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3a co6paru4ero Ha ArqzonepcKoro ApyrxrBo ce [peAJrara cJrelHr4or,:

AHEBEH Pl0n

IlpoqegsparreH Aerr:

l.BepuQzraqzja Ha c''r4coKor Ha npnjanenn 14 [purcyrHrr aKrlzoHepv;

2.YrnpqynarLe Ha KBopyM aa pa6ora;

3.Llz6op Ha llperceAaBarr na Co6pauzero;

Pa6oren lel:
4'Ycnojynarbe Ha 3arlucHt4Kor og co6paHr4ero na l\rqzoHepr.r oAp)KaHo Ha IIeH Ol.ats.zbtl
foAr4Ha;

5PasrnegyBame Ha rr3Berrrrajor na flperceqareJror na yo sa pa6orara r
2017 rog.uaa; ^rHvrvvAarvJr\rr ncl r \r 3a Pauu'l'ara Ha ApyIrITBorl 3a

6'Zgnerutaj sa eKoHoMcKo QzuauckrcKara penra:rr.rja Ha ApyrrrrBoro 3a 2017 roalsa
r{3roTBeH OA cTpaHa Ha oBJracTeH peBr43op;

7'PasrnepJyBalbe n ycnojyearbe Ha roAllrrruara cMerKa za 2ol7 rogr4Ha co 14 3Berrrrajor sapa6oremero Ha ApyrrrrBoro sa2017 roArrHa;

8'Ogo6pynalbe Ha pa6orara na HagsopHrror a Ynpraenzor og6op sa2017 foAkrHa;

9.Hasnav'yBarbe Ha oBJracreH peBr,r3op;
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10' o4rryra 3a 3roJIeMyBaIbe Ha ocHoBHara rrraBHLrftafta@py<ran Mar All c<oujje co
Ir3AaBaBe Ha xap'rLrLr oA BpeAHocr o6zqHla aKIIIru [o rrar ua janna rroHyAa - Tpera eMrrcr4Jla

Arqnouepzre rpe6a Aa ro nprajanar cBoero yqecrBo Ha co6panzero Haj4orl'ra [peArlor{eroKor Ha celHrrllara Ha 3aKDKaHoro Co6paHI4e co nucrueni npujana 3a yrr€)rcrBo Ero
ceAr4rrrTeTo Ha ApyruTBoTO

ceroj aKrlr'oHep Mo)Ke Aa oBnacrra croj rroJr'oMoruHrrK Ha
AaAeHo Bo rrrrcMeHa Qopua r.r 3aBepeHo Ha Horap.

TIIHIAK r1 CO TIOJIHOMOIIIHO AaAeHo Bo lrr4cMell:a
o aKqr4oHepor roj ro r43AaJr rroJrHoMcrrrHoro
TBoro 3a AaAeHoro rIoJrHoMolIrHo roe rpe6a
creo.Arqzouepor roj neua Aa fo lzt3Becrlr

[p]IlrrBoro 3a AaAeHoro rIoJIHoMoIrIHo (e ce cMera AeKa He fo AaJr noJrHoMorrr1rorro.

Aro uonHoMorxHoro He coAp)KI4 ofpaHI4qyBalba ilJrr4 HaJror [oJrHoMoIrHzKor M())Ke AafJlaca ilo colcrBeHa onpeqel6a, Ho ceKofailr noqej(z cMerKa 3a r,rHTepeclrre HaaKrlrroHepor roj ro Aa.[ rroJrHoMorrlHoro.

co6panrlrero (e oAryq:yBa caMo 3a [palra*a Kor4 ce ypeg'o craBeHr4 Ha AHeBeH peq.

