
Vrz soglasnost so ~l.383,385,387,388,388-a od Zakonot za trgovski dru{tva 

(Sl.Vesnik na RM br.28/2004;br.25/2007;br.42/2010;br.61/16) i ~l.25 od Statutot na 

Akcionerskoto dru{tvo za proizvodstvo, prerabotka i konzervirawe na ovo{je i 

zelen~uk Fruktal Mak -Skopje, ul.5 br.41, s.Morane, Upravniot odbor objavuva: 

 

JAVEN POVIK 

Za svikuvawe na sednica na sobranie na FRUKTAL MAK AD SKOPJE 

 

 Se izvestuvaat akcionerite na dru{tvoto deka sednicata na sobranieto na 

akcioneri }e se odr`i na den 15.11.2022 godina so po~etok vo 11,00 ~asot, vo 

prostoriite na Fruktal Mak AD Skopje, so sedi{te vo s.Morane,ul.5 br.41, Skopje. 

 Za sobranieto na Akcionerskoto dru{tvo se predlaga sledniot: 

 

DNEVEN RED 

Proceduralen del: 

1.Verifikacija na spisokot na prijaveni i prisutni akcioneri; 

2.Utvrduvawe na kvorum za rabota; 

3.Izbor na Pretsedava~ na Sobranieto; 

Raboten del: 

4.Usvojuvawe na zapisnicite od sobranieto na Akcioneri odr`ano na den  
31.05.2022 godina i 07.06.2022 godina; 

5.Donesuvawe na odluka za promena na revizorskoto dru{tvo za revizija na 

finansiskite izve{tai za 2022 g.i  izbor na novo  revizorsko dru{tvo za 2022 g. 

 Akcionerite treba da go prijavat svoeto u~estvo na sobranieto najdocna pred 
po~etokot na sednicata na zaka`anoto Sobranie so pismena prijava za u~estvo vo 
sedi{teto na dru{tvoto 

Sekoj akcioner mo`e da ovlasti svoj polnomo{nik na  Sobranieto so  polnomo{no 
dadeno vo pismena forma i zavereno na notar. 

Akcioner mo`e da ovlasti svoj polnomo{nik i so polnomo{no dadeno vo pismena 
forma koe ne e zavereno na notar ,pri {to akcionerot koj go izdal polnomo{noto 
treba vedna{ pismeno da go izvesti dru{tvoto za dadenoto polnomo{no koe treba 



da bide prilo`eno kon prijavata za u~estvo.Akcionerot koj nema da go izvesti 
dru{tvoto za dadenoto polnomo{no }e se smeta deka ne go dal polnomo{noto. 

Ako polnomo{noto ne sodr`i ograni~uvawa ili nalog polnomo{nikot mo`e da 
glasa po sopstvena opredelba, no sekoga{ vodej}i smetka za interesite na 
akcionerot koj go dal polnomo{noto. 

Sobranieto }e  odlu~uva samo za pra{awa koi se uredno staveni na dneven red. 

Akcionerite koi zaedno poseduvaat najmalku 5% od vkupniot broj na akciite so 
pravo na glas mo`at po pismen pat da predlo`at dopolnuvawe na dnevniot red so 
vklu~uvawe na edna ili pove}e to~ki  vo dnevniot red na sobranie koe e ve}e 
svikano, ako istovremeno prilo`at i obrazlo`enie za predlo`enata to~ka ili 
ako predlo`at odluka po predlo`enata to~ka, kako i da predlagaat odluki i da 
postavuvaat pra{awa do dru{tvoto za to~kite na dnevniot red  

Baraweto za vklu~uvawe to~ki vo dnevniot red na sobranieto koe {to e svikano, 
predlagaweto odluki i postavuvaweto pra{awa  se dostavuva do svikuva~ot na 
sobranieto vo rok od 8 dena od denot koga e objaven javniot povik za u~estvo na 
sobranieto. 

Uvid vo materijalite od dnevniot red akcionerite mo`at da izvr{at 15 dena pred 
odr`uvaweto na sobranieto, vo prostoriite na dru{tvoto vo Skopje, s.Morane, od 
08,00-16,00 ~asot kako i na internet stranata na dru{tvoto www.fructal.com.mk. na 
koja se objaveni i site informacii soglasno ~l.388-b od Zakonot za trgovski 
dru{tva. 

 

        Pretsedatel na upraven odbor 

        Zoran \uri} 

 

  

http://www.fructal.com.mk/


З А П И С Н И К бр.___ 

 

Од седницата на Управниот одбор на ФРУКТАЛ МАК АД Скопје, одржана на 14.10.2022г. 

На седницата присуствуваа: 

1. Зоран Ѓуриќ – претседател на управниот одбор; 

2. Јасминка Петрова; и 

3. Марјан Хриб 

 

Седницата ја отвори и ја водеше претседателот на Управниот одбор кој го предложи 

следниот дневен ред: 

1. Донесување на Одлука за свикување собрание на акционери 

Дневниот ред беше едногласно усвоен. 

Претседателот на управниот одбор го извести одборот дека од страна на 

мнозинскиот акционер е известен дека на ниво на Нектар групацијата е одлучено како 

ревизор кој ќе  врши ревизија на финансиските извештаи на друштвата во склоп на 

групацијата за 2022 година да биде избрано Друштвото за ревизиски, консалтинг и 

даночни услуги  ДИЛОИТ. 

Претседателот им појасни на членовите на УО дека на седницата на годишното 

собрание на акционери на Фруктал Мак АД Скопје за овластен ревизор кој ќе врши 

ревизија на финансиските извештаи на Фруктал Мак АД Скопје за 2022 година беше 

избрано ревизорското друштво ЕРНЕСТ И ЈАНГ - ОВЛАСТЕНИ РЕВИЗОРИ ДОО. 

