
ПРЕДЛОГ 

 

Скопски пазар А.Д.  

во приватна сопственост за услуги во 

прометот и трговија извоз-увоз       

бр.02-305/ ---- /31.05.2021 

 

Врз основа на член 418 од Законот за трговските друштва и членовите 99 и 100 од Статутот на 

друштвото, Собранието на акционери на Скопски пазар АД Скопје на седницата одржана на 31.05.2021 

година ја донесе следната: 

 

О Д Л У К А 

за измена на статутот на Скопски пазар АД Скопје 

(пречистен текст од 21.12.2020 година, заведен под бр. 02-305/42-2) 

 

Член  1 

 

Се брише Член 8 од Статутот. 

 

Член 2 

 

Во насловот од членот 17 од Статутот зборот „ЕМИСИЈНИ” се заменува со зборот „ЕМИСИСКИ 

Член 3 

Членот 29 став 3 од Статутот се менува и гласи: 

„Барањето за увид во актите и документите на друштвото акционерот го поднесува до Генералниот 

директор. Генералниот директор треба да му овозможи на акционерот увид во актите и документите на 

Друштвото во разумен рок, а согласно закон. Правото на увид го вклучува во себе и правото на акционерот 

да бара копии од актите и документите што биле на увид. Генералниот директор е должен на акционерот 

да му обезбеди копии од актите и документите коишто биле предмет на разгледување и одлучување на 

собранието, без надоместок. Во сите други случаи надоместокот за копиите не може да биде поголем од 

стварните трошоци.“ 

  

Член 4 

Се брише точката 2 од членот 35 од Статутот. 

Член 5 

Членот 50 став 6 од Статутот се менува и гласи: 

„Податоците утврдени во ставот 5 од овој член се доставуваат на увид на акционерите најдоцна седум 

дена пред собранието да пристапи кон избор. Податоците се достапни на секој акционер.” 

Член 6 

Членот 67 став 3 од Статутот се менува и гласи: 

„ 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 сите 
информации определени со Закон и Статут.” 

 



Член 7 

По членот 83 се додава нов член 83-а, кој гласи : 

„ГЛАСАЊЕ СО КОРЕСПОНДЕНЦИЈА 

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

При гласањето со кореспонденција акционерот е должен да го потврди својoт идентитет, како и идентитетот 
на неговиот полномошник со приложување на копија од документ за лична идентификација, а доколку 
одреден документ е на странски јазик кон истиот се приложува и превод на македонски јазик изработен од 
овластен судски преведувач, заверен на нотар.” 

Член 8 

Членот 87 став 8 од Статутот се менува и гласи: 

„Друштвото може да ја реализира зделката со заинтересирана страна од ставот 6 од овој член само доколку 

пред одобрувањето на зделката е добиено мислење од овластен ревизор.” 

Член 9 

Членот 97 од Статутот се брише. 

Член 10 

Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување. 

Се овластува надзорниот одбор да подготви пречистен текст на Статутот. 

Образложение 

Воочена е потреба од уредување, односно бришење на неколку статутарни одредби со цел Статутот да 

биде појасен и целосно усогласен со закон. Акционерите ја прифаќаат ваквата состојба и следствено 

одлучија како во диспозитивот на оваа одлука. 

 

СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ 

Претседавач 

_________________________ 