ArqzoHeprrre KoI4 3aeAHo noceAyBaar najvranxy 5% oA BKylHr{or 6poj Ha aKrlur,rre co
rlpaBo Ha fJlac Mo)Kar flo fII4cMeH flar Aa rrpeAJroxar AOrIOnHyBarbe Ha AHeBHITOT peA cr]
BKnyrryBaBe Ha eAHa I4Jrr4 loBer(e ro'rrl4 Bo IHeBHkror peA na co6paut,re Koe e ne1ire
cBI4KaHo'aKo I4croBpeMeHo [pI4JIo)Kar u o6pasloxeHlze 3a npeAJro)KeHara rorrKa r4;lrr aKolpeAnoxar oAJryKa no [peAno)KeHara rorrKa,KaKo kr aa flpeAJraraar oAJryKpr rI Ail
IOCTABY]BAAT IIPAUAIBA AO APYIIITBOTO 3A TOIIKI4TE HA AHEBHUOT PEA

Eapaneto 3a BKryrIyBarLe roqKl4 Bo AHeBHr4or peA Ha co6panuer6 Koe rrrro e
cBI{KaHo'IIpeAJIararbeTo oAJIyKt4 vr rlocTaByBalbeTo IIpaUaIba Ce iIoCTaB},.ga AOcBl4KyBaqor Ha co6paHlaero Bo poK og 8 geua oA AeHor <ora e o6janeH jannvor roBrrK 3il
yrrecrBo ua co6panr4ero.

Ynzq no rraarepujaJll'ITe oA AHeBHI4or peA aKrlr.roHepr,rre Mo)Kar [a u3Bprrrar, 15 AeHia [peA
oApxyBarrero Ha co6panner onje. c.Mopr.r", olf
08,00-16,00 -racor KaKo r{ Ha .fructal.corT.t.lnk. szrroja ce o6janenz v cr;tre v oHor 3a rprf,oBcKrrr
ApyrrrrBa.
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          PREDLOG  
          

Soglasno ~l.383 od Zakonot za trgovskite dru{tva i ~l.33 od Statutot na 
FRUKTAL MAK AD Skopje,Sobranieto na akcioneri na sednicata odr`ana na den 
25.06.2018 godina, ja donese slednata: 

 

O  D  L  U  K  A 

za usvojuvawe na zapisnikot od sednicata na sobranieto na akcioneri na 
FRUKTAL MAK AD Skoje 

~l.1 

Se usvojuva zapisnikot od sednicata na sobranieto na akcioneri na AD FRUKTAL 
MAK Skopje odr`ana na den  07.06.2017 godina. 

~l.2 

Zapisnikot od sednicata na Sobranieto na Akcioneri na FRUKTAL MAK AD 
Skopje odr`ana na den 07.06.2017 godina e sostaven del na ovaa odluka. 

~l.3 

Ovaa odluka vleguva vo sila so denot na donesuvaweto. 

 

        Sobranie na akcioneri, 

        Pretsedava~:  

        ______________________ 



          PREDLOG  
          

Soglasno ~l.383 od Zakonot za trgovskite dru{tva i ~l.33 od Statutot na 
FRUKTAL MAK AD Skopje,Sobranieto na akcioneri na sednicata odr`ana na den 
25.06.2018 godina, ja donese slednata: 

O  D  L  U  K  A 

za odobruvawe izve{tajot za raboteweto na ~lenovite na Upravniot Odbor  na 
FRUKTAL MAK AD Skoje 

 ~l.1 

Se odobruva izve{tajot za raboteweto na Upravniot odbor vo 2017 godina vo 
celost i toa : 

- za raboteweto na Pretsedatelot na upraven odbor Zoran \uri} od Srbija,  
ul.Kopernikova br.055 Novi Sad so paso{ br.4064534 ,kako i 

-za ~lenot na Upravniot odbor  na   FRUKTAL MAK AD Skopje za 2012 
godina  Ilija Vidoevski od Skopje,ul.Kairska br.21,Vlae so embg 1705957450013 i 

 -za ~lenot na Upravniot odbor Jasminka Petrova od Skopje 
ul.B.Despotovski -[oveq br.1 so embg  1110962455070. 

  

      ~l.2 

Izve{tajot za raboteweto na pretsedatelot  i  ~lenovite na Upravniot odbor za 
2017 godina e sostaven del na ovaa odluka. 

~l.3 

Ovaa odluka vleguva vo sila so denot na donesuvaweto. 

