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1. OP[TI PODATOCI ZA1. OP[TI PODATOCI ZA1. OP[TI PODATOCI ZA1. OP[TI PODATOCI ZA    GTD BETONGTD BETONGTD BETONGTD BETON----[TIP AD [TIP[TIP AD [TIP[TIP AD [TIP[TIP AD [TIP     
 

 
Poln naziv na dru{tvoto е Grade`no trgovsko dru{tvo Beton-[tip 

akcionersko dru{tvo [tip, Skraten naziv Gtd Beton-[tip a.d. [tip, so sedi{te 
vo [tip na ul. Van~o Pr}e br.119 zapi{an vo Okru`niot Stopanski Sud vo [tip, 
Sreg. br. 2571/95 od 04.04.1996 god . 

Prioritetna dejnost na dru{tvoto e grade`ni{tvo i izgradba na stambeni i 
nestambeni zgradi i raboti na celata teritorija na Republika Makedonija , {ifra 
na prioritetna dejnost 41.20 od NKD.  
 

Ovlasteni Banki i smetki na izdava~ot Gtd Beton-[tip a.d. [tip se: 
р.број сметка Депонент Адреса 

1. 300-0800000097-32   
Комерцијална Банка АД 

Скопје 
кеј „Димитар Влахов” 4,1000 

Скопје 

2. 250-0000001639-44   Шпаркасе Банка АД Скопје 
ул. Македонија 9-11, 1000 

Скопје 

3. 500-0000008086-19   Стопанска Банка АД Битола 
Добривоје Радосављевиќ бр. 

21, Битола 

4. 200-0000233498-32 Стопанска Банка АД Скопје 
улица 11 Октомври, 1000 

Скопје 

5. 530-0501015738-69  Охридска Банка АД Охрид 
ул.Македонски просветители 

19, 6000 Охрид 

 

Pokrovitel na kotacija e Brokerska Ku}a INOVO BROKER AD SKOPJE  
 
Ovlasten revizor na godi{nite smetki za 2010 i 2011 god e Dru{tvo za 

revizija BDO DOO Skopje,ul 11-ti Oktomvri br.86-1/1 Skopje, a za 2012 god ja 
izvr{i Dru{tvoto za revizija B&Q, Boro i Qup~o DOO Skopje ul. Drezdenska 
br.52, 1000 Skopje. 

 
Do Makedonska Berza  AD Skopje e dostaveno barawe za kotacija na 

Oficijalniot Pazar na GTD BETON-[TIP AD [TIP-подсегмент-Задолжителна 

котација. Nominalna vrednost na akcijata na GTD BETON-[TIP AD [TIP 
iznesuva 25.00 EUR. Baraweto za kotacija se odnesuva na slednite rodovi na akcii: 

• 41.804 obi~ni akcii 
 

Pred kotacijata na Oficijalniot Pazar na Makedonska Berza AD Skopje, so 
akciite na GTD BETON-[TIP AD [TIP se trguvalo na Редовен Pazar-пазар на 

АДПОИ  na Makedonska Berza. 
 

Prospektot ne pretstavuva ni ponuda za proda`ba, nitu povik za kupuvawe na 
akciite na GTD BETON-[TIP AD [tip. Prospektot ne smee da se smeta za 
preporaka za kupuvawe na akcii na GTD BETON-[TIP AD [tip , a sekoj 
potencijalen investitor se upatuva na sopstvena procenka na finansiskata 
sostojba i raboteweto na GTD BETON-[TIP AD [tip. 
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2.Податоци за издавачот и капиталот на издавачот 

 

 

2222.1.1.1.1    Sedi{te nSedi{te nSedi{te nSedi{te na izdava~ota izdava~ota izdava~ota izdava~ot    
 

Sedi{ten a Grade`noto trgovsko dru{tvo Beton-[tip akcionersko dru{tvo 
[tip, Skraten naziv Gtd Beton-[tip a.d. [tip e na ulica Van~o Pr}e br.119 
[tip 

 

 

2222....2222    Iznos na vkupen Iznos na vkupen Iznos na vkupen Iznos na vkupen kkkkapitalapitalapitalapital,,,,    poodelnipoodelnipoodelnipoodelnitetetete    rodovi na akcii srodovi na akcii srodovi na akcii srodovi na akcii soooo    nivninivninivninivni    
glavniglavniglavniglavni    karakteristikikarakteristikikarakteristikikarakteristiki, , , , brojbrojbrojbroj    iiii    vkupnavkupnavkupnavkupna    nominalnanominalnanominalnanominalna    vrednostvrednostvrednostvrednost    
 

Vkupniot kapital na dru{tvoto iznesuva 1.045.100 evra spored sreden kurs 
na NBRM, i e podelen na 41.804  obi~ni akcii, so nominalna vrednost 25.00EUR.  
 

Struktura na kapitalot na Gtd Beton-[tip a.d. [tip: 

Red. 
Br. 

 
Struktura 

Rod na  
Akcii 

Broj na 
akcii 

Iznos  
vo  

evra 

U~estvo vo 
osnovniot 
kapital 

1. Akcionerski kapital obi~ni 41.804 1.045.100 100% 

 
 
[to se odnesuva do brojot na иматели на акции na Gtd Beton-[tip AD [tip,   

sostojbata na 01.04.2013 godina e slednava: 
 

 
Vid akcioneri 

Broj na 
akcioneri 

Vid na  
akcii 

- Doma{ni Fizi~ki lica 143 obi~ni 
- Doma{ni Pravni lica 8 obi~ni 

- Stranski Fizi~ki lica 4 obi~ni 
- Stranski Pravni lica 4 obi~ni 

Vkupno:Vkupno:Vkupno:Vkupno:    111159595959     

 

2.3 Одредби од статутот кои ги регулираат промените во 

капиталот и правата кои произлегуваат од различните родови на 

акции 

 
Soglasno Soglasno Soglasno Soglasno ^len 13^len 13^len 13^len 13    

Nominalnata vrednost na edna akcija iznesuva 25 EVRA. 
 

^len 14^len 14^len 14^len 14    
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Akciite od narednite emisii mo`at da se uplatuvaat vo pari, a mo`e vo 
predmeti i prava izrazeni vo pari~en iznos, bez tovari i mu ovozmo`uvaat na 
dru{tvoto so niv slobodno i trajno da raspolaga od momentot na nivnoto 
zapi{uvawe.  

 
^len 15^len 15^len 15^len 15    

 Akcionerite nemaat prava na povrat na sredstvata {to gi uplatile na ime  
kupuvawe na akcii. 

    
^len 16^len 16^len 16^len 16    

Odluka za izdavawe akcii donesuva sobranieto na Dru{tvoto so mnozinstvo 
glasovi koe{to iznesuva dve tretini od akciite so pravo na glas, pretstaveni na 
sobranieto. 
 

^len 17^len 17^len 17^len 17    
Sekoja obi~na akcija na akcionerite im dava: 

- pravo na glas vo Sobranieto na akcionerite 
- pravo na isplata na del od dobivkata (dividenda) i 
- pravo na isplata na del od ostatokot na likvidaciskata, odnosno 

ste~ajnata masa na Dru{tvoto. 
 

^len 18^len 18^len 18^len 18 
Akcionerite pod ednakvi uslovi imaat ednakva polo`ba vo Dru{tvoto. 

