~lenovi  83, 84 i 85  stanuvaat ~lenovi  77, 78 i 79.

^LEN 23

POSTOE^KIOT ~len 85 - v na Statutot na Skopski pazar AD se bri[e.
^lenovite 85  b, 86, 87, 88, 89 i 90  stanuvaat ~lenovi  80, 81, 82, 83, 84  i  85.–

^LEN 24

По postoe~kiot член 90, koj sega stanuva ~len  85, се додаваат 4 (четири) нови членови :  
86, 87, 88  i  89,  кои  гласат:

ZDELKA NA DRU{TVOTO SO ZAINTERESIRANA STRANA

Член 86

Секоја зделка (вклучувајќи,  без ограничување,  заем,  кредит,  залог или гаранција)  во која
заинтересираната страна е член на Управниот одбор,  односно надзорниот одбор,  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 и се извршува од страна на
друштвото во постапка во согласност со закон и одредбите од овој Статут.

Се смета дека лицето од ставот (1)  на овој член е заинтересирана страна и има интерес во
извршување на зделката од страна на друштвото доколку тоа лице,  негов застапник,  сопружник,  родители,
деца,  браќа/сестри од двајцата родители или само од едниот родител,  родители посвоители,  посвоени деца
и/или некое лице поврзано со нив (во натамошниот текст: заинтересирана страна):  
1) е страна во 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 органот на управување,  односно на надзор на правното лице кое е страна во зделката,  нејзин
корисник или застапник во таква зделка, или е раководно лице на тоа правно лице 

Одредбите од ставовите (1) и (2) на овој член нема да се применуваат: 
1) ако сите акционери на друштвото имаат интерес во зделката; 
2) во случај на остварување на правото на првенствено купување акции, издадени од друштвото и 
3) при стекнување или откуп на сопствени акции.

IZVESTUVAWE ZA POSTOEWE  ZAINTERESIRANA STRANA 
VO ZDELKITE NA DRU{TVOTO

Член 87

Лицата наведени во членот 86 се должни да го известат надзорниот одбор : 
1) за друштвата во кои тие сами или заедно со поврзани лица 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.

POSTAPKA ZA ODOBRUVAWE ZDELKA SO ZAINTERESIRANA STRANA

Член 88

Секоја зделка со заинтересирана страна е предмет на претходно одобрување од страна на
надзорниот одбор или на собранието, на начинот и според постапката определена во овој член и закон.



Одлука за одобрување на секоја зделка со заинтересирана страна се врши со мнозинство гласови од
членовите на надзорниот одбор кои немаат интерес во зделката.  Ако сите членови на надзорниот одбор се
заинтересирани страни или ако бројот на членовите на надзорниот одбор кои немаат интерес е помал од
бројот што е потребен за кворум за седницата на надзорниот одбор определен во овој статутот,  таквата зде-
лка ја  одобрува собранието.

Собранието ја одобрува зделката со заинтересираната страна со мнозинство гласови на сите
pretstaveni 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 конверти-
рани 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.

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

Пред донесувањето на одлука за одобрување на зделка со заинтересирана страна донесена од
надлежен орган,  доколку вредноста на зделката што е предмет на одобрување или кумулативната вредност
на меѓусебни поврзани зделки во текот на изминатите 12  месеци од денот на одобрувањето на зделката,
изнесува 10%  и повеќе од вредноста на активата на друштвото определена врз основа на последните
ревидирани годишни финансиски извештаи,  е потребно мислење од овластен ревизор кој ги исполнува
условите пропишани со Законот за ревизија и Законот за хартии од вредност.

Мислењето од овластениот ревизор се однесува на тоа дали зделката со заинтересирана стра на е во
согласност со важечките прописи во земјата,  дали зделката со заинтересирана страна е фер,  односно дали
вредноста на зделката е утврдена според пазарните услови, дали постои несразмерност во заемните давања
на страните,  дали постојат и какви било други факти и околности кои би можеле да претставуваат основ за
причинување на штета со препорака до малцинските акционери дали да ја поддржат зделката со
заинтересирана страна.

Друштвото може да ја реализира зделката со заинтересирна страна само доколку пред одобрувањето
на зделката е добиено мислење од овластен ревизор.

Одредбите од ставот 6, 7 и 8 од овој член нема да се применуваат кога друштвото: 
- врши исплата на дивиденда, 
- издава хартии од вредност.

IZVESTUVAWE ZA REALIZIRANA ZDELKA SO ZAINTERESIRANA STRANA

Член 89

Друштвото е должно,  по целосно реализирање на зделката со заинтересирана страна,  веднаш а
најдоцна наредниот работен ден,  во најмалку еден дневен весник,  на веб страницата на друштвото и на веб
страницата на овластена берза да објави известување за реализираната зделка со заинтересирана страна.

Известувањето од ставот (1)  на овој член содржи податоци за предметот и вредноста на
реализираната зделка,  добивката од реализираната зделка,  лицата кои во зделката се заинтересирана
страна,  природата на односите со поврзаните страни,  како и други информации во врска со интересот на
лицето, односно поврзаните страни во зделката.

^LEN 25
^lenovite  od ~len 91. do ~len 105. na Statutot na Skopski pazar AD  stanuvaat ~lenovi  92. 
do ~len 106.



^LEN 26

POSTOE^KIOT ~len 102. na Statutot na Skopski pazar AD , koj sega stanuva ~len 101. se menuva i 
glasi :                           

DONESUVAWE NA ODLUKATA 
ZA IZMENA NA STATUTOT :

^len 101
Odlukata za izmena na Statutot ja donesuva Sobranieto.
Odlukata za izmena na statutot se usvojuva so mnozinstvo glasovi od vkupniot broj akcii so 

pravo na glas.

Sobranieto so odlukata za izmena na Statutot go ovlastuva Nadzorniot odbor da podgotvi
pre~isten tekst na Statutot vo koj [to se vnesuvaat izmenite izvr[eni so odlukata za izmena na
Statutot, kako i odredbite od odlukite koi imaat karakter na odluka za izmena na Statut utvrdeni
so Zakonot za trgovskite dru[tva.

^LEN 27
Vo  tekstot  na  ovaa  Odluka  i  vo  tekstot  na  Statutot  na  Skopski  pazar  AD  terminot

Republika Makedonija  se zamenuva so terminot Republika Severna Makedonija . “ ” “ ”

^LEN 28
Odlukata za izmena na Statutot vleguva vo sila so denot na nejzinoto donesuvawe.
Sobranieto so ovaa Odluka go ovlastuva Nadzornot odbor da podgotvi pre~isten tekst na

Statutot.

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

Во текот на редовното работење на Друштвото,  органот на управување увиде дека Статутот на Друштвото
Скопски Пазар,  не е усогласен со измените на Законот за трговските друшта.  Имено од донесувањето на
последните измени и дополнувања на Статутот (пречистен текст од ден 28.04.2015  година),  Законот за
трговските друштва претрпел измени и дополнувања во седум наврати. Со ова практично дел од одредбите на
Статутот на друштвото повеќе не се усогласени со Законот,  а од друга страна се јавува потреба за
доуредување на други прашања за работењето на Друштвото.
Дополнително доколку се земе во предвид статусот на Друштвото, како друштво чии акции котираат на Берза,
и тоа дека за овие акционерски друштва се предвидени посебни специфични услови и/или дополнителни или
пак различни обврски во врска со секојдневното работење и постапување на друшвото и неговите органи,
особено се најде за потребно да одредбите од Статутот на Друштвото бидат усогласени со одредбите на
Законот за трговските друштва кои се однесуваат на друштва чии акции котираат на берza.
На горното своја препорака и забелешка даде и Комисијата за хартии од вредност, сугерирајќи Друштвото да
го измени својот Статут на начин што ќе ги усогласи одредбите од истиот со Законот за трговските друштва, и
при тоа да се внимава на обврските на Друштвото како друштво чии акции котираат на берза,  како и на
Законот за хартии од вредност.
Имајќи го во предвид горното како и фактот од потребата Друштвото да ги прати светските трендови во
работењеto  и да биде во чекор со измените на законските прописи,  а од друга страна да се олесни
секојдневното работење на друштвото,  и остварувањето на правата на акционерите,  Собранието на
акционери одлучи како во петитумот на оваа Одлука.