        Sobranie na akcioneri, 

        Pretsedava~:  

        ______________________ 



          PREDLOG  
           

Soglasno ~l.383 od Zakonot za trgovskite dru{tva i ~l.33 od Statutot na 
FRUKTAL MAK AD Skopje,Sobranieto na akcioneri na sednicata odr`ana na den  
25.06.2018 godina, ja donese slednata: 

O  D  L  U  K  A 

za odobruvawe na revidiranite godi{ni finansiski izve{tai  na  

FRUKTAL MAK AD Skoje 

 ~l.1 

Se usvojuvaat revidiranite godi{ni finansiski izve{tai za 2017 godina na 
FRUKTAL MAK AD Skopje izgotveni od Dru{tvoto za revizija Ernest i Jang 
Skopje. 

      ~l.2 

Revidiranite godi{ni finansiski izve{tai se  sostaven del na ovaa odluka. 

~l.3 

Ovaa odluka vleguva vo sila so denot na donesuvaweto. 

        Sobranie na akcioneri, 

        Pretsedava~:  

        ______________________ 



         PREDLOG   
         

Soglasno ~l.383 od Zakonot za trgovskite dru{tva i ~l.33 od Statutot na 
FRUKTAL MAK AD Skopje,Sobranieto na akcioneri na sednicata odr`ana na den  
25.06.2018  godina, ja donese slednata: 

 

O  D  L  U  K  A 

za odobruvawe na godi{nata smetka  na FRUKTAL MAK AD Skoje 

 za  2017  godina 

~l.1 

Se odobruva Godi{nata smetka na AD FRUKTAL MAK Skopje za 2017 godina 
spored slednivebilansi: 

 1.Bilans na sostojba na den 31.12.2017 g. 

 2.Bilans na uspeh na 31.12.2017 g. 

~l.2 

Se utvrduva neto dobivka vo delovnata 2017 godina od  18.308.635,00 denari. 

~l.3 

Neto dobivkata vo delovnata 2017 godina od  18.308.635,00 denari se rasporeduva za 
pokrivawe na zagubite od prethodnite godini. 

~l.4 

Akumuliranata dobivka od minatite godini od 2.026.250,00 denari se rasporeduva 
za pokrivawe na zagubite od prethodnite godini. 

~l.5 

Ovaa odluka vleguva vo sila so denot na donesuvaweto. 

 

        Sobranie na akcioneri, 

Pretsedava~: 
______________________ 



          PREDLOG  
          

Soglasno ~l.383 od Zakonot za trgovskite dru{tva i ~l.33 od Statutot na 
FRUKTAL MAK AD Skopje,Sobranieto na akcioneri na sednicata odr`ana na den  
25.06.2018 godina, ja donese slednata: 

O  D  L  U  K  A 

za odobruvawe izve{tajot za raboteweto na ~lenovite na Nadzorniot Odbor  na 
FRUKTAL MAK AD Skoje 

 ~l.1 

Se odobruva izve{tajot za raboteweto na ~lenovite na Nadzorniot odbor  na   
FRUKTAL MAK AD Skopje za 2017 godina  i toa:  

-Milovan Rankovi} od Srbija ul.[u{eoka br.bb Mionica so paso{ br. 
008309206-pretsedatel na nadzoren odbor; 

-Slobodan Radun od Srbija ,ul.Kisa~ka br.37,so paso{ br.005968861-~len na 
nadzoren odbor i 

  -^edo Pra{ka od Srbija ul.Branka Radi~evi}a br.210 Ba~ka Palanka so 
paso{ br.007477980-~len na nadzoren odbor , 

       ~l.2 

Izve{tajot za raboteweto na ~lenovite na Nadzorniot odbor za 2017 godina e 
sostaven del na ovaa odluka. 

~l.3 

Ovaa odluka vleguva vo sila so denot na donesuvaweto. 