 Akcionerite ne odgovaraat za obvrskite na Dru{tvoto, dokolku so 
odredbite na ZTD ili so odredbite na drug zakon ne e poinaku opredeleno. 

Sekoj sklu~en dogovor ili prezemena druga pravna rabota od nekoi od 
akcionerite so koja{to se povreduvaat pravata i interesite na drugi akcioneri e 
ni{tovna, osven ako so toj dogovor, odnosno pravna rabota ne se soglasat site 
akcioneri. 
    

^len 19^len 19^len 19^len 19    
Na predlog na Odborot na direktori Sobranieto mo`e da donese odluka 

dru{tvoto da izdade i akcii vo koi e sodr`ano pravoto na Dru{tvoto vo 
opredelen rok da gi otkupuva taka izdadenite akcii. Otkupot se vr{i pod slednite 
uslovi: 
 1. sobranieto da donese odluka za otkup na takvite akcii pred da bidat 
zapi{ani; 

2. akciite treba da bidat plateni celosno; 
3. otkupot da se vr{i samo so sredstva koi{to ja nadminuvaat osnovnata 

glavnina i rezervite, {to spored ovoj zakon i ovoj statut ne smeat da se 
raspredeluvaat na akcionerite i 

4.  iznosot koj{to ne e pomal od nominalniot iznos na izdadenite akcii 
mora da se stavi vo rezervite, koi{to spored ovoj zakon iovoj statut ne mo`at da se 
raspredeluvaat, osven vo slu~aj na namaluvawe na osnovnata glavnina. 
  Odredbata od stav 1 to~ka 1 na ovoj ~len nema da se primenuva na otkupite 
pri koi{to se upotrebuvaat sredstva za izdavawe novi akcii so koi{to se 
otkupuvaat postojnite akcii, a vo koi e sodr`ano pravoto na otkup od strana na 
dru{tvoto, 
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  Ako postoi odredba za pla}awe premija na akcionerite pri otkupot, 
premijata mo`e da se isplatuva samo od rezervite koi{to mo`at da im se 
raspredeluvaat na akcionerite. 

Dru{tvoto mora da gi otkupi izdadenite akcii od stav 1 na ovojh ~len vo rok 
koj{to ne e podolg od edna godina od denot na nivnoto izdavawe.   

Izvestuvawe za otkup na akciite od stavot 1 na ovoj ~len se objavuva vo 
,,Slu`ben vesnik na Republika Makedonija". 

 
^̂̂̂lenlenlenlen    20202020    

Na predlog na Odborot na direktori Sobranieto mo`e da donese odluka за 
стекнување сопствени акции со откуп во којашто се утврдени начинот на откупот, 
максималниот број на акции којшто треба да се стекне, времето во коешто откупот треба 
да се изврши и коешто не може да биде подолго од 12 месеца од денот на донесувањето на 
одлуката за стекнување сопствени акции, минималната и максималната противвредност 
којашто може да се плати за нив, номиналниот износ на стекнатите акции, заедно со 
акциите што Друштвото ги стекнало претходно, односно коишто Друштвото ги држи, да 
не надмине една десеттина од основната главнина, со стекнувањето на сопствените акции, 
да не се намали имотот на Друштвото под износот на основната главнина и резервите 
коишто, според законот или според Статутот, мора да ги има и коишто не смеат да се 
користат за исплата на акционерите и со откупот да се стекнуваат само акции коишто во 
целост се уплатени. 

Друштвото може да стекнува сопствени акции и на посебни начини определени во 
член 335 од Законот за трговските друштва, без примена на условите од членот 333 став 1 
од Законот за трговските друштва и став 1 на овој член.  

 Одлука за стекнување сопстевни акции согласно став 2 на овој член донесува 
Одборот на директори. 

Pravata od steknatite sopstveni akcii miruvaat. 
 

^len 21^len 21^len 21^len 21 
Akciite se prenesuvaat so trguvawe na berza ili spored prenosot izvr{en 

na drug na~in dopu{ten so zakon.  
    

^len ^len ^len ^len 22222222    
    Akciite se izdavaat, se prenesuvaat i se vodat vo forma na elektronski 

zapis vo Centralniot depozitar za hartii od vrednost na Republika Makedonija, 
vo soglasnost so Zakon. 
 Akciite sprema Dru{tvoto, se nedelivi. 

^len ^len ^len ^len 23232323    
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. 

    
^̂̂̂lenlenlenlen    24242424    

На барање на Друштвото, Централниот депозитар за хартии од вредност го 
известува Друштвото за промените извршени во акционерската книга. 

    
    

^̂̂̂lenlenlenlen    25252525    
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Akciite se zapi{uvaat vo kniga na akcii na dru{tvoto (vo natamo{niot 
tekst: akcionerska kniga) koja{to se vodi vo Centralniot depozitar za hartii od 
vrednost vo elektronska forma, so ozna~uvawe na imeto i prezimeto na 
akcionerot, EMBG, brojot na paso{ot, odnosno brojot na li~nata karta, ako 
akcionerot e stransko fizi~ko lice ili na druga isprava za utvrduvawe na 
identitetot-va`e~ka vo negovata zemja i negovoto dr`avjanstvo, kako i mestoto na 
`iveewe, odnosno firmata, sedi{teto, MBS, ako akcionerot e pravno lice i drugi 
informacii. 
  Vo akcionerskata kniga se zapi{uvaat i podatocite {to se opredeleni vo 
odlukata za izdavawe na akciite, site optovaruvawa na akciite opredeleni so 
zakon i so statut i zabranite izre~eni so odluka na sudot.  
  Sprema dru{tvoto, za akcioner se smeta sekoe lice zapi{ano vo 
akcionerskata kniga na na~in opredelen so zakon. 
  Inicijalniot upis i upisot na akcii izdadeni pri zgolemuvawe na 
osnovnata glavnina vo akcionerskata 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. 
   Sekoj akcioner 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. Podatocite od uvidot mo`at da bidat 
upotrebeni samo za ostvaruvawe na pravata na akcionerot. 
    

^̂̂̂lenlenlenlen    26262626    
Секој акционер има право да добие фотокопија од податоците запишани во 

акционерската книга на друштвото во коешто е акционер, по претходно барање доставено 
до Централниот депозитар  за хартии од вредност.Направената фотокопија и податоците 
од фотокопијата  можат да бидат употребени само за остварување на правата на 
акционерот. 
    

^len 2^len 2^len 2^len 27777    
Zgolemuvaweto na osnovnata glavnina na dru{tvoto se vr{i: 
- so vlogovi, 
- so uslovno zgolemuvawe na osnovnata glavnina, 
- so odobren kapital i 
- od sredstvata na dru{tvoto. 

 Zgolemuvaweto na osnovnata glavnina se vr{i so odluka na sobranieto na 
dru{tvoto za zgolemuvawe na osnovnata glavnina. Odlukata za zgolemuvawe na 
osnovnata glavnina ima karakter na odluka za izmena na ovoj statut, osven 
odlukata za zgolemuvawe na osnovnata glavnina {to Odborot na direktori ja 
donese spored odredbite od ovoj Statut za odobren kapital. 
Odlukata za zgolemuvawe na osnovnata glavnina se donesuva so mnozinstvo glasovi 
koe{to ne mo`e da iznesuva pod dve tretini od pretstavenite akcii na sobranieto 
so pravo na glas....    
    