                                                                                                                       SOBRANIE NA AKCIONERI 

                                                                                    PRETSEDAVA^,



PREDLOG ODLUKA         
SKOPSKI PAZAR AD  
vo privatna sopstvenost za uslugi vo                              
prometot i trgovija izvoz - uvoz 
Broj  02- 1411/___-__ / 07.06.2019 godina
 S  k  o  p  j  e

Vrz  osnova  na  ~len  418  od  Zakonot  za  trgovski  dru[tva   Sobranieto  na  akcioneri  na
Skopski pazar AD  na svojata sednica odr`ana na  07.06.2019 godina, ja donese slednata :

ODLUKA 
ZA IZMENA NA STATUTOT NA SKOPSKI PAZAR AD SKOPJE

^LEN 1

DA  SE  IZMENI  STATUTOT  NA  SKOPSKI  PAZAR  AD  SKOPJE,  DONESEN  NA  DEN   28.04.2015
GODINA I ZAVEDEN POD BROJ  02-1411/13-1

^LEN 2

Vo Statutot na Skopski pazar AD Skopje  ~lenot 15. se menuva i glasi:

IZNOS NA OSNOVNATA GLAVNINA :
^len 15

Osnovnata glavnina na Dru[tvoto iznesuva 264.611.144,00 denari.

^LEN 3

^len 16. na Statutot na Skopski pazar AD se menuva i glasi :

IZNOS I BROJ NA AKCIITE NA DRU{TVOTO :

^len 16

Nominalnata vrednost na edna obi~na akcija iznesuva 3.092,48 denari.
Osnovnata glavnina na Dru[tvoto e podelena na  85.566 akcii od koi :

- 70.937 se obi~ni akcii vo vrednost od  219.371.253,76 denari koi u~estvuvaat vo osnovnata glavnina 
so  82,91 %,

     - 14.629 se participativni prioritetni akcii bez pravo na glas, vo vrednost od  45.239.889,00 denari 
koi u~estvuvaat vo osnovnata glavnina so  17,09 %.

         

^LEN 4

^len 18. na Statutot na Skopski pazar AD se menuva i glasi:

OBI^NI AKCII :
^len 18

Obi~nite akcii koi gi izdava Dru[tvoto na nivnite sopstvenici im davaat:
1. pravo na glas vo sobranieto na dru[tvoto
2. pravo na isplata na del od dobivkata (dividenda)   i

                  3. pravo na isplata na del od ostatokot od likvidacionata, odnosno ste~ajnata  masa na 
dru[tvoto.

Prioritetnite akcii koi gi izdava Dru[tvoto se participativni prioritetni akcii i na nivnite 
sopstvenici im davaat pravo na :

1.  fiksna dividenda vo visina od 2% od nominalniot iznos na akcijata, utvrden
      so odluka za izdavawe na akcii i pravo na isplata na dividenda koja[to im 
      pripa\a na sopstvenicite na obi~ni akcii (soglasno odlukata na Sobranieto),   
2.  pravo na isplata na ostatokot od likvidacionata, odnosno ste~ajnata masa na 
      dru[tvoto   
3.  prvenstvo pri isplata na dividendata i pri isplata vo postapka za ste~aj



Prioritetnite participativni akcii na dru[tvoto se bez pravo na glas.

^LEN 5

^lenot  20. na Statutot na Skopski pazar AD se menuva i glasi :

^len 20

Akciite na Dru[tvoto se izdavaat, se prenesuvaat i se vodat vo forma na elektronski zapis vo 
Centralniot depozitar na hartii od vrednost na Republika Severna Makedonija, vo soglasnost so zakon.

^LEN 6

^lenot 21. na Statutot na Skopski pazar AD se menuva i glasi :

^len 21

Odluka za izdavawe na akcii donesuva Sobranieto na Dru[tvoto so mnozinstvo glasovi koe[to ne
mo`e da iznesuva pomalku od dve tretini od akciite so pravo na glas pretstaveni na sobranieto.

Odlukata od stavot 1 na ovoj ~len e polnova`na ako se soglasat za toa akcionerite od sekoj rod
akcii.  Odlukata  za  soglasnost  akcionerite  od  sekoj  rod  akcii  ja  donesuvaat  so  istoto  mnozinstvo  so
koe[to e donesena odlukata od stavot 1 na ovoj ~len.

Dru[tvoto mo`e da izdava akcii nad nominalniot iznos (emisiski iznos).
Upisot na akci vo akcionerska kniga se vr[i po nalog na Dru[tvoto. Promenite vo akcionerskata

kniga se vr[at spored izvr[eniot prenos na akcii so trguvawe na berza ili spored prenosot izvr[en na
drug na~in dopu[ten so zakon.

Sprema Dru[tvoto, za akcioner se smeta sekoe lice zapi[ano vo akcionerskata kniga.
Sekoj akcioner od denot na negoviot upis ima pravo, na negovo barawe, da mu se ovozmo`i uvid vo

site podatoci zapi[ani vo akcionerskata kniga na Dru[tvoto vo koe[to e akcioner, na na~in i pod uslovi
opredeleni so zakon.

^LEN 7

^lenot  22. na Statutot na Skopski pazar AD se bri[e.
Po ~lenot  21. se dodava nov ~len  22. koj glasi :

USLOVI ZA STEKNUVAWE I PRODA@BA NA 
SOPSTVENI AKCII :

^len 22
Dru[tvoto mo`e da steknuva sopstveni akcii so otkup, samoto ili preku lice koe dejstvuva vo svoe

ime, a za smetka na dru[tvoto. Otkupot, kako i proda`bata na sopstveni akcii e polnova`en pod uslovite 
opredeleni so zakonskite propisi.

^LEN 8

^lenovite  23. 24. i  25. na Statutot na Skopski pazar AD se bri[at.
^lenot 26. stanuva ~len  23.

^LEN 9

POSTOE^KIOT ~len  26. na Statutot na Skopski pazar AD se menuva i glasi:

USLOVI ZA ISPLATA NA DIVIDENDATA VO AKCII:

^len 23

Sobranieto  na  Dru[tvoto,  pri  utvrduvawe  na  godi[nata  smetka  i  pri  odlu~uvaweto  za
raspredelba  na  dobivkata,  mo`e  da  predvidi  mo`nost  na  sekoj  akcioner,  dividendata  da  mu  bide
isplatena vo akcii.

Ponudata  za  pla]awe  na  dividendata  vo  akcii  mora  da  bide  napravena  vo  isto  vreme  na  site
akcioneri spored rodot i klasata na akciite.

Isplatata na dividendata vo akcii mo`e da se vr[i so akcii izdadeni za taa cel.
Nominalniot iznos na akciite izdadeni zaradi isplata na dividendata vo akcii ne mo`e da bide

ponizok od nominalniot iznos na koj[to glasi akcijata.

^LEN 10

Postoe~kite  ~lenovi  27. i  28. na Statutot na Skopski pazar AD se bri[at.
^lenovite  29, 30, 31 i  32  stanuvaat ~lenovi  24, 25, 26 i  27.



^LEN 11

Vo postoe~kiot ~len 30. na Statutot na Skopski pazar AD, koj sega stanuva ~len  25. se dodava 
stav  2 koj glasi :

“Odlukata od stavot 1 na ovoj ~len e polnova`na ako se soglasat za toa akcionerite od sekoj rod
akcii.  Odlukata  za  soglasnost  akcionerite  od  sekoj  rod  akcii  ja  donesuvaat  so  istoto  mnozinstvo  so
koe[to e donesena odlukata od stavot 1 na ovoj ~len”.

^LEN 12

^lenovite  33. do  38. na Statutot na Skopski pazar AD  se bri[at.

^LEN 13

^lenovite 39. do 48.  stanuvaat ~lenovi  28. do 37.

^LEN 14

Vo ~lenot 49 zborot “[est” se zamenuva so zborot “~etiri”.

^LEN 15

^lenovite 49. do 61. stanuvaat ~lenovi  38. do 50.

^LEN 16

Vo ~lenot 62 stavot 1 se menuva i glasi : 

“Собранието ги избира членовите на надзорниот одбор со мнозинство гласови од акциите со
право на глас претставени на собранието,  при што најмалку за избор на еден од членовите на
надзорниот одбор покрај определеното мнозинство мора да има мнозинство и од акциите со право на
глас претставени на собранието,  а кои се во soпственост на малцинските акционери.  При изборот на
членовите се назначува кој член се избира како независен член на надзорниот одбор.“

^LEN 17

^lenovite 62. do 64. stanuvaat ~lenovi 51. do 53.

^LEN 18

Vo ~lenot 65 zborot “[est” se zamenuva so zborot “~etiri”.

^LEN 19

^lenovite 65. do 70. stanuvaat ~lenovi 54. do 59.

^LEN 20

Vo ~lenot 71 stavot 1 se menuva i glasi : 

“Собранието може да отповика член на надзорниот одбор и пред истекот на времето за кое што
бил избран.  За одлуката за отповикување на член на ндзорниот одбор е потребно мнозинство
определено за неговиот  избор согласно членот  62 став 1 од статутот.”