        Sobranie na akcioneri, 

        Pretsedava~:  

        ______________________ 



            PREDLOG 

 

Soglasno ~l.383 od Zakonot za trgovskite dru{tva i ~l.33 od Statutot na 
FRUKTAL MAK AD Skopje,Sobranieto na akcioneri na sednicata odr`ana na den 
25.06.2018  godina, ja donese slednata: 

O  D  L  U  K  A 

za izbor na ovlasteno revizorsko dru{tvo za 2018 godina  

 ~l.1 

Se nazna~uva Dru{tvoto za revizija ERNST I JANG -  OVLASTENI REVIZORI 
DOO da izvr{i ekonomsko-finansiska revizija na finansiskite izve{tai na 
FRUKTAL MAK AD Skopje  za 2018 godina. 

      ~l.2 

Ovaa odluka vleguva vo sila so denot na donesuvaweto. 

 

        Sobranie na akcioneri, 

        Pretsedava~:  

        ______________________ 



ПРЕДЛОГ 
 
 
 
 
Врз основа на членовите 282, 420, 421 и член 427 од Законот за трговски 
друштва (Сл. весник на РМ бр.28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 
166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15,  6/16, 
30/16 и 61/16), член 7 и член 9 од Законот за хартии од вредност (Сл. весник 
на РМ бр. 95/05, 25/07, 7/08, 57/10, 135/11, 13/13, 188/13, 43/14, 15/15, 
154/15,192/15, 23/16), како и врз основа на член 20 и чл.33 од Статутот на 
Акционерското друштво „Фруктал Мак“ АД с. Моране - Скопје (во 
понатамошниот текст-друштвото), Собранието на друштвото на седницата 
одржана на ден 25.06.2018 година донесе 

 
ОДЛУКА 

за зголемување на основната главнина на „Фруктал Мак“ АД Скопје со 
издавање на обични акции по пат на јавна понуда 

III-та емисија на акции 
 

Член 1 
Основната главнина на „Фруктал Мак“ АД с. Моране - Скопје, (во 
натамошниот текст: Друштвото) се зголемува со влогови, со издавање на 
акции од III-та емисија, заради зголемување на капиталот на Друштвото и 
обезбедување на дополнителни средства за подмирување на обврските на 
друштвото. 
 

Член 2 
Со оваа емисија се издаваат 783.000 обични акции. 
Номиналната вредност по акција изнесува 5,11 ЕУР. 
Минимална продажна цена по акција изнесува 315 денари. 
Вкупната минимална продажна вредност на јавната понуда изнесува 
246.645.000 денари. 
При запишувањето и распределбата на запишаните акции се применува 
моделот на давање на приоритет на налози повисока цена, поголема 
количина и порано време на внес на налог. 

Член 3 
Обичните акции со право на глас и секој акционер кој поседува една обична 
акција се стекнува со право на по еден глас за секоја акција што ја има. 

 
Член 4 

Сопствениците на обичните акции ги имаат следните права: 
- Право на дел од добивката (дивиденда) на Друштвото; 
- Право на глас во собранието; 
- Право на исплата на дел од остатокот на ликвидационата односно 

стечајната маса на дрштвото и други права кои произлегуваат од 
Законот и Статутот на друштвото. 

Правата и обврските од акциите настануваат од моментот на нивното 
запишување во Центраниот депозитар за хартии од вредност. 

 



Член 5 
Постапката за запишувањето и уплата на акции започнува во рок од 30 
календарски дена од конечноста на Решението за одобрување на издавање 
на акции од страна на Комисијата за хартии од вредност. 
Акциите може да се запишат и уплатат во рок од 30 дена сметано од 
иницијалниот ден за запишување и уплата на акциите. Како иницијален ден 
се смета денот од кога почнува запишување и уплата на акциите, а кој 
согласно оваа Одлука ќе биде определен во Поканата за запишување на 
акциите и Проспектот за јавна понуда за издавање на обични акции. 
Поканата за запишување и уплата на акциите ќе биде објавена на 
македонски јазик и неговоро кирилско писмо во еден од дневните весници 
што излегуваат на територијата на РМ, 14 дена пред почетокот на 
запишувањето на акциите. 
Поканата за запишување на акциите и Проспектот за јавна понуда за 
издавање на обични акции ќе бидат објавени на интернет страната на 
Македонската Берза, 14 дена пред почетокот на запишувањето на акциите. 
Начинот, времето и местото на запишување на јавната понуда е согласно 
Правилата за тргување преку овластените учесници на пазарот на хартии од 
вредност, членки на Македонската берза и на Централниот Депозитар за 
хартии од вредност. 
Акциите се уплатуваат во пари, а уплатата се врши наеднаш. 
По утврдување на трансакциите, повеќе уплатените средства по основ на 
уплатени акции од понудените со јавната понуда, се враќаат на купувачите 
на дневна основа. 
За време на запишувањето, сите уплати на купувачите за запишаните акции 
се чуваат на посебна сметка во банка, која не може да биде користена од 
Друштвото се додека јавната понуда не биде успешно завршена. 
При запишувањето секој купувач треба да пополни уписница која се дава 
истовремено  со давањето налог за купување хартии од вредност од јавната 
понуда кај овластен учесник на пазарот на хартии од вредност-членка на 
овластената берза и на овластениот депозитар и истата има правна важност 
од моментот на реализирање на налогот за купување. 
 