^len 2^len 2^len 2^len 28888    
Osnovnata glavnina mo`e da bide namalena so: 

  1)  namaluvawe na nominalniot iznos na eden ili na pove}e rodovi i na 
klasi akcii; 
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  2) spojuvawe na eden ili na pove}e rodovi akcii, so toa {to najmaliot 
nominalen iznos na spoenata akcija ne mo`e da bide pomal od 1 EVRO i 
  3) povlekuvawe na sopstveni i na drugi akcii, ako so povlekuvaweto se 
vr{i namaluvawe na osnovnata glavnina. 
 Po namaluvaweto na nominalniot iznos i brojot na akciite, odnosno po 
povlekuvaweto na sopstvenite i drugi akcii, ako so povlekuvaweto se vr{i 
namaluvawe na osnovnata glavnina  i po upisot i po objavuvaweto na namaluvaweto 
na osnovnata glavnina vo trgovskiot registar, akciite se poni{tuvaat. 
 Osnovnata glavnina ne mo`e da se namali pove}e od najmaliot nominalen 
iznos opredelen za osnovnata glavnina so Zakon. 

Osnovnata glavnina mo`e da se namali so odluka na Sobranieto donesena so 
mnozinstvo glasovi koe{to ne mo`e da iznesuva pod dve tretini od akciite so 
pravo na glas pretstaveni na sobranieto vo momentot na donesuvaweto na odlukata.    

^̂̂̂lenlenlenlen        22229999    
На одлуката за намалување на основната главнина се врши предбележба во 

трговскиот регистар. За предбележбата се поднесува пријава за упис.  
 Претседателот на одборот на директори, наредниот работен ден по уписот на 

предбележбата на одлуката за намалувањето на основната главнина во трговскиот 
регистар, согласно закон ја објавува намерата за намалување на основната главнина во 
,,Службен весник на Република Македонија” и најмалку во еден дневен весник. 

 

2222....4444    Promeni vo strukturata nPromeni vo strukturata nPromeni vo strukturata nPromeni vo strukturata na kapitalot za 2011 i 2012 god a kapitalot za 2011 i 2012 god a kapitalot za 2011 i 2012 god a kapitalot za 2011 i 2012 god  

Во годините 2011 и 2012, како и изминатиот период од 2013 година не се 

направени промени во висината на емитираниот капитал. 

    

Red. 
Br. 

 
Struktura 

Rod na  
Akcii 

Broj na 
akcii 

Iznos  
vo  

evra 

U~estvo vo 
osnovniot 
kapital 

1. Akcionerski kapital obi~ni 41.804 1.045.100 100% 

    

2222....5555    DolDolDolDol`̀̀̀nininini~~~~kikikiki    konvertibilnikonvertibilnikonvertibilnikonvertibilni    hartiihartiihartiihartii    odododod    vrednostvrednostvrednostvrednost 

 

Издавачот ГТД Бетон-Штип АД Штип нема издадено должнички конвертибилни 

хартии од вредност кои би можеле да имаат влијание на промени во капиталот. 
    

2222....6666    AkcionAkcionAkcionAkcioneri so nad 5% od akciite so pravo na glaseri so nad 5% od akciite so pravo na glaseri so nad 5% od akciite so pravo na glaseri so nad 5% od akciite so pravo na glas    
    
Сопственичка структура на акционерски капитал со состојба 01.04.13 

ИМАТЕЛ БРОЈ НА 

АКЦИИ 

РОД НА АКЦИИ ПРОЦЕН

Т % 

ТИМ ДОО СКОПЈЕ 8.150 ОБИЧНИ АКЦИИ СО ПРАВО НА ГЛАС 19,50 

ОРКА ХОЛДИНГ АД СКОПЈЕ 7.101 ОБИЧНИ АКЦИИ СО ПРАВО НА ГЛАС 16,99 

ЕЗИМИТ ДООЕЛ ШТИП 6.611 ОБИЧНИ АКЦИИ СО ПРАВО НА ГЛАС 15,81 

ДПТИ ЕКСИКО ДООЕЛ СКОПЈЕ 6.000 ОБИЧНИ АКЦИИ СО ПРАВО НА ГЛАС 14,35 
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2222....7777    MnMnMnMnozinsko u~estvo vo drugi dru{tvaozinsko u~estvo vo drugi dru{tvaozinsko u~estvo vo drugi dru{tvaozinsko u~estvo vo drugi dru{tva    
    
Izdava~ot GTD BETON-[TIP AD [tip ne poseduva mnozinski udel vo drugi 
dru{tva. 
    

2222....8888    Dopolnitelni informacii vo vrska so izdava~ot Dopolnitelni informacii vo vrska so izdava~ot Dopolnitelni informacii vo vrska so izdava~ot Dopolnitelni informacii vo vrska so izdava~ot i kapitaloti kapitaloti kapitaloti kapitalot    
    
Izdava~ot GTD BETON-[TIP AD [tip ne e vo postapka za izdavawe na akcii 
zaradi spojuvawe, podelbi, ili ponudi za prezemawe na drugi dru{tva. 
 
 
 

3. Податоци за деловни активности на издавачот 
 
 

3333....1111    Kratok istorijat za nastanuvaweto i razvojot naKratok istorijat za nastanuvaweto i razvojot naKratok istorijat za nastanuvaweto i razvojot naKratok istorijat za nastanuvaweto i razvojot na    GTD BetonGTD BetonGTD BetonGTD Beton----[tip [tip [tip [tip 
AD [tipAD [tipAD [tipAD [tip 

 

Градежно трговско друштво Бетон-Штип  акционерско друштво Штип во приватна 

сопственост успешно се развива и постои со децении. По успешно извршената 

трансформација на претпријатијата со општестен капитал на ГП Бетон АД Скопје и 

поделбата на 10 нови претпријатија формирани на база на територијален принцип, ГП 

Бетон-Штип АД Штип сметано од 28-11-1995год. работи и функционира како самостојно 

правно лице, а по извршеното усогласување со Законот за трговски друштва на ден 11-03-

1999г. денес функционира под називот Градежно трговско друштво Бетон-Штип 

а.д.Штип.  

 

3333....2222    Opis na dejnosta i organizacijata naOpis na dejnosta i organizacijata naOpis na dejnosta i organizacijata naOpis na dejnosta i organizacijata na    GTD BetonGTD BetonGTD BetonGTD Beton----[tip AD [tip.[tip AD [tip.[tip AD [tip.[tip AD [tip.        
    

Основната дејност на  Гтд Бетон-Штип а.д.Штип е градежништво- изградба на 

стамбени и нестамбени згради со шифра 41.20 и работи претежно на целата територија на 

Република Македонија.  

За подигнување на конкурентската предност на Гтд Бетон-Штип а.д. Штип  има 

стратегија за приспособување на актуелните и очекуваните услови на пазарот преку 

намалување на трошоците. Трошоците ќе се намалат преку зголемување на ефективноста 

во работењето, намалување на времето на производство како и намалување на режиските 

трошоци. Гтд Бетон-Штип а.д.Штип ја потврдува својата способност за долгогодишното 

опстојување на домашниот пазар пред се нудејќи квалитетни производи и услуги во чекор 

со најновите достигнувања во сферата на градежништвото и техиката и најважно од се 

задоволувајќи ги потребите и барањата на купувачите и инвеститорите и со право да го 

задржи епитетот на една од водечките компании во стопанството во Република 

Македонија со 

- Стабилен, препознатлив и респектиран бренд на компанијата 

- Високо образуван, искусен и квалификуван менаџерски тим на компанијата 

- Високо квалификувани и искусни работници 

- Одлично знаење и искуство од областа на капиталните градби 

- Високо професионално и квалитетно реализирање на потпишаните договори. 