^LEN 21

^lenovite 71. do 77. stanuvaat ~lenovi  60. do 66.

^LEN 22

POSTOE^KIOT ~len 78. na Statutot na Skopski pazar AD, koj sega stanuva ~len  67. se menuva 
i glasi  :

NA^IN NA SVIKUVAWE NA SOBRANIETO :   

^len 67

Sobranieto na dru[tvoto se svikuva so objavuvawe javen povik do akcionerite.   
Јавниот повик за одржување на седница на собранието се објавува на половина страница во најмаlку

еден дневен весник што излегува на целата територија на Република Severna Македонија. 

Друштвоto  содржината на јавниот повик ја објавuva  на насловната страница од своја та
официјална интернет страница i  ја поднесuva  за објавување и на интернет страницата на
берзата.

Рокот којшто тече од денот на објавувањето на јавниот повик, до денот на одржувањето на собранието 
не може да биде пократок од zakonski utvrdeniot rok.

^LEN 23

POSTOE^KIOT ~len 79. na Statutot na Skopski pazar AD, koj sega stanuva ~len 68. se menuva 
i glasi :  

SODR@INA NA JAVNIOT POVIK :   
^len 68

Во јавниот повик за одржување на седница на собрание на друштвоto се означува датумот и часот
на  одржување  на  седницата,  се  наведува  местото  на  одржување  на  седницата  и  се  прикажува
предложениот дневен ред на седницата на собранието.

Јавниот повик за одржување на седница на собрание 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 од страна на акционерите; 
2) се одвива постапката 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 известувања та 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 на друштвото од ставот 1 на овој член
треба да  биде наведена адресата  на  официјалната  интернет  страница на  друштвото  на  која  ќе  бидат
достапни информациите од членот 67 на ovoj Statut.

^LEN 24

POSTOE^KIOT ~len 79 - a. na Statutot na Skopski pazar AD, koj sega stanuva ~len  69.  se menuva i 
glasi : 



OBJAVA NA INFORMACII NA INTERNET STRANICA : 

^len 69

Dru[tvoto, istovremeno so denot na objavuvawe na javniot povik za odr`uvawe na sednica na 
sobranie na akcioneri, koe ne mo`e da bide odr`ano pred istek na 30 dena od denot na objavuvaweto na 
javniot povik, na  na svojata internet stranica ги објавува следниве информации : 
1) содржината на јавниот повик за свикување на седница на собрание на друштвото; 
2) вкупниот број на акции и вкупниот број на гласачки права кои произлегуваат од акциите со право на глас на 
денот на објавата на јавниот повик, вклучително и вкупен број на акции од секој род и класа; 
3) документи и материјали кои ќе се разгледуваат на седницата на собранието на друштвото; 
4) предложените одлуки за донесување или каде што такви нема предложено, мислења на овластен орган 
или тело на друштвото по секоја точка од предложениот дневен ред на седницата на собранието на 
друштвото; 
5) предложените одлуки од акционерите кои друштвото веднаш откако ќе ги прими треба да ги објави       и 
6) обрасците за гласање преку полномошник, подготвени за преземање од страна на акционерите 
електронски - preku internet stranicata na Dru[tvoto. Oбрасците можат да се добијат во писмена форма и 
на свој трошок, а по барање на акционер, ги доставува обрасците. 

^LEN 25

^lenovite 80. do  81.  stanuvaat ~lenovi  70. do 71.

^LEN 26

POSTOE^KIOT ~len  81- a. na Statutot na Skopski pazar AD, koj sega stanuva ~len 72.  se menuva i 
glasi :  

U^ESTVO NA AKCIONERITE KOI NE SE DR@AVJANI NA 
REPUBLIKA SEVERNA MAKEDONIJA, NA SOBRANIE : 

^len 72

Друштвoтo е должнo на свој трошок да обезбедi овластен судски преведувач од макedoнски на 
англиски јазик и од англиски на македонски јазик онаму каде што учество на седница на собрание имаат 
најавено акционери кои не се државјани на Република Severna Македоniја.

^LEN 27

Vo POSTOE^KIOT ~len  81- b. na Statutot na Skopski pazar AD,  koj nosi naslov : PRAVO NA 
POSTAVUVAWE NA PRA{AWA, a koj sega stanuva ~len 73.  stavot  6. se menuva i glasi :   

 “Друштвото е должно одговорите на поставените прашања на седница на собранието на друштвото 
да ги објави на својата интернет страница во формат на прашање и одговор”.

^LEN 28

POSTOE^KIOT ~len  82. na Statutot na Skopski pazar AD, koj sega stanuva ~len 74.  se menuva i 
glasi :         
                  
POLNOMO{NIK NA AKCIONER NA SOBRANIETO :    

^len 74

Akcioner mo`e da ovlasti so polnomo[no drugo fizi~ko ili pravno lice kako svoj polnomo[nik
na sednica na sobranie na dru[tvoto (vo natamo[niot tekst : polnomo[nik), koe [to ]e u~estvuva i ]e
glasa na sednicata na sobranieto vo negovo ime. 

Polnomo[nikot gi u`iva istite prava, kako i akcionerot od kogo e ovlasten so polnomo[noto,
vklu~itelno da se javi za zbor, da vodi diskusija i da postavuva pra[awa na sednicata na sobranieto na
dru[tvoto.



Акционерот мора да го информира акционерското друштво по писмен пат за назначувањето на свој 
полномошник на седница на собрание на друштвото.

Polnomo[nik  na  akcioner  na  sobranie  se  ovlastuva  so  potpi[ano  pismeno  polnomo[no,  bez
obrska istoto da se zaveruva kaj notar,

Onamu  kade  [to  polnomo[noto  ne  sodr`i  ograni~uvawa  ili  instrukcii  za  glasawe,  polnomo-
[nikot mo`e da glasa po sopstvena opredelba, no sekoga[ vodej]i smetka za interesite na akcionerot koj
mu go dal polnomo[noto.

Oвластување на полномошник на седница на собрание на друштвото се дава на начин како што е 
пропишано во членот  76 од овој Statut. 

Полномошноto ima va`nost se do negovoto otpovikuvawe, no ne podolgo od dve godini od denot na
negovoto davawe. 

Полномошникот може да добие овластување од еден или повеќе акционери и бројот на акционери
кои можат да овластат исто лице за полномошник не е ограничен.

Polnomo[nikot mora da vodi zapis za dobienite instrukcii za glasawe ako imalo takvi i da gi
~uva najmalku edna godina od denot na odr`uvaweto na sednicata na sobranieto na dru[tvoto na koja toj
u~estvuval i glasal, kako i da potvrdi deka gi izvr[il tie instrukcii ako toa mu go pobara dru[tvoto ili
akcionerot od kogo dobil ovlastuvawe.

Koga polnomo[nikot e opolnomo[ten od nekolku akcioneri, toj mo`e da dejstvuva i da glasa za
odreden akcioner poinaku otkolku za drug akcioner.

Polnomo[noto mo`e da se otka`e ednostrano, bez naveduvawe na pri~inite od akcionerot ili od
polnomo[nikot,  so  dostavuvawe  pismeno  izvestuvawe  do  drugata  strana.  Ako  akcionerot  li~no  go
evidentira svoeto prisustvo na sednicata na sobranieto so site akcii koi gi poseduva i izjavi samiot
deka ]e rasprava,odlu~uva  i glasa  so  site akcii  koi gi poseduva, se  smeta  deka polnomo[noto  za taa
sednica  na  sobranie  na  polnomo[nikot  mu  e  otka`ano  i  akcionerot  mo`e  svoeto  pravo  na  glas  da  go
ostvaruva li~no i bez ograni~uvawe.

^LEN 29

POSTOE^KIOT ~len  82 - a na Statutot na Skopski pazar AD, koj sega stanuva ~len 75.  se menuva i 
glasi :             
              
KONFLIKT NA INTERES KAJ POLNOMO{NIKOT :    

^len 75

Dru[tvoto ne smee da gi ograni~uva licata da bidat polnomo[nici na sobranie, osven koga kaj niv 
postoi sostojba na konflikt na interes vo smisol na stav 2 od ovoj ~len.

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 случај кога
лицето е : 
1) член на органот на управување, односно член на органот на надзор на друштвото, вклучително и 
членовите на неговото потесно семејство; 
2) раководно лице во друштвото или член на неговото потесно семејство; 
3) член на органот на управување, односно на органот на надзор, вработен или овластен ревизор на 
поврзани или зависни друштва со друштвото, вклучително и членовите на неговото потесно семејство; 
4) застапник по закон или друго овластено физичко лице од друштво или од друго правно лице што е во 
сопственост на друштвото      и 
5) вработен или овластен ревизор во друштвото. 