Од причина што од страна на мнозинскиот акционер се бара ревизијата на сите 

друштва на ниво на групација да ја врши Друштвото за ревизиски, консалтинг и даночни 

услуги  ДИЛОИТ, потребно е да се донесе Одлука за свикување собрание на акционери 

заради промена на овластениот ревизор. 

Претседателот на УО предложи на седницата на собрание на акционери ќе се 

работи и одлучува по следниот дневен ред: 

-          Верификација на списокот на пријавени и присутни акционери; 

-          Утврдување на кворум за работа; 

-          Избор на Претседавач на Собрание; 

-   Усвојување на записниците од собранието на Акционери одржано на 

31.05.2022 година и 07.06.2022 година; 

- Донесување на Одлука за промена на ревизорското друштво за ревизија на 

финансиските извештаи за 2022 г. и избор на ново ревизорско друштво за 2022 г 

 



 Предлогот беше ставен на гласање. 

Едногласно беше донесена  О Д Л У К А  за свикување собрание на акционери на 

ФРУКТАЛ МАК АД Скопје. 

Одлуката е во прилог на овој записник.  

Се задолжува претседателот на управниот одбор да објави во дневен весник 

јавен повик за свикување седница на собрание на акционери на ФРУКТАЛ МАК АД 

Скопје за ден 15.11.2022 година во 11,00 часот. 

  

 

 

Скопје, 14.10.2022 г.     Записничар: ________________ 

 

Претседател на Управен одбор: 

Зоран Ѓуриќ ________________ 

 

Членови на управен одбор: 

Јасминка Петрова ___________ 

Марјан Хриб      _____________ 



Врз основа на член 383 од Законот за трговски друштва и член 24 од статутот на ФРУКТАЛ 
МАК АД Скопје, Управниот одбор на Друштвото на седницата одржана на ден 14.10.2022 г. 
ја донесе следната: 

 

О  Д  Л  У  К  А 
за свикување собрание на акционери на ФРУКТАЛ МАК АД Скопје 

 

Чл.1 

Се свикува собрание на акционери на ФРУКТАЛ МАК АД Скопје, кое ќе се одржи на ден 
15.11.2022 г. во седиштето на друштвото во с.Моране, ул.5 бр.41, Скопје, со почеток во 11,00 
часот. 

Чл.2 

На седницата на собрание на акционери ќе се работи и одлучува по следниот дневен ред: 

- Верификација на списокот на пријавени и присутни акционери; 
- Утврдување на кворум за работа; 
- Избор на Претседавач на Собрание; 
- Усвојување на записниците од собранието на Акционери одржано на 31.05.2022 

година и 07.06.2022 година; 
- Донесување на Одлука за промена на ревизорското друштво за ревизија на 

финансиските извештаи за 2022 г. и избор на ново ревизорско друштво за 2022 г. 

 

Чл.3 

Се овластува претседателот на Управниот одбор да ги превзема сите со закон предвидени 
дејствија во врска со свикување на собранието. 

 

Чл.4 

Одлуката стапува во сила со денот на донесувањето. 

 

Скопје, 14.10.2022 г.     Претседател на Управен одбор: 

Зоран Ѓуриќ ________________ 

 

Членови на управен одбор: 

Јасминка Петрова ___________ 

Марјан Хриб      _____________ 



          ПРЕДЛОГ   

Согласно член 383 од Законот за трговски друштва и член 33 од Статутот на 

ФРУКТАЛ МАК АД Скопје, Собранието на акционери на седницата одржана на ден 

15.11.2022 година, ја донесе следната:  

 

О  Д  Л  У  К  А 

за усвојување на записникот од седницата на собранието на акционери на ФРУКТАЛ МАК 

АД Скопје 

 

      Член 1 

Се усвојува записникот од седницата на собранието на акционери на ФРУКТАЛ МАК 

АД Скопје одржана на ден 31.05.2022 година и записникот од продолжението на 

седницата одржано на ден 07.06.2022 година 

       Член 2 

Записниците од седницата на собрание на акционери од 31.05.2022 година и од 

07.06.2022 година се составен дел на оваа одлука.  

      Член 3 

Оваа одлука стапува во сила на денот на донесувањето.  

 

        Собрание на акционери, 

        Претседавач: 

        ______________________ 



         ПРЕДЛОГ 

Согласно член 383 од Законот за трговски друштва и член 33 од Статутот на ФРУКТАЛ МАК 

АД Скопје, Собранието на акционери на седницата одржана на 15.11.2022 година, ја 

донесе следната : 

О  Д  Л  У  К  А 

За промена на ревизорско друштво за ревизија на финансиските извештаи за 2022 година 

и избор на ново ревизорско друштво за 2022 година  

Член 1 

Се врши промена на ревизорското друштво ЕРНЕСТ И ЈАНГ - ОВЛАСТЕНИ РЕВИЗОРИ ДОО, 

овластено да изврши економско - финансиска ревизија на финансиските извештаи на 

ФРУКТАЛ МАК АД Скопје за 2022 година. 

      Член 2 

Се назначува Друштво за ревизиски, консалтинг и даночни услуги ДИЛОИТ ДОО Скопје да 

изврши економско -финансиска ревизија на финансиските извештаи на ФРУКТАЛ МАК АД 

Скопје за 2022 година. 

       Член 3 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето. 

Со денот на донесување на оваа Одлука престанува да важи Одлуката за избор на 

овластено ревизорско друштво за 2022 година, донесена на Собрание на акционери од 

31.05.2022 година.  

        Собрание на акционери 

        Претседавач : 

        ______________________ 