- Задоволни клиенти добра препорака 
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-Лиценцирана компанија 

- ИСО 9001-2008 сертифицирана компанија. 

Издавачот Гтд Бетон-Штип а.д.Штип планира: 

- Иплементација на нови технологии; 

- Зголемување на продуктивноста и намалување на трошоците на работењето; 

- Зголемување на обртните средства; 

- Инвестирање во интегриран информационен систем и софверски пакет за следење и 

управување со целокупниот работен процес од склучување на договор до испорака на 

готов производ; 

-  Инвестиции во нова опрема и реконструкција на постоечката; 

- Следење на современите трендови со усогласување на националните и мегународните 

стандарди; 

- Постојан развој на свеста на песоналот за одговорност за извршување на барањата на 

купувачите и инвеститорите и достигање набараниот квалитет на производите и услугите; 

- Суровините и материјалите кои друштвото во поголем број случаи ѓи обезбедува, да се 

води посебно сметка да се набавуваат од реномирани производители со проверен квалитет 

и од познати и проверени довабувачи. 

 Во изминативе две години Гтд Бетон-Штип а.д.Штип има работено на повеќе 

поголеми објекти и тоа 

- катна гаража Макоил Скопје 

- реконструкција на плоштад Слобода – Општина Штип 

- доградба на конак локалитет Баргала Штип- Центар за развој 

- погон за производвсто на млеко и сирење-Млекара Галичник Градско 

- бензинска пумпа Куманово-Агробонак  

- Стамбено деловен објект-Луна корпорација Скопје 

- СДО Скопје-Дајмонд инженеринг Скопје 

- СДО Б10 Штип- Ад за изградба на стамбен и деловен простор 

- СДО Куманово-Мега инженеринг Скопје 

- СДО Штип-Дом инвест Штип 

- Магацин Варади  

- Стар Театар Скопје карабина –Министерство за култура Скопје 

- Музеј на ВМРО Скопје- Министерство за култура Скопје 

- Музеј на холокаустот-Фонд на холокауст на Евреите на РМ 

- Пречистителна станица за вода Пробиштип-Искра системи-М Скопје 

- транспортен систем за водено одлагање на пепел Кичево-Енергоинврест Сараево 

подружница Скопје 

- електрична инсталација ТИРЗ Штип и друго. 
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Во 2013г. Гтд Бетон-Штип а.д.Штип своите производи и услуги  ќе ги пружи на 

горенаведените објекти  од областа на високоградбата, нискоградбата и хидроградбата 

како и на нови  договорени работи  и тоа 

-Изградба на катна гаража ул.Даме Груев кај Беко Скопје  

-Конзолно проширување и партерно уредување на кеј река Вардар –Служба за 

општи работи Влада на РМ 

-Станбена зграда на ул. Козара бр.30 Скопје-Луна Корпорација Скопје  

-Катна гаража кај Веро –Макоил Скопје  

-Стар театар Скопје- хидротехнички работи 

-Станбено деловен објект ул.Никола Тринпаре–Скопје стан за пазар. 
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3.3 Организациска шема 

 

 

    
    
    

    Soglasno Soglasno Soglasno Soglasno ^̂̂̂lenlenlenlen        113113113113    
Vnatre{nata organizacija na dru{tvoto se ureduva so akt {to go donesuva Odborot 

na direktori. 
Vo Dru{tvoto mo`at da se organiziraat razni formi na organizacioni делови vo 

soglasnost so karakterot na procesot na rabota. 
Odborot na direktori mo`e so odluka da gi menuva, ukinuva i dopolnuva 

organizacionite delovi. 
    

^len  114^len  114^len  114^len  114    
Rakovodeweto so vnatre{nite organizacioni delovi se opredeluva so akt na 

Odborot na direktori. 
    

 

3333....4444    Prihodi od proda`ba vo periodot 2010Prihodi od proda`ba vo periodot 2010Prihodi od proda`ba vo periodot 2010Prihodi od proda`ba vo periodot 2010----2012201220122012....        
 

 

 2010 2011 2012 

Приходи од продажба* 366.623 412.615 312.341 

*во илјади денари 

 

3.5 Prikaz na stepenot na zavisnost3.5 Prikaz na stepenot na zavisnost3.5 Prikaz na stepenot na zavisnost3.5 Prikaz na stepenot na zavisnost    
    
Raboteweto na GTD Beton-[tip AD [tip ne zavisi od patenti, licenci ili od 
industriski, komercijalni i finansiski dogovori.     
 

3.3.3.3.6666    Sudski ili arbitra`ni postapki koi se vo tek ili }e nastanatSudski ili arbitra`ni postapki koi se vo tek ili }e nastanatSudski ili arbitra`ni postapki koi se vo tek ili }e nastanatSudski ili arbitra`ni postapki koi se vo tek ili }e nastanat    
    
-odluka od Vrhoven sud vo polza na dru{tvoto so AD Zeolit BSB Probi{tip vo 
iznos od 24.552.295 den. 
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-tu`ba kon Konstruktor Makedonija DOO Skopje za isnos od 17.307.074 den.  
 

 

3333....7777    Broj na vraboteni Broj na vraboteni Broj na vraboteni Broj na vraboteni i kvalifikacionata struktura vo izminatite i kvalifikacionata struktura vo izminatite i kvalifikacionata struktura vo izminatite i kvalifikacionata struktura vo izminatite 
tri godinitri godinitri godinitri godini    
    
Brojot na vraboteni vo GTD Beton-[tip AD [tip e: 
 

2010 2011 2012 

176 183 198 

        
Kvalifikacionata struktura na vraboteni vo poslednite tri godini e: 
 

 2010 2011 2012 

Висока стручна спрема    15 15 16 

Виша стручна спрема 5 5 5 

Средна стручна спрема 10 10 10 

Високо квалификувани 10 9 10 

Квалификувани 85 86 87 

Полуквалификувани 41 46 58 

Возачи-ракувачи на спец. машини 10 10 12 

Вкупно 176 183 198 

 

 

3333....8888    OpisOpisOpisOpis    nananana    значајни инвестиции во основни средства и вложувања во 

хартии од вредност     nananana    ГТД Бетон-Штип АД Штип 

 

Во последните години ГТД Бетон-Штип АД Штип нема позначајни инвестиции и 

вложувања во хартии од вредност.  