Vo slu~aj koga postoi konflikt na interes vo smisla na odredbite od stavot 2 na ovoj ~len, liceto 
ne mo`e da bide polnomo[nik.

По исклучок од ставот 3 на овој член, за полномошник на собрaние, можат да бидат овластени лица 
кај кои има конфликт на интерес во смисла на ставот 2 од овој член, само под услов ако тие : 
1) претходно им обелодениле на акционерите дека кај нив има конфликт на интерес   и 
2) добиле конкретни инструкции за гласање во писмена форма од акционерите од кои се овластени да 



бидат нивни полномошници за секоја предложена одлука за гласање по точките на дневниот ред на 
седницата на собранието за која им важи полномошното. 

По исклучок од ставот 3 на овој член,  pravni lica mo`at da ovlastat so polnomo[no lice koe e
~len na niven organ na upravuvawe ili e vraboten kaj niv, da u~estvuva i da glasa na sednica na sobranie.

Sekoj mo`e da go izvesti dru[tvoto od stavot 4 na ovoj ~len za postoewe na konflikt na interes
kaj koe bilo lice koe ima dobieno polnomo[no od akcioner. Organot na upravuvawe ili nadzorniot odbor
na  dru[tvoto  po  dobivaweto  na  informacija  za  postoewe  na  konflikt  na  interes  kaj  edno  lice
zadol`itelno mora da ja proveri taa informacija i da pobara od liceto za koe dru[tvoto e izvesteno
deka  kaj  nego  postoi  konflikt  na  interes  da  mu  gi  obelodeni  site  informacii  vo  vrska  so  mo`noto
postoewe na takvata sostojba.

Друштвото без одлагање на својата интернет страница го објавува идентитетот и причините за 
постоење на конфликт на интерес кај полномошниците.

Полномошното дадено согласно со ставот 4 од овој член на лице кај кое постои конфликт на 
интерес согласно со ставот 2 на овој член важи од денот кога ќе се објави идентитетот на лицето со 
причината за постоење на конфликт на интерес на интернет страницата на друштвото.

Дејствијата извршени од полномошници 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.

^LEN 30

POSTOE^KIOT ~len  82 - b na Statutot na Skopski pazar AD, koj sega stanuva ~len 76. se menuva i 
glasi :                 
          
OVLASTUVAWE POLNOMO{NICI PO PISMEN PAT :    

^len  76

Акционерите можат да овластат полномошник на седница на собрание на друштвото со давање
полномошно  во  писмена  форма  без  обврска  да  го  заверат  полномошното  кај  нотар  кај  друштвоto.
Акционерите треба веднаш да го  известат друштвото за секое полномошно дадено во писмена  forma
Акционер кој нема да го извести друштвото за даденото полномошно ќе се смета дека не го дал полно-
мошното.

Dруштвото има утврдено образец за давање полномошно во писмена форма  i  образецот  e  do-
стапен за преземање од интернет страницата на друштвото на начин што акционерите би можеле да го
преземат  електронски  за  да  го  отпечатат,  пополнат  и  потпишат.  Кога  акционер  од  која  било  причина
технички не може да го преземе образецот за давање полномошно од интернет страницата на друштвото,
тој може да користи и други видови обрасци за давање полномошно во писмена форма.

Друштвото е должно да уважи полномошно дадено во писмена форма ако било писмено известено
од акционерот давател на полномошното. Друштвото може да бара утврдување на личниот идентитет на
акционерот  како  услов  за  уважување на  полномошното,  односно  за  верификација  на  инструкциите  за
гласање ако такви му се дадени на полномошникот, но не смее да бара полномошното да се завери од
нотар  или да  биде потврдено од  домашен или странски  надлежен орган како  услов за  уважување на
полномошното, односно инструкциите за гласање.

Одредбите на овој член соодветно се применуваат и на откажувањето на полномошно по писмен пат.

^LEN 31

POSTOE^KIOT ~len  82 - v na Statutot na Skopski pazar AD se bri[e.

^LEN 32
                          

Postoe~kite ~lenovi  na Statutot na Skopski pazar AD :  83, 84 i  85  stanuvaat ~lenovi  77, 78 i 
79.



^LEN 33

POSTOE^KIOT ~len  85 - v na Statutot na Skopski pazar AD se bri[e.

^LEN 34

Postoe~kite ~lenovi :  85 - b, 86, 87 i  88.  stanuvaat ~lenovi  80, 81, 82  i  83.

^LEN 35

Po postoe~kiot ~len  88. vo Statutot na Skopski pazar AD se dodavaat tri novi ~lena :  88-a, 88-b i  
88-v  koi sega stanuvaat ~lenovi  84, 85 i  86. i koi glasat : 

ОГРАНИЧУВАЊА ПРИ ОСТВАРУВАЊЕТО НА ПРАВОТО НА ГЛАС :

^len 84

“(1) На собранието акционер не може да гласа за одлука што го ослободува лично од обврска,  од
некое побарување коешто друштвото го има спрема него или од одговорност или кога му се
признава некаква предност или привилегија на сметка на друштвото,  односно кога се гласа за
одлука да се поведе судска или друга постапка против него,  освен ако со овој закон поинаку не е
определено. Во овие случаи, акционерот не може да го остварува правото на глас, ниту лично ниту
преку полномошник.

(2)  Ограничувањето на правото на глас на акционерот од ставот 1  е должен да го изврши
избраниот претседавач на седница на собранието на акционери на друштвото.

(3) Ограничувањето на правото на глас на акционер, избраниот претседавач го врши на начин што
од утврдениот општ кворум за работа го одзема бројот на гласови кои ги даваат акциите на
акционерот од ставот 1  на овој член при што се пристапува кон гласање и утврдување на
резултатите од гласањето, без притоа да се цени гласот на акционерот од ставот 1 на овој член.

(4)  Ограничувањето на правото на глас се однесува поддеднакво на гласањето за дополну-вање
на дневниот ред со нова точка и за гласањето по предлог-одлука во рамки на вклучена точка во
дневниот ред.”

ПОСТАПКА ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ГОЛЕМА ЗДЕЛКА :

^len 85

(1)  Според големината,  секоја голема зделка мора да биде одобрена од надзорниот одбор или
собранието.

(2) Одлука за одобрување на секоја голема зделка којашто се однесува на имот чијашто вредност
е проценета над 20% до 50% од книговодствената вредност на имотот на друштвото, се донесува
со согласност на сите членови на надзорниот одбор.

(3)  Ако не се постигне согласноста од ставот (2)  на овој член за одобрување голема зделка,
надзорниот одбор може да одлучи големата зделка за којашто треба да се донесе одлука да ја
поднесе на одобрување на собранието. Одлуката, собранието ја донесува со мнозинство гласови
коешто не може да изнесува под две третини од акциите со право на глас претставени на
собранието.

(4)  Одлука за одобрување голема зделка,  чијшто предмет е имот чијашто вредност е проценета
над 50%  од книговодствената вредност на имотот на друштвото,  се донесува со мнозинство
гласови коешто не може да изнесува под две третини од акциите со право на глас претставени на
собранието.



(5)  Надзорниот одбор 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,  вклучувајќи го и исказот за правото на акционерите да не се согласат со големата
зделка.  Во писменото известување се наведува страната,  односно страните на зделката,
корисникот,  односно корисниците на зделката,  вредноста,  предметот,  обемот и другите
материјални усло ви на зделката

(6) Во случај ако за остварувањето на големата зделка член на органот на управување, односно на
надзорниот орган има личен интерес, односно е заинтересирана страна за нејзиното одобрување,
се применуваат одредбите од овој закон што се однесуваат на зделки на заинтересирана страна

(7) Голема зделка, извршена спротивно на одредбите на овој член е ништовна.”

ДРУГИ ЗДЕЛКИ НА КОИ СЕ ПРИМЕНУВА ПОСТАПКА 

НА ОДОБРУВАЊЕ НА ГОЛЕМИ ЗДЕЛКИ : 

^len 86

“(1)Покрај зделките на кои согласно закон се применува постапка на одобрување на големи
зделки, оваа постапка во рамки на друштвото ќе се применува задолжително и при :

- зделки или меѓусебно поврзани зделки кои подразбираат продажба на имот,  заложување на
имот и задолжување,  а чија што вредност надминува 1 % од вкупни от капитал на друштвото
врз основ на последните финансиски извештаи;    и

- секоја зделка која подразбира продажба на имот,  заложување на имот и задолжување,  без
оглед на нејзината вредност,  а во случај во тековната година веќе да е склучена зделка од
алинејата 1 на овој став.

(2)  Одлука за одобрување на зделките од ставот 1  на овој член носи надзорниот одбор со
согласност на сите членови. 