Член 6 
Јавната понуда ќе се смета за успешна доколку се запишат и уплатат 
најмалку 60% од понудените акции од III -та емисија. 
Ако јавната понуда не се реализира согласно со ставот (1) од овој член, 
истата се смета за неуспешна, а сите запишувања на обични акции се 
поништуваат и сите примени уплати за обични акции се враќаат на 
инвеститорите во рок од 7 дена од деност на објавување на неуспешноста на 
понудата, заедно со депозитна камата. 
Доколку пред истекот на рокот за запишување и уплата на акциите се 
запишат и уплатат 100% од понудените акции од III-та емисија, Друштвото 
веднаш ќе ја затвори јавната понуда и предку соопштение за успешно 
реализирана емисија ќе ја извести Комисијата и јавноста. 

 
Член 7 

Објавувањето на издавањето на акциите ќе се изврши со објава на покана за 
запишување и уплата на акциите објавена во еден од дневните весници и на 



веб страната на Македонска берза, како и со објава на Проспектот за 
запишување и уплата на акциитена веб страна на Берза. 
 

 
 
 

Член 8 
Акциите ќе бидат евидентирани на сметките на сопствениците во 
Централниот депозитар на хартии од вредност по реализација на емисијата 
на акции. 
Сопствениците на акциите од III-та емисија ги стекнуваат правата од акциите 
со денот на упис во акционерската книга на друштвото во ЦДХВ.  
 

Член 9 
Оваа одлука има карактер на Одлука за измена на Статут. 
 

 Член 10 
По успешно завршување на јавната понуда се менува износот на основната 
главнина на Друштвото и бројот на обичните акции.  
СЕ ОВЛАСТУВА И СЕ ЗАДОЛЖУВА претседателот на Управниот одбор на 
Друштвото, по успешна спроведена III-та емисија да го утврди износот на 
основната главнина на Друштвото и бројот на акциите запишани од III-та 
емисија. СЕ ОВЛАСТУВА И СЕ ЗАДОЛЖУВА претседателот на Управниот 
одбор на Друштвото,да го изготви и потпише пречистениот текст на Статутот 
на друштвото. 
 

Член 11 
СЕ ОВЛАСТУВА И СЕ ЗАДОЛЖУВА Управниот одбор на друштвото по 
барање на Комисијата за хартии од вредност да изврши соодветни измени на 
оваа одлука, вклучувајќи и соодветни измени согласно промени во 
законската или подзаконската регулатива. 
 

Член 12 
Оваа Одлука влагува во сила со денот на донесувањето. Рокот за 
спроведување на истата е 12 месеци од денот на донесување. 
 

Член 13 
СЕ ОВЛАСТУВА И СЕ ЗАДОЛЖУВА претседателот на Уравниот одбор на 
Друштвото да ја потпише и да поднесе пријава, како и да го спроведе уписот 
на оваа Одлука во Централниот регистар на РМ. 
 
 
 
                                                                                          ПРЕТСЕДАВАЧ  
                                                                                       СО СОБРАНИЕТО 
                                                                                      _________________ 
                                                                                                                                                               