Вкупните вложувања во основни срдства во претходните години изнесувала: 

 

2010 2011 2012 

2.172.156 ден 15.515.71 ден 4.051.743 ден 

 

 

3.3.3.3.9999    MestoMestoMestoMesto    iiii    pozicijapozicijapozicijapozicija    nananana    izdavaizdavaizdavaizdava~~~~otototot        vovovovo    grankatagrankatagrankatagrankata:::: 
 
 

Бараноста на нaшиот производ и услуга на пазарот секако е оправдана не само од 

квалитетот туку и од стручно способен кадар кој на прво место ја има поставено за цел 

задоволувањето на потребите на купувачот и инвеститорот, конкурентните цени кои ги 

нудиме на пазарот, стручен раководен тим, користење и вградување на квалитетни 

суровини и матријали за кои секогаш се води сметка да бидат обезбедени од познати 

реномирани добавувачи со докажан квалитет, навремено а некогаш и предвремено 

извршување на договорените рокови, запазување на сите законски прописи и обврски кои 

се однесуваат во контекст со изведбата на објектите и што е многу важно прифаќање и 
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ревизија на рекламирани ставки. Нашиот персонал е секогаш достапен и спремен за 

соработка и стручна помош.  

    
    
 

 

 

4444....FINANSISKI PODATOCI FINANSISKI PODATOCI FINANSISKI PODATOCI FINANSISKI PODATOCI     
    
4.1 Finansiski podatoci za poslednite tri godini4.1 Finansiski podatoci za poslednite tri godini4.1 Finansiski podatoci za poslednite tri godini4.1 Finansiski podatoci za poslednite tri godini  

 

Финансиски податоци за ГТД Бетон-Штип АД Штип за период 2010-2012 
                                                                           

 2012 2011 2010 

Вкупно средства 290.513.821 232.040.167 233.085.496 

Вкупно обврски 144.927.536 94.271.798 99.823.798 

Добивка пред 

оданочување 

11.003.396 10.704.301 2.481.142 

Нето добивка по акција 240.07 257.55 56.76 

Коефициент 

цена/добивка 

6,87 5,44 16,74 

Коефициент 

цена/книгов.вредност на 

акција 

0,47 0,42 0,30 

Износ на исплатена 

дивиденда по акција 

/ 70,00 60,00  

Дивиденден принос / 5.00% 

 

6.32 % 

 

 
*При пресметката на показателот се користи последната пазарна цена на  крајот на периодот. 

 

 

4.1 Trgovski dru{tva vo koi izdava~ot ima mnozinsko u~estvo4.1 Trgovski dru{tva vo koi izdava~ot ima mnozinsko u~estvo4.1 Trgovski dru{tva vo koi izdava~ot ima mnozinsko u~estvo4.1 Trgovski dru{tva vo koi izdava~ot ima mnozinsko u~estvo    
 
GTD Beton-[tip AD [tip ne poseduva mnozinsko u~estvo vo drugi trgovski 
dru{tva. 
 

 

5.PODATOCI ZA AKCIITE ZA K5.PODATOCI ZA AKCIITE ZA K5.PODATOCI ZA AKCIITE ZA K5.PODATOCI ZA AKCIITE ZA KOI SE BARA KOTACIJAOI SE BARA KOTACIJAOI SE BARA KOTACIJAOI SE BARA KOTACIJA    
    
5.1 Opis na rodot na akciite za koi se podnesuva baraweto, brojot na 5.1 Opis na rodot na akciite za koi se podnesuva baraweto, brojot na 5.1 Opis na rodot na akciite za koi se podnesuva baraweto, brojot na 5.1 Opis na rodot na akciite za koi se podnesuva baraweto, brojot na 
akcii i nivna nominalna vrednost akcii i nivna nominalna vrednost akcii i nivna nominalna vrednost akcii i nivna nominalna vrednost     
    
Baraweto za kotacija se odnesuva na 41804 obi~ni akcii izdadeni od izdava~ot GTD 
Beton-[tip AD [tip so nominalna vrednost od 25.00 evra za edna akcija. 
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5.2 Opis na pravata koi im 5.2 Opis na pravata koi im 5.2 Opis na pravata koi im 5.2 Opis na pravata koi im pripa|aat na akciitepripa|aat na akciitepripa|aat na akciitepripa|aat na akciite        
 
 

Soglasno Soglasno Soglasno Soglasno ^len 17^len 17^len 17^len 17    od Statutood Statutood Statutood Statutotttt    
Sekoja obi~na akcija na akcionerite im dava: 

- pravo na glas vo Sobranieto na akcionerite 
- pravo na isplata na del od dobivkata (dividenda) i 
- pravo na isplata na del od ostatokot na likvidaciskata, odnosno ste~ajnata 

masa na Dru{tvoto. 
  

 
^len 30^len 30^len 30^len 30    

Akcionerite svoite prava gi ostvaruvaat na sobranieto, osven ako so zakon 
poinaku ne e odredeno. 
 Na sekoj akcioner zapi{an vo akcionerskata kniga, od denot na upisot mu pripa|a 
pravo na u~estvo vo rabotata na sobranieto i pravo na glas, osven ako so zakon poinaku ne 
e opredeleno. 

^lenovite na Odborot na direktori u~estvuvaat vo rabotata na sobranieto bez 
pravo na glas, osven ako ne se akcioneri. 

 

5.3 Odredbi od statu5.3 Odredbi od statu5.3 Odredbi od statu5.3 Odredbi od statutot na dru{tvoto koi se odnesuvaat na:tot na dru{tvoto koi se odnesuvaat na:tot na dru{tvoto koi se odnesuvaat na:tot na dru{tvoto koi se odnesuvaat na:    
    
5.3.1 Sobranie na dru{tvoto5.3.1 Sobranie na dru{tvoto5.3.1 Sobranie na dru{tvoto5.3.1 Sobranie na dru{tvoto    i pravo na glasi pravo na glasi pravo na glasi pravo na glas         
    

    
    ^len 30^len 30^len 30^len 30    

Akcionerite svoite prava gi ostvaruvaat na sobranieto, osven ako so zakon 
poinaku ne e odredeno. 
 Na sekoj akcioner zapi{an vo akcionerskata kniga, od denot na upisot mu pripa|a 
pravo na u~estvo vo rabotata na sobranieto i pravo na glas, osven ako so zakon poinaku ne 
e opredeleno. 

^lenovite na Odborot na direktori u~estvuvaat vo rabotata na sobranieto bez 
pravo na glas, osven ako ne se akcioneri. 

 
    ^̂̂̂lenlenlenlen    31313131    

Акционер може да овласти со полномошно друго физичко или правно лице како свој 
полномошник на седница на собрание на Друштво, коешто 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 Друштвоto по писмен пат за назначувањето на свој 
полномошник на седница на собрание на Друштвото.  

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.  
  Полномошно може да се даде само за една седница на собранието на Друштвото.  

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.  



Prospekt - GTD Beton-[tip AD [tip 

17 

www.beton-stip.com.mk 

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 страна. Ако 
акционерот лично го евидентира своето присуство на седницата на собранието со сите акции кои 
ги поседува и изјави самиот дека ќе 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.    
    

^len 32^len 32^len 32^len 32    
    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. 
Акционерите треба веднаш да го известат Друштвото за секое полномошно дадено во писмена 
форма. Акционер кој нема да го извести Друштвото за даденото полномошно ќе се смета дека не 
го дал полномошното.  

Ако Друштвото има утврдено образец за давање полномошно во писмена форма, тогаш 
образецот треба да биде испратен на трошок на Друштвото лично до секој акционер или да се 
направи 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 или ако му бил испратен лично по пошта, а образецот не го примил, 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 33^len 33^len 33^len 33    
        Акционерите можат да овластат полномошници и/или на истите да им дадат инструкции за 
гласање на електронски начин.  