(3)  Ако не се постигне согласноста од ставот 2 на овој член, надзорниот одбор може да одлучи
зделката од ставот 1  на овој член да ја поднесе на одобрување на собранието.  Одлуката,
собранието ја донесува со мнозинство гласови коешто не може да изнесува под две третини од
акциите со право на глас претставени на собранието.”

^LEN 36

^lenovite  89.  i  90.  stanuvaat ~lenovi  87 i  88.

^LEN 37

По postoe~kiot член  90 na Statutot na Skopski pazar AD, koj sega stanuva ~len  89, се додаваат 
4 (четири) нови членови :  90, 91, 92  i  93,  кои  гласат :

ZDELKA NA DRU{TVOTO SO ZAINTERESIRANA STRANA :  

Член 90

Секоја зделка (вклучувајќи,  без ограничување,  заем,  кредит,  залог или гаранција)  во која заинте-
ресираната страна е член на Управниот одбор, односно надзорниот одбор, вклучувајќи ги и раководните лица,
или акционер на друштвото кој заедно со поврзаните лица поседуваат 20% или повеќе проценти од акци ите
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 и се извршува од страна на дру-штвото во
постапка во согласност со закон и одредбите од овој Статут.

Се смета дека лицето од ставот (1)  на овој член е заинтересирана страна и има интерес во извр-
шување на зделката од страна на друштвото доколку тоа лице,  негов застапник,  сопружник,  родители,  деца,



браќа/сестри од двајцата родители или само од едниот родител,  родители посвоители,  посвоени деца и/или
некое лице поврзано со нив (во натамошниот текст: заинтересирана страна):  

1) е страна во 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 органот на управување,  односно на надзор на правното лице кое е страна во зделката,  нејзин
корисник или застапник во таква зделка, или е раководно лице на тоа правно лице 

Одредбите од ставовите (1) и (2) на овој член нема да се применуваат : 
1) ако сите акционери на друштвото имаат интерес во зделката; 
2) во случај на остварување на правото на првенствено купување акции, издадени од друштвото и 
3) при стекнување или откуп на сопствени акции.

IZVESTUVAWE ZA POSTOEWE  ZAINTERESIRANA STRANA 
VO ZDELKITE NA DRU{TVOTO :

Член 91

Лицата наведени во членот 90 се должни да го известат надзорниот одбор : 

1) за друштвата во кои тие сами или заедно со поврзани лица 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.

POSTAPKA ZA ODOBRUVAWE ZDELKA SO ZAINTERESIRANA STRANA :

Член 92

Секоја зделка со заинтересирана страна е предмет на претходно одобрување од страна на  на-
дзорниот одбор или на собранието, на начинот и според постапката определена во овој член и закон.

Одлука за одобрување на секоја зделка со заинтересирана страна се врши со мнозинство гласови од
членовите на надзорниот одбор кои немаат интерес во зделката.  Ако сите членови на надзорниот одбор се
заинтересирани страни или ако бројот на членовите на надзорниот одбор кои немаат интерес е помал од
бројот што е потребен за кворум за седницата на надзорниот одбор определен во овој статутот, таквата зделка
ја  одобрува собранието.

Собранието ја одобрува зделката со заинтересираната страна со мнозинство гласови на сите
pretstaveni 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 конве-
ртибилни 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.



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

Пред донесувањето на одлука за одобрување на зделка со заинтересирана страна донесена од
надлежен орган,  доколку вредноста на зделката што е предмет на одобрување или кумулативната вредност
на меѓусебни поврзани зделки во текот на изминатите 12  месеци од денот на одобрувањето на зделката,
изнесува 10%  и повеќе од вредноста на активата на друштвото определена врз основа на последните
ревидирани годишни финансиски извештаи,  е потребно мислење од овластен ревизор кој ги исполнува
условите пропишани со Законот за ревизија и Законот за хартии од вредност.

Мислењето од овластениот ревизор се однесува на тоа дали зделката со заинтересирана стра на е во
согласност со важечките прописи во земјата,  дали зделката со заинтересирана страна е фер,  односно дали
вредноста на зделката е утврдена според пазарните услови, дали постои несразмерност во заемните давања
на страните,  дали постојат и какви било други факти и околности кои би можеле да претставуваат основ за
причинување на штета со препорака до малцинските акционери дали да ја поддржат зделката со
заинтересирана страна.

Друштвото може да ја реализира зделката со заинтересирна страна само доколку пред одобрува њето
на зделката е добиено мислење од овластен ревизор.

Одредбите од ставот 6, 7 и 8 од овој член нема да се применуваат кога друштвото: 
- врши исплата на дивиденда, 
- издава хартии од вредност.

IZVESTUVAWE ZA REALIZIRANA ZDELKA SO ZAINTERESIRANA STRANA :

Член 93

Друштвото е должно,  по целосно реализирање на зделката со заинтересирана страна,  веднаш а
најдоцна наредниот работен ден,  во најмалку еден дневен весник,  на веб страницата на друштвото и на веб
страницата на овластена берза да објави известување за реализираната зделка со заинтересирана страна.

Известувањето од ставот (1)  на овој член содржи податоци за предметот и вредноста на реали-
зираната зделка,  добивката од реализираната зделка,  лицата кои во зделката се заинтересирана страна,
природата на односите со поврзаните страни,  како и други информации во врска со интересот на лицето,
односно поврзаните страни во зделката.

^LEN 38

Postoe~kite ~lenovi  91. do 104. stanuvaat ~lenovi  94. do 107.

^LEN 39

Po ~lenot 107.  se dodavaat dva novi ~lena : 108.  i  109.  koi glasat : 

^len 108

Vo tekstot na ovaa Odluka i vo tekstot na Statutot na Skopski pazar AD terminot  “Republika
Makedonija” se zamenuva so terminot “Republika Severna Makedonija”.         

^len 109

Odlukata za izmena na Statutot vleguva vo sila so denot na nejzinoto donesuvawe.
Sobranieto so ovaa Odluka go ovlastuva Nadzornot odbor da podgotvi pre~isten tekst na

Statutot.



ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

Во текот на редовното работење на Друштвото,  органот на управување увиде дека Статутот на Друштвото
Скопски pазар,  не е усогласен со измените на Законот за трговските друшта.  Имено од донесувањето на
последните измени и дополнувања на Статутот (пречистен текст од ден 28.04.2015  година),  Законот за
трговските друштва претрпел измени и дополнувања во седум наврати. Со ова практично дел од одредбите на
Статутот на друштвото повеќе не се усогласени со Законот,  а од друга страна се јавува потреба за
доуредување на други прашања за работењето на Друштвото.
Дополнително доколку се земе во предвид статусот на Друштвото, како друштво чии акции котираат на Берза,
и тоа дека за овие акционерски друштва се предвидени посебни специфични услови и/или дополнителни или
пак различни обврски во врска со секојдневното работење и постапување на друшвото и неговите органи,
особено се најде за потребно да одредбите од Статутот на Друштвото бидат усогласени со одредбите на
Законот за трговските друштва кои се однесуваат на друштва чии акции котираат на берza.
На горното своја препорака и забелешка даде и Комисијата за хартии од вредност, сугерирајќи Друштвото да
го измени својот Статут на начин што ќе ги усогласи одредбите од истиот со Законот за трговските друштва, и
при тоа да се внимава на обврските на Друштвото како друштво чии акции котираат на берза,  како и на
Законот за хартии од вредност.
Имајќи го во предвид горното како и фактот од потребата Друштвото да ги прати светските трендови во
работењеto  и да биде во чекор со измените на законските прописи,  а од друга страна да се олесни
секојдневното работење на друштвото,  da  se ograni~i  mandatot na  izbranite  ~lenovi  na  organite  na
upravuvawe  na vremenski  poprifatliv  period,  da se  остварat правата на site  акционери vo  поголема
контрола над склучувањето на зделки кои што потпаѓаат под поимот на голема зделка,  zdelka  so
zainteresirana  strana,  kako  и контрола над отуѓувањето,  оптоварувањето на имот на друштвото и на
задолжувањето, Собранието на акционери одлучи како во петитумот на оваа Одлука.
 

                 SOBRANIE NA AKCIONERI 
                                                                                                                             PRETSEDAVA^,

                                                                                                               



  . .СКОПСКИ ПАЗАР А Д                                              ПРЕДЛОГ ОДЛУКА
       -  за услуги во прометот и трговија извоз увоз

 02- 1411/___ - ___ /07.06.2019 Број година
     С к о п ј е

    418          Врз основа на член од Законот за трговски друштва Собранието на акционери на
        07.06.2019 ,   :Скопски пазар АД на својата седница одржана на година ја донесе следната

ОДЛУКА
        ЗА ИЗМЕНА НА СТАТУТОТ НА СКОПСКИ ПАЗАР АД СКОПЈЕ

 1ЧЛЕН

          S       S ,         28.04.2015Да се измени статутот на копски пазар ад копје донесен на ден
     02-1411/13-1година и заведен под број

 2ЧЛЕН

          15    :Во Статутот на Скопски пазар АД Скопје членот се менува и гласи

   ИЗНОС НА ОСНОВНАТА ГЛАВНИНА:

 15Член

      264.611.144,00 .Основната главнина на Друштвото изнесува денари

 3ЧЛЕН

 16           :Член на Статутот на Скопски и пазар АД се менуваа и гласи

      :ИЗНОС И БРОЈ НА АКЦИИТЕ НА ДРУШТВОТО

 16Член

       3.092,48  .  Номиналната вредност на една обична акција изнесува денари
       85.566   :Основната главнина на Друштвото е поделена на акции од кои

-  70.937        219.371.253,76      се обични акции во вредност од денари кои учествуваат во
   82,91 %,основната главнина со

- 14.629            ,    се партиципативни приоритетни акциии без право на глас во вредност од
45.239.889,00        17,09 %.денари кои учествуваат во основната главнина со

 4ЧЛЕН

 18          :Член на Статутот на Скопски пазар АД се менува и гласи

 :ОБИЧНИ АКЦИИ

 18Член

          :Обичните акции кои ги издава Друштвото на нивните сопственици им даваат
1.       ;право на глас во собранието на друштвото
2.       k   ( )  право на исплата на дел од добив ата дивиденда и
3.         o   ,   право на исплата на дел од остатокот д ликвидационата односно стечајната маса

 .на друштвото

        Приоритетните акции кои ги издава друштвото се партиципативни приоритетни
        :акции и на нивните сопственици им даваат право на

1.      2%     ,   фиксна дивиденда во висина од од номиналниот износ на акцијата утврден со
             одлука за издавање на акции и право на исплата на дивиденда којашто им припаѓа



     (    ),на сопствениците на обични акции согласно одлуката на собранието
2.       ,     право на исплата на остатокот од ликвидационата односно стечајната маса на

друштвото
3.            првенство при исплата на дивидендата и при исплата во постапка за стечај

P                 .риоритетните партиципативни акции на друштвото се без право на глас

 5ЧЛЕН

 20  S    p      :Членот на татутот на Скопски азар АД се менува и гласи

 20Член

    ,         Акциите на друштвото се издаваат се пренесуваат и се водат во форма на
           електронски запис во Централниот депозитар на хартии од вредност на Република Северна

,    z .Македонија во согласност со акон

 6ЧЛЕН

 21  S    p      :Членот на татутот на Скопски азар АД се менува и гласи

 21Член

          Одлука за издавање на акции донесува собранието на друштвото со мнозинство
               гласови коешто не може да изнесува помалку од две третини од акциите со право на глас

  .претставени на собранието
   1           Одлуката од ставот на овој член е полноважна ако се согласат за тоа акционерите

   .  O                 од секој род акции длуката за согласност акционерите од секој род акции ја
             1   .донесуваат со истото мнозинство со коешто е донесена одлуката од ставот на овој член

        (  ).Друштвото може да издава акции над номиналниот износ емисиски износ
  i         .  Уписот на акци во акционерска книга се врши по налог на друштвото Промените во

            акционерската книга се вршат според извршениот пренос на акции со тргување на берза
         .или според преносот извршен на друг начин допуштен со закон

 ,          Спрема друштвото за акционер се смета секое лице запишано во акционерската
.книга

        ,    ,    Секој акционер од денот на неговиот упис има право на негово барање да му се
           овозможи увид во сите податоци запишани во акционерската книга на Друштвото во

  ,        .коешто е акционер на начин и под услови определени со закон

 7ЧЛЕН

 22     p    . Членот на Статутот на Скопски азар АД се брише
  21     22  :По членот се додава нов член кој гласи

       :УСЛОВИ ЗА СТЕКНУВАЊЕ И ПРОДАЖБА НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ

 22Член

       ,     Друштвото може да стекнува сопствени акции со откуп самото или преку лице кое
   ,     . O ,     дејствува во свое име а за сметка на друштвото ткупот како и продажбата на сопствени

        .акции е полноважен под условите определени со законските прописи

 8ЧЛЕН

 23, 24,  25        .Членовите и на Статутот на Скопски пазар АД се бришат
 26   23.Членот станува член

 9ЧЛЕН

  26     p      :Постоечкиот член на Статутот на Скопски азар АД се менува и гласи

      :УСЛОВИ ЗА ИСПЛАТА НА ДИВИДЕНДАТА ВО АКЦИИ

 23Член

    ,               Собранието на Друштвото при утврдување на годишната сметка и при
     ,       ,одлучувањето за распределба на добивката може да предвиди можност на секој акционер



      .дивидендата да му биде исплатена во акции
            Понудата за плаќање на дивидендата во акции мора да биде направена во исто

         .време на сите акционери според родот и класата на акциите
              .Исплатата на дивидендата во акции може да се врши со акции издадени за таа цел

          Номиналниот износ на акциите издадени заради исплата на дивидендата во акции
           .не може да биде понизок од номиналниот износ на којшто гласи акцијата

 10ЧЛЕН

  27  28     p    .Постоечките членови и на Статутот на Скопски азар АД се бришат
^   29, 30, 31  32     24, 25, 26  27.леновите и стануваат членови и

 11ЧЛЕН

 p   30     p  ,    2  : Во остоечкиот член на Статутот на Скопски азар АД се додава став кој гласи

“    1            Одлуката од ставот на овој член е полноважна ако се согласат за тоа акционерите
    .                   од секој род акции Одлуката за согласност акционерите од секој род акции ја

             1   .донесуваат со истото мнозинство со коешто е донесена одлуката од ставот на овој член”

 12ЧЛЕН

 33  38     p    .Членовите до на Статутот на Скопски азар АД се бришат
 39  82       p     28.  76.Членовите до – б на Статутот на Скопски азар АД стануваат членови до

 13ЧЛЕН

  78     p      :Постоечкиот член на Статутот на Скопски азар АД се менува и гласи

    :НАЧИН НА СВИКУВАЊЕ НА СОБРАНИЕТО

 67Член

          .Собранието на друштвото се свикува со објавување јавен повик до акционерите
           Јавниот повик за одржување на седница на собранието се објавува на половина

            страница во најмалку еден дневен весник што излегува на целата територија на Република
 .Северна Македонија

          Друштвото содржината на јавниот повик ја објавува на насловната страница од
                     својата официјална интернет страница и ја поднесува за објавување и на интернет

   .страницата на берзата
         ,    Рокот којшто тече од денот на објавувањето на јавниот повик до денот на

           .одржувањето на собранието не може да биде пократок од законски утврдениот рок

 14ЧЛЕН

  79     p       :Постоечкиот член на Статутот на Скопски азар АД се менува и гласи

   СОДРЖИНА НА ЈАВНИОТ ПОВИК

 68Член

            Во јавниот повик за одржување на седница на собрание на друштвото се означува
      ,       датумот и часот на одржување на седницата се наведува местото на одржување на

          .седницата и се прикажува предложениот дневен ред на седницата на собранието
           Јавниот повик за одржување на седница на собрание 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 од страна на

;акционерите
2)       ,      се одвива постапката 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

                      1Во јавниот повик за одржување на седница на собрание на друштвото од ставот
               на овој член треба да биде наведена адресата на официјалната интернет страница на

         78   .друштвото на која ќе бидат достапни информациите од членот на овој Статут

 15ЧЛЕН

  79 -      p      :Постоечкиот член а на Статутот на Скопски азар АД се менува и гласи

     :ОБЈАВА НА ИНФОРМАЦИИ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА

 69Член

,           Друштвото истовремено со денот на објавување на јавниот повик за одржување на
    ,          30  седница на собрание на акционери кое не може да биде одржано пред истек на дена од

     ,       денот на објавувањето на јавниот повик на својата интернет страница ги објавува следниве
:информации

1)            ;содржината на јавниот повик за свикување на седница на собрание на друштвото
2)             вкупниот број на акции и вкупниот број на гласачки права кои произлегуваат од

           ,   акциите со право на глас на денот на објавата на јавниот повик вклучително и вкупен
       ;број на акции од секој род и класа

3)            документи и материјали кои ќе се разгледуваат на седницата на собранието на
;друштвото

4)          ,предложените одлуки за донесување или каде што такви нема предложено
            мислења на овластен орган или тело на друштвото по секоја точка од предложениот

       ;дневен ред на седницата на собранието на друштвото
5)           предложените одлуки од акционерите кои друштвото веднаш откако ќе ги прими