Друштвото е должно  на акционерите да им обезбедат користење на електронски систем 
преку кој акционерите ќе можат да се регистрираат, да овластуваат свои полномошници и на 
истите да им даваат инструкции за гласање на седницата на собранието на Друштвото.  

Одредбите од овој член соодветно се применуваат и на откажувањето на полномошно на 
електронски начин.  

        
^len 34^len 34^len 34^len 34    

Друштвото не смее да ги ограничува лицата да бидат полномошници на собрание, освен 
кога кај нив постои состојба на конфликт на интерес во смисла на ставот 2 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:  

- член на Одборот на директори на Друштвото, вклучително и членовите на неговото 
потесно семејство;  

- раководно лице во Друштвото или член на неговото потесно семејство;  
- 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;  

-  застапник по закон или друго овластено физичко лице од друштво или од друго правно 
лице што е во сопственост на Друштвото и  
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- вработен или овластен ревизор во Друштвото.  
Во случај кога постои конфликт на интерес во смисла на одредбите од ставот 2 на овој 

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

овластени лица кај кои има конфликт на интерес во смисла на ставот 2 од овој член, само под 
услов ако тие:  

- претходно им обелодениле на акционерите дека кај нив има конфликт на интерес и  
- 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 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.  

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

Одборот на директори 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.  

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^len^len^len        35353535    

Sobranieto odlu~uva samo za pra{awa izre~no opredeleni so zakon i ovoj statut a 
osobeno za: 

1. izmena na statutot; 
 2. odobruvawe na godi{nata smetka, na finansiskite izve{tai i na godi{niot 
izve{taj za rabotata na Dru{tvoto vo prethodnata delovna godina i odlu~uvawe za 
raspredelbata na dobivkata; 
 3. izbor i otpovikuvawe na ~lenovite na Odborot na direktori; 
 4. odobruvawe na rabotata i na vodeweto na raboteweto so Dru{tvoto na ~lenovite 
na Odborot na direktori; 
 5. promena na pravata vrzani za oddelni rodovi i klasi na akcii; 
 6. zgolemuvawe i namaluvawe na osnovnata glavnina na Dru{tvoto; 
 7. izdavawe akcii i drugi hartii od vrednost; 
 8. nazna~uvawe ovlasten revizor za revizija na godi{nata smetka i na 
finansiskite izve{tai; 
 9. preobrazba na Dru{tvoto vo druga forma na dru{tvo, kako i za statusnite 
promeni na Dru{tvoto i 
 10. prestanuvawe na Dru{tvoto. 
 Ako Sobranieto odlu~uva za izmena na podatok  {to soglasno Zakonot se zapi{uva 
vo trgovskiot registar zapisnikot go vodi notar. 
 Sobranieto ne mo`e da odlu~uva za pra{awa od oblasta na upravuvaweto, odnosno 
oblasta na vodeweto na raboteweto na Dru{tvoto {to se vo nadle`nost na Odborot na 
direktori, osven ako toa ne e opredeleno so Zakon. 
    

^̂̂̂lenlenlenlen        36363636    
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Годишното собрание го свикува Одборот на директори најдоцна три месеца по 
составувањето на годишната сметка, на финансиските извештаи и на годишниот  извештај за 
работата на Друштвото во претходната деловна година, а не подоцна од шест месеца од 
завршувањето на календарската година или 14 месеца од одржувањето на последното годишно 
собрание. 

На годишното собрание:  
- се разгледуваат и се усвојуваат годишната сметка, финансиските извештаи и годишниот 

извештај за работата на друштвото во претходната деловна година;  
- се одлучува за употребата на чистата добивка или за покривање на загубата и  
- се одобрува работата на членовите на Одборот на директори.  
Ако Одборот на директори не го свика годишното собрание навреме, собранието без 

одлагање го свикуваат неизвршните членови на одборот на директорите.  
Ако годишното собрание не го свикаат неизвршните членови на одборот на директорите, 

или ако од кои било други причини не се одржи во рокот определен во ставот 1 на овој член, 
одлука за свикување на годишното собрание може да донесе судот по предлог на кој било 
акционер.  

Годишното собрание по завршувањето на деловната година, задолжително одлучува за 
одобрување на работата и за водењето на работењето на друштвото од страна на членовите на 
Одборот на директори. За одобрување на работата на членовите на Одборот на директори се гласа 
одделно за секој член на органот.  

Расправата и одобрувањето на работата на Одборот на директори, односно за начинот на 
водењето на работењето на Друштвото мора да биде поврзана со расправата за годишната сметка, 
финансиските извештаи и годишниот извештај за работата на Друштвото во претходната деловна 
година.  

Во годишниот извештај за работата на Друштвото во претходната деловна година, 
Одборот на директори има обврска објективно да ги презентира и да ги објасни главните фактори 
и околностите коишто влијаеле на определувањето на работењето, вклучувајќи ги и промените во 
опкружувањето во чиишто рамки Друштвото дејствува, одговорот на Друштвото на тие промени и 
нивното влијание, политиката на вложувања за одржување и за поддршка на успешноста во 
работењето на Друштвото, вклучувајќи ја и политиката на дивиденди, изворите на средствата на 
Друштвото, политиката на односот на долгорочниот долг спрема основната главнина и политиката 
на управување со ризикот, големите зделки и зделките со заинтересирана страна со прикажани 
податоци за висината на износот на трансакциите кои се извршени врз основа на зделка со 
заинтересираната страна и начинот и постапката во која била одобрена зделката со 
заинтересираната страна, име, презиме и адреса на заинтересираната страна ако е физичко лице, 
или назив и седиште  на заинтересираната страна ако е правно лице, како и средствата на 
Друштвото чијашто вредност не е одразена во билансот на состојбата според меѓународните 
стандарди за финансиско известување, изгледите за идниот развој на Друштвото и неговиот 
деловен потфат, активностите во сферата на истражувањето и развојот, како и информациите во 
врска со стекнувањето сопствени удели или акции, во зависност од релевантните околности. Во 
годишниот извештај на Друштвото се објавуваат и примањата на секој извршен член на Одборот 
на директори (плата, надоместоци на плата, бонус, осигурувања и други права), односно 
надоместокот на неизвршните членови на одборот на директори.  

Ако годишното собрание не ја одобри работата на Одборот на директори или на некои од 
членовите на Одборот на директори на истата седница, собранието може да одлучи да пристапи 
кон избор на сите членови на Одборот на директори или кон избор на нови членови на местото на 
оние на кои собранието не им ја одобрило работата. Собранието може да одлучи членовите на 
Одборот на директори на кои им ја одобрило работата да продолжат да ги вршат неодложните 
работи во Друштвото до изборот на полниот состав на Одборот на директори што се врши на 
продолжена седница што се одржува во рок не пократок од осум дена и не подолг од 15 дена од 
денот на објавувањето на датумот на којшто ќе продолжи седницата на годишното собрание. 
Денот на одржувањето на продолжената седница се објавува во дневен весник.  
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Одлуката за одобрување на работата на сите членови на Одборот на директори не го 
исклучува правото да се бара надомест на штета.  

Одредбите од Закон i ovoj Statut со коишто се уредува собранието се применуваат и на 
годишното собрание, освен ако со Закон и овој Статут поинаку не е определено. 