   треба да ги објави и
6)     ,       обрасците за гласање преку полномошник подготвени за преземање од страна на

  -       .  акционерите електронски преку интернет страницата на друштвото Обрасците
          ,     , можат да се добијат во писмена форма и на свој трошок а по барање на акционер ги

 .доставува обрасците

 16ЧЛЕН

  81-      p      :Постоечкиот член а на Статутот на Скопски азар АД се менува и гласи

         УЧЕСТВО НА АКЦИОНЕРИТЕ КОИ НЕ СЕ ДРЖАВЈАНИ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
,  :МАКЕДОНИЈА НА СОБРАНИЕ

 72Член
           Друштвото е должно на свој трошок да обезбеди овластен судски преведувач од

              македонски на англиски јазик и од англиски на македонски јазик онаму каде што учество на
            седница на собрание имаат најавено акционери кои не се државјани на Република Северна

.Македонија

 17ЧЛЕН

   81-      p  ,    73,  6 Во Постоечкиот член б на Статутот на Скопски азар АД кој станува член ставот се
  :менува и гласи

    :ПРАВО НА ПОСТАВУВАЊЕ НА ПРАШАЊА

          Друштвото е должно одговорите на поставените прашања на седница на собранието
              .на друштвото да ги објави на својата интернет страница во формат на прашање и одговор

 

 18ЧЛЕН

  82     p      :Постоечкиот член на Статутот на Скопски азар АД се менува и гласи



    :ПОЛНОМОШНИК НА АКЦИОНЕР НА СОБРАНИЕТО

 74Член

            Акционер може да овласти со полномошно друго физичко или правно лице како свој
       (   : ),полномошник на седница на собрание на друштвото во натамошниот текст полномошник

              .кое што ќе учествува и ќе гласа на седницата на собранието во негово име
    ,         Полномошникот ги ужива истите права како и акционерот од кого е овластен со

,      ,       полномошното вклучително да се јави за збор да води дискусија и да поставува прашања
     .на седницата на собранието на друштвото

          Акционерот мора да го информира акционерското друштво по писмен пат за
         .назначувањето на свој полномошник на седница на собрание на друштвото

                  Полномошник на акционер на собрание се овластува со потпишано писмено
,         ,полномошно без обрска истото да се заверува кај нотар
                           Онаму каде што полномошното не содржи ограничувања или инструкции за

,             ,      гласање полномошникот може да гласа по сопствена определба но секогаш водејќи
            .сметка за интересите на акционерот кој му го дал полномошното

           Овластување на полномошник на седница на собрание на друштвото се дава на
       76   .начин како што е пропишано во членот од овој Статут

      ,      Полномошното има важност се до неговото отповикување но не подолго од две
     .години од денот на неговото давање

           Полномошникот може да добие овластување од еден или повеќе акционери и бројот
            .на акционери кои можат да овластат исто лице за полномошник не е ограничен

           Полномошникот мора да води запис за добиените инструкции за гласање ако имало
              такви и да ги чува најмалку една година од денот на одржувањето на седницата на

        ,       собранието на друштвото на која тој учествувал и гласал како и да потврди дека ги
             извршил тие инструкции ако тоа му го побара друштвото или акционерот од кого добил

.овластување
      ,     Кога полномошникот е ополномоштен од неколку акционери тој може да дејствува и

         .да гласа за одреден акционер поинаку отколку за друг акционер
     ,      Полномошното може да се откаже еднострано без наведување на причините од

   ,       акционерот или од полномошникот со доставување писмено известување до другата
.. A           страна ко акционерот лично го евидентира своето присуство на седницата на собранието

          ]  ,     со сите акции кои ги поседува и изјави самиот дека е расправа одлучува и гласа со сите
   ,           акции кои ги поседува се смета дека полномошното за таа седница на собрание на

             полномошникот му е откажано и акционерот може своето право на глас да го остварува
   .лично и без ограничување

 19ЧЛЕН

  82 -      p      :Постоечкиот член а на Статутот на Скопски азар АД се менува и гласи

    :КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕС КАЈ ПОЛНОМОШНИКОТ

 75Член

           ,Друштвото не смее да ги ограничува лицата да бидат полномошници на собрание
              2   .освен кога кај нив постои состојба на конфликт на интерес во смисол на став од овој член

            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 случај кога лицето е
1)     ,         ,член на органот на управување односно член на органот на надзор на друштвото

      ;вклучително и членовите на неговото потесно семејство
2)          ;раководно лице во друштвото или член на неговото потесно семејство
3)     ,      ,   член на органот на управување односно на органот на надзор вработен или

        ,   овластен ревизор на поврзани или зависни друштва со друштвото вклучително и
    ;членовите на неговото потесно семејство

4)             застапник по закон или друго овластено физичко лице од друштво или од друго
       правно лице што е во сопственост на друштвото и

5)      .вработен или овластен ревизор во друштвото
             2  Во случај кога постои конфликт на интерес во смисла на одредбите од ставот на овој

,      .член лицето не може да биде полномошник
     3   ,    ,   По исклучок од ставот на овој член за полномошник на собрание можат да бидат

            2   , овластени лица кај кои има конфликт на интерес во смисла на ставот од овој член само
   :под услов ако тие
1)             претходно им обелодениле на акционерите дека кај нив има конфликт на интерес и



2)            добиле конкретни инструкции за гласање во писмена форма од акционерите од кои
           се овластени да бидат нивни полномошници за секоја предложена одлука за

             гласање по точките на дневниот ред на седницата на собранието за која им важи
.полномошното

    3   ,       По исклучок од ставот на овој член правни лица можат да овластат со полномошно
             ,     лице кое е член на нивен орган на управување или е вработен кај нив да учествува и да
    .гласа на седница на собрание

        4       Секој може да го извести друштвото од ставот на овој член за постоење на конфликт
           .  O  на интерес кај кое било лице кое има добиено полномошно од акционер рганот на

  dz         управување или на орниот одбор на друштвото по добивањето на информација за
             постоење на конфликт на интерес кај едно лице задолжително мора да ја провери таа

              информација и да побара од лицето за кое друштвото е известено дека кај него постои
             конфликт на интерес да му ги обелодени сите информации во врска со можното постоење

  .на таквата состојба
          Друштвото без одлагање на својата интернет страница го објавува идентитетот и

        .причините за постоење на конфликт на интерес кај полномошниците
     4         Полномошното дадено согласно со ставот од овој член на лице кај кое постои

      2           конфликт на интерес согласно со ставот на овој член важи од денот кога ќе се објави
            идентитетот на лицето со причината за постоење на конфликт на интерес на интернет

  .страницата на друштвото
         ,  Дејствијата извршени од полномошници 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

 20ЧЛЕН

  82 -      p      :Постоечкиот член б на Статутот на Скопски азар АД се менува и гласи

    :ОВЛАСТУВАЊЕ ПОЛНОМОШНИЦИ ПО ПИСМЕН ПАТ

 76Член

                  Акционерите можат да овластат полномошник на седница на собрание на
                     друштвото со давање полномошно во писмена форма без обврска да го заверат

        t .            полномошното кај нотар кај друштво о Акционерите треба веднаш да го известат
              rma.         друштвото за секое полномошно дадено во писмена фо Акционер кој нема да го

                      .извести друштвото за даденото полномошно ќе се смета дека не го дал полномошното
          Друштвото има утврдено образец за давање полномошно во писмена форма и

            образецот е достапен за преземање од интернет страницата на друштвото на начин што
           ,   акционерите би можеле да го преземат електронски за да го отпечатат пополнат и

.              потпишат Кога акционер од која било причина технички не може да го преземе образецот
       ,      за давање полномошно од интернет страницата на друштвото тој може да користи и други

       .видови обрасци за давање полномошно во писмена форма
           Друштвото е должно да уважи полномошно дадено во писмена форма ако било

      .     писмено известено од акционерот давател на полномошното Друштвото може да бара
          утврдување на личниот идентитет на акционерот како услов за уважување на

,            полномошното односно за верификација на инструкциите за гласање ако такви му се
  ,             дадени на полномошникот но не смее да бара полномошното да се завери од нотар или да

            биде потврдено од домашен или странски надлежен орган како услов за уважување на
,    .полномошното односно инструкциите за гласање

          Одредбите на овој член соодветно се применуваат и на откажувањето на
   .полномошно по писмен пат

 21ЧЛЕН

  82 -      p    .Постоечкиот член в на Статутот на Скопски азар АД се брише

 22ЧЛЕН

  83, 84  85   77, 78  79.Постоечките членови и стануваат членови и
 

 23ЧЛЕН

  85 -      p    .Постоечкиот член в на Статутот на Скопски азар АД се брише
te  85  , 86, 87, 88, 89  90   80, 81, 82, 83, 84  85.Членови – б и стануваат членови и



 24ЧЛЕН

   90,     85,   4 ( )  : 86, 87,По постоечкиот член кој сега станува член се додаваат четири нови членови
88  89,  :и кои гласат

     ЗДЕЛКА НА ДРУШТВОТО СО ЗАИНТЕРЕСИРАНА СТРАНА

 86Член

  ( ,  , , ,   ) Секоја зделка вклучувајќи без ограничување заем кредит залог или гаранција во
        ,   N  ,која заинтересираната страна е член на Управниот одбор односно адзорниот одбор

    ,         вклучувајќи ги и раководните лица или акционер на друштвото кој заедно со поврзаните
  20%            лица поседуваат 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 и се извршува од страна на друштвото во постапка во
       .согласност со закон и одредбите од овој Статут

      (1)         Се смета дека лицето од ставот на овој член е заинтересирана страна и има
           ,  интерес во извршување на зделката од страна на друштвото доколку тоа лице негов

,  ,  ,  ,  /       застапник сопружник родители деца браќа сестри од двајцата родители или само од
 ,  ,   /       (едниот родител родители посвоители посвоени деца и или некое лице поврзано со нив во

  :   ):натамошниот текст заинтересирана страна
1)     ,   ,      е страна во таквата зделка нејзин корисник застапник или посредник во таква

 зделка или
2)     20%       поединечно или заедно поседуваат 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 органот на управување односно на надзор на правното лице кое е страна во
,       ,     зделката нејзин корисник или застапник во таква зделка или е раководно лице на

   тоа правно лице
   (1)  (2)       :Одредбите од ставовите и на овој член нема да се применуваат

1)         ;ако сите акционери на друштвото имаат интерес во зделката
2)          ,   во случај на остварување на правото на првенствено купување акции издадени од

 друштвото и
3)       .при стекнување или откуп на сопствени акции

       ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПОСТОЕЊЕ ЗАИНТЕРЕСИРАНА СТРАНА ВО ЗДЕЛКИТЕ НА
ДРУШТВОТО

 87Член

    86        :Лицата наведени во членот се должни да го известат надзорниот одбор
1)             20%  за друштвата во кои тие сами или заедно со поврзани лица имаат 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

      ПОСТАПКА ЗА ОДОБРУВАЊЕ ЗДЕЛКА СО ЗАИНТЕРЕСИРАНА СТРАНА

 88Член

          Секоја зделка со заинтересирана страна е предмет на претходно одобрување од
      ,      страна на надзорниот одбор или на собранието на начинот и според постапката

     .определена во овој член и закон
           Одлука за одобрување на секоја зделка со заинтересирана страна се врши со

           .мнозинство гласови од членовите на надзорниот одбор кои немаат интерес во зделката
            Ако сите членови на надзорниот одбор се заинтересирани страни или ако бројот на

              членовите на надзорниот одбор кои немаат интерес е помал од бројот што е потребен за
         ,    кворум за седницата на надзорниот одбор определен во овој статут таквата зделка ја

 .одобрува собранието
         Собранието ја одобрува зделката со заинтересираната страна со мнозинство гласови

      ,        на сите претставени 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
 2%          изнесува 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

       2%     ,продажба на акции што изнесуваат повеќе од 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

   2%        ,   изнесуваат повеќе од 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
          Во постапката на одобрување зделка со заинтересирана страна цената на имотот

             .или услугите кои се продаваат или се купуваат со неа ги определува надзорниот одбор
          Пред донесувањето на одлука за одобрување на зделка со заинтересирана страна

   ,         донесена од надлежен орган доколку вредноста на зделката што е предмет на одобрување
           12или кумулативната вредност на меѓусебни поврзани зделки во текот на изминатите

      ,    10%     месеци од денот на одобрувањето на зделката изнесува и повеќе од вредноста на
         активата на друштвото определена врз основа на последните ревидирани годишни

 ,          финансиски извештаи е потребно мислење од овластен ревизор кој ги исполнува условите
          .пропишани со Законот за ревизија и Законот за хартии од вредност

          Мислењето од овластениот ревизор се однесува на тоа дали зделката со
         ,   заинтересирана страна е во согласност со важечките прописи во земјата дали зделката со
   ,         заинтересирана страна е фер односно дали вредноста на зделката е утврдена според

 ,         ,  пазарните услови дали постои несразмерност во заемните давања на страните дали
              постојат и какви било други факти и околности кои би можеле да претставуваат основ за

           причинување на штета со препорака до малцинските акционери дали да ја поддржат
   .зделката со заинтересирана страна

          Друштвото може да ја реализира зделката со заинтересирна страна само доколку
         .пред одобрувањето на зделката е добиено мислење од овластен ревизор

   6, 7  8         :Одредбите од ставот и од овој член нема да се применуваат кога друштвото
-    ,врши исплата на дивиденда
-    .издава хартии од вредност

      ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА РЕАЛИЗИРАНА ЗДЕЛКА СО ЗАИНТЕРЕСИРАНА СТРАНА

 89Член

  ,        Друштвото е должно по целосно реализирање на зделката со заинтересирана
, ,     ,     ,  страна веднаш а најдоцна наредниот работен ден во најмалку еден дневен весник на веб

             страницата на друштвото и на веб страницата на овластена берза да објави известување за
    .реализираната зделка со заинтересирана страна

   (1)         Известувањето од ставот на овој член содржи податоци за предметот и вредноста
  ,    ,     на реализираната зделка добивката од реализираната зделка лицата кои во зделката се

 ,       ,    заинтересирана страна природата на односите со поврзаните страни како и други
      ,     .информации во врска со интересот на лицето односно поврзаните страни во зделката

 25ЧЛЕН

   91   105     p     92 Членовите од член до член на Статутот на Скопски азар АД стануваат членови до
 106.член

 
 26ЧЛЕН

                     p   Во текстот на оваа одлука и во текстот на Статутот на Скопски азар АД терминот
         .“Република Македонија” се заменува со терминот “Република Северна Македонија”

 2ЧЛЕН 7

    S         .Одлуката за измена на татутот влегува во сила со денот на нејзиното донесување
      N d       Собранието со оваа одлука го овластува а зорнот одбор да подготви пречистен текст на

S .татутот



ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

       ,     Имајќи во предвид дека Законот за трговските друштва претрпе повеќе промени во
 ,            последните години неизбежна е потребата за промена на дел од одредбите на Статутот на

,           друштвото а со цел усогласување на очигледните неусогласености на истите со
 .законските одредби

   d   p        Воедно ценејќи дека руштвото Скопски азар АД Скопје е акционерско друштво чии акции
  ,                котираат на берза а со тоа и дека во врска со овој тип на друштва во законските одредби се

           предвдени посебни специфични услови како и дополнителни или пак различни обврски во
       t    ,врска со секојдневното работење и постапување на друш вото и неговите органи

eg           произл ува потребата одредбите од Статутот на Друштвото да бидат усогласени со
            одредбите на Законот за трговските друштва кои се однесуваат на друштва чии акции

  , k        .котираат на берза ка о и со Законот за хартии од вредност
            Воедно со поднесениот предлог за измена на Статутот на друштвото беше земено во

      D .предвид и измена на Уставот на ржавата
   S        Дополнетиот и изменет татут ќе го олесни редовното функционирање односно работење

 ,      .на друштвото и остварувањето на правата на акционерите

                 СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ
            ,ПРЕТСЕДАВАЧ



PREDLOG ODLUKA 
                               

                     Skopski pazar A.D.                                                                                                                                                
vo privatna sopstvenost za uslugi vo                                                                                  

 prometot i trgovija izvoz - uvoz
  Br.  02-1411/___-____/07.06.2019 god.
                                       S k o p j e 

Vrz  osnova  na  ~len  383  od  Zakon  za  trgovski  dru[tva,  Sobranieto  na  akcioneri  na  Godi[no  
sobranie odr`ano na den  07.06.2019 godina ja donese slednata :

O D L U K A 
ZA NAZNA^UVAWE NA OVLASTEN REVIZOR ZA REVIZIJA NA GODI{NATA SMETKA I NA 

FINANSISKITE IZVE{TAI ZA 2019 GODINA

^len 1

Se nazna~uva Revizorskata ku]a  Grant Thornton д.о.о.- Skopje, za ovlasten revizor na Godi[nata  
smetka i na finansiskite izve[tai na Skopski pazar A.D.  Skopje za  2019 godina.

^len 2

Odlukata vleguva vo sila so denot na donesuvaweto.

 SOBRANIE NA AKCIONERI
PRETSEDAVA^, 

    Dostaveno do :
-  sektor za finansii 
-  sektor za zaedni~ki uslugi
-  arhiva                                                          
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