    
    ^̂̂̂lenlenlenlen    37373737    

Кога тоа го бара интересот на Друштвото и на акционерите, во времето меѓу две годишни 
собранија, може да се свика собрание.  

Неизвршните членови на Одборот на директори можат, со мнозинство гласови од своите 
членови, кога тоа е предвидено со Закон или овој Статут, по своја иницијатива или по барање на 
акционер, да донесат одлука за свикување собрание.  

Барање за свикување собрание можат да поднесат акционери кои имаат најмалку една 
десеттина од сите акции со право на глас. Во барањето што го поднесуваат по писмен пат, 
акционерите кои бараат свикување собрание мораат да ги наведат целта и причините за 
свикувањето на собранието, своето име и презиме, местото на живеење и ЕМБГ, односно фирмата, 
седиштето и ЕМБС ако акционерот е правно лице. Кон барањето акционерите доставуваат и извод 
од акционерската книга издадена од Централниот депозитар за хартии од вредност во којшто е 
наведен бројот на акциите со право на глас коишто ги поседуваат во Друштвото.  

Барањето се доставува до Одборот на директори во седиштето на Друштвото. Барањето 
може да биде содржано во еден документ или во два или повеќе документа потпишани од 
акционерите кои имаат најмалку една десеттина од вкупниот број на акциите со право на глас.  

Одборот на директори, во рок од осум дена од денот на приемот на барањето на 
акционерите за свикување собрание, донесува одлука за прифаќање или за одбивање на барањето. 
Во одлуката за одбивање на барањето мора да се наведат причините поради коишто е така 
одлучено.  

Ако по барањето на акционери кои имаат мнозинство од сите акции со право на глас 
Одборот на директори не свика собрание во рок од 24 часа од денот на поднесувањето на 
барањето, акционерите можат да поднесат предлог за свикување собрание до судот." 

    
^̂̂̂lenlenlenlen        38383838    

Ако Одборот на директори не донесe одлука во рокот од ставовите 5 и 6 од претходниот 
член на овој Статут, или не го прифати барањето за свикување собрание, судот по предлог може 
да донесе одлука да се свика собрание.  

Судот во рок од осум дена од денот на поднесувањето на предлогот од ставот 1 на овој 
член, донесува одлука за свикување собрание ако се исполнети условите, начинот и постапката 
засвикување собрание, определени со Закон и овој Статут и ако прашањата предложени за 
дневниот ред, според Закон и овој Статут, се во надлежност на собранието.  

Во одлуката за свикување на собранието од ставот 2 на овој член судот наложува 
свикување на собранието и преземање на конкретни дејствија што се неопходни за остварување на 
целите заради коишто се свикува собранието, вклучувајќи и назначување лице кое ќе го свика 
собранието. Лицето назначено од судот го одредува времето и местото на одржување на 
собранието, датумот за евиденција на акционерите кои имаат право на глас и поднесува барања до  
Друштвото за објава на свикувањето на собранието на официјалната интернет страница на 
Друштвото и на официјалната интернет страница на берзата на која котираат акциите на 
Друштвото, како и другите потребни дејствија за успешно свикување и одржување на седница на 
собранието на Друштвото. Друштвоto и берзата се должни без одлагање и навремено да ги 
исполнат сите потребни барања согласно со одредбите на Закон и овој Статут за свикување 
седница на собрание и негово објавување на интернет упатени до нив од лицето кое го свикува 
собранието. Лицето за преземање на дејствијата за свикување на собрание може да користи и 
адвокатски услуги.  

Собранието чиешто свикување ќе биде наложено со одлука од ставот 2 на овој член се 
свикува најдоцна во рок од осум дена од  денот на доставувањето на донесената одлука на судот 
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со која се наложува свикување на собранието до лицето определено од страна на судот кое ќе го 
свика собранието.  

Трошоците за одржување на собранието, како и судските трошоци и трошоците за 
адвокатски услуги од ставот 3 на овој член, ако судот го одобри барањето, паѓаат на товар    на 
Друштвото. Ако судот го одбие барањето, сите трошоци паѓаат на товар на предлагачот. 

 
^̂̂̂lenlenlenlen        33339999    

Собранието може да биде свикано: 
- со објавување јавен повик,  
- со покана или  
- со покана и со објавување јавен повик до акционерите.  

Доколку собранието се свикува со праќање покана, поканата се испраќа до сите акционери 
чиишто акции им даваат право на учество во работата на собранието коешто се свикува. Поканата 
се испраќа според изводот од акционерската книга, којшто не е постар од три дена до денот на 
испраќањето на поканата. 

Испраќањето на поканата се врши на начин којшто овозможува да се потврди датумот кога 
е испратена и датумот кога е примена од секој акционер. 

Javniot povik za odr`uvawe na sednica na sobranieto se objavuva na polovina 
stranica vo najmalku eden dneven vesnik {to izleguva na celata teritorija na Republika 
Makedonija. Sodr`inata na javniot povik se objavuva i na naslovnata stranica od 
oficijalnata internet stranica na Dru{tvoto, a se podnesuva i za objavuvawe na internet 
stranicata na berzata. 

Рокот којшто тече од денот на објавувањето на јавниот повик за учество на собранието до 
денот на одржувањето на собранието не може да биде подолг од 50 дена ниту пократок од 21 ден 
до денот на одржувањето на собранието.  

Одборот на директори го определува денот (датумот на евиденција) којшто ќе го користи 
за испраќање покани според изводот од акционерската книга, којшто не може да биде подолг од 
три дена.  

Собранието може да донесе одлука за свикување на седница на собрание која не е редовна 
годишна седница на начин пропишан во ставот 1 на овој член во рок кој не може да биде подоцна 
од четиринаесеттиот ден пред денот на кој треба да се одржи седницата на собранието, ако 
Друштвото има воспоставено или користи електронски систем со кој му се овозможува на секој 
акционер електронски да гласа. Одлуката за свикување на седница на собрание, собранието на 
Друштвото ја донесува со мнозинство гласови кое не може да изнесува помалку од две третини од 
акциите со право на глас претставени на собрание и рокот за нејзиното важење не може да биде 
подоцна од одржувањето на првото наредно годишно собрание на Друштвото.  

Ако седницата на собранието која била свикана на начин како што е пропишано во ставот 
7 од овој член нема да се одржи поради немање кворум, во рок кој не е подолг од 15 дена од денот 
на којшто требало да се одржи уредно свиканата седницата на собранието, се закажува нов датум 
за одржување на собранието (одложена седница на собрание). Свикувањето на одложената 
седница на собранието, како и секое наредно свикување може да биде во рок којшто е различен од 
рокот определен во ставот 5 на овој член под услов да не е ставена нова точка на дневниот ред и 
ако изминале најмалку десет дена од датумот кога е извршено последното свикување и датумот 
кога требало да се одржи седницата на собранието.  

Трошоците за објавување на јавниот повик за свикување на седница на собранието на 
друштвото, паѓаат на товар на Друштвото. 
    

^̂̂̂lenlenlenlen    40404040    
Јавниот повик за свикување собрание, односно поканата ги содржи следниве податоци:  
- фирмата и седиштето на Друштвото;  
-  местото, датумот и часот на одржување на седицата на собранието;  
- се прикажува дневниот ред според кој ќе работи собранието; 
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- начинот на којшто се достапни материјалите што се подготвени за собранието коешто е 
свикано и 

 - другите процедурални формалности, пропишани со овој Статут, што се од значење за 
присуството на собранието и за начинот на гласање.  

Јавниот повик за одржување на седница на собрание, односно поканата, содржи опис на 
постапките според кои акционерите учествуваат и гласаат на седница на собранието, а особено за 
тоа како:  

- 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;  

- се одвива постапката за гласање преку полномошник, како ќе им се направат достапни 
обрасците за гласање преку полномошник на акционерите ако 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  

- се одвива постапката за гласање со кореспонденција или електронски ако Друштвото 
овозможува такво гласање.  

Во јавниот повик, односно во поканата 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 определени со Закон и овој 
Статут.  
 Материјалите мораат да бидат достапни до акционерите од денот на објавувањето на 
јавниот повик, односно испраќањето на поканата.  

    
^̂̂̂lenlenlenlen    41414141    

 Во период кој не може да започне подоцна од дваесет и првиот ден пред денот на 
одржување на седница на собранието на Друштвото, како и на денот на одржувањето на седницата 
на собранието, Друштвото на својата интернет страница ги објавува најмалку следниве 
информации:  

- содржината на јавниот повик за свикување на седница на собрание на Друштвото;  
- 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;  

- документи и материјали кои ќе се разгледуваат на седницата на собранието на 
Друштвото;  

- предложените одлуки за донесување или каде што такви нема предложено, мислења на 
Одборот на директори по секоја точка од предложениот дневен ред на седницата на собранието на 
Друштвото;  

- предложените одлуки од акционерите кои Друштвото веднаш откако ќе ги прими треба 
да ги објави и  

- обрасците за гласање преку полномошник и обрасците за гласање со кореспонденција 
подготвени за преземање електронски од страна на акционерите, доколку такви Друштвото има 
подготвено.  

Во случај ако Друштвото на акционерите не им ги направи обрасците достапни за 
електронско преземање од неговата интернет страница, тогаш на истата страница Друштвото 
објавува како обрасците можат да се добијат во писмена форма и на свој трошок, а по барање на 
акционер, ги доставува обрасците. 
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^̂̂̂lenlenlenlen        42424242    
Собранието може да одлучува само за прашања коишто се уредно ставени на дневен ред.  
Собранието може да расправа, без право на одлучување, и за прашања коишто не се 

уредно ставени на дневен ред.  
Секој акционер има право во кое било време да поднесува иницијатива за вклучување 

точки во дневниот ред на собрание коешто ќе биде свикано.  
Акционери кои поединечно или заедно поседуваат најмалку 5% од вкупниот број на акции 

со право на глас можат да предложат дополнување на дневниот ред со барање за вклучување нови 
точки ако истовремено приложат и образложение за предложената точка за дополнување на 
дневниот ред или ако предложат одлука по предложената точка.Предлагањето точки на дневен ред 
Друштвото може да го овозможи да се врши со електронски средства.  
  Акционери кои поединечно или заедно поседуваат 5% од вкупниот број на акции со право 
на глас имаат право по писмен пат да предложат за усвојување одлуки по секоја од точките кои се 
вклучени или ќе бидат вклучени во дневниот ред на седницата на собранието на Друштвото. 
Предлагањето одлуки Друштвото може да го овозможи да се врши со електронски средства.  
  Барањето за вклучување на една или повеќе точки во дневниот ред на собранието коешто е 
свикано и/или предлагањето на одлуки за усвојување се испраќа до Одборот на    директори, 
односно до свикувачот на собранието назначен од судот во согласност со Закон и овој Статут во 
рок од осум дена од денот кога е објавен јавниот повик за одржување на седница на собранието на 
Друштвото.  

 Барањето за вклучување една или повеќе точки во дневниот ред на собрание коешто е 
свикано не може да се одбие, освен во случаите:  
  - ако акционерот, односно акционерите го пропуштиле рокот од ставот 6 на овој член;  

- ако акционерот, односно акционерите не поседуваат доволен број акции со право на глас 
во Друштвото, во согласност со ставот 4 од овој член;  

- ако предлогот не ги исполнува другите услови предвидени со Закон и овој Статут и  
- ако точката, односно точките коишто се бара да бидат вклучени во дневниот ред на 

собранието не спаѓаат во надлежност на собранието или не се во согласност со закон и со овој 
Статут.  

Ако барањето од ставот 6 на овој член не е ставено на дневен ред, освен во случаите од 
ставот 7 на овој член, конечна одлука по барањето донесува собранието при усвојувањето на 
дневниот ред.  

Барањето за вклучување една или повеќе точки во дневниот ред на свикано собрание, 
органот што го свикал собранието, односно лицето определено од судот да свика собрание, го 
испраќа до сите акционери, односно го објавува на ист начин на којшто го објавил јавниот повик 
за учество на свиканото собрание, најдоцна осум дена пред денот на неговото одржување.  

Таму каде што остварувањето на правото на акционерите од ставовите 4 и 5 на овој член 
повлекува измена на дневниот ред на седницата на собрание кој веќе е објавен, Друштвото го 
става на располагање ревидираниот дневен ред на истиот начин, како и претходниот дневен ред 
пред датумот на одржувањето на седницата на собранието на Друштвото. Ревидираниот дневен 
ред е уредно ставен на располагање ако акционерите можат навремено да овластат полномошници 
или да гласаат со коренспонденција. 

    
^̂̂̂lenlenlenlen        43434343    

Секој акционер има право да поставува прашања по секоја од точките од дневниот ред на 
седницата на собранието на Друштвото.  

Друштвото преку свој овластен орган или застапник е должно да одговори на прашањата 
што му ги поставуваат акционерите.  

Правото да се поставуваат прашања од акционерите и обврската на Друштвото да одговори 
на поставените прашања може да биде претходно условено од потребата да се потврди личниот 
идентитет на акционерите кои поставиле прашања, одржувањето на ред во заседавањето и 
работата на собранието, или преземање активности за зачувувањето на доверливоста во 
работењето и деловните интереси на Друштвото.  
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Друштвото може да даде еден збирен одговор на прашањата со иста содржина.  
Прашањата поставени од акционерите се сметаат дека се одговорени ако одговорите се 

достапни на интернет страницата на Друштвото во формат на прашање и одговор.  
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  44^len  44^len  44^len  44    
Sekoj akcioner koj ima namera da u~estvuva na svikanoto Sobranie dol`en e da go 

prijavi svoeto u~estvo so prijava za u~estvo na sobranieto, koja se podnesuva najdocna pred 
po~etokot na  na sednicata na zaka`anoto sobranie. 
 Spisokot na prijavenite akcioneri go podgotvuva Odborot na direktori, go stava 
na uvid vo sedi{teto na dru{tvoto, pred po~etokot na odr`uvaweto na Sobranieto go 
sporeduva spored sostojbata vo vo akcionerskata kniga dobiena od Centralniot depozitar 
za hartii od vrednost 48 ~asa pred odr`uvaweto na sednicata na Sobranieto. 
 Pred po~etokot na odr`uvaweto na sobranieto, spisokot od stav 2 na ovoj ~len go 
potpi{uva sekoj prisuten akcioner, odnosno polnomo{nik, so {to go verifikuva svoeto 
prisustvo. Poti{aniot spisok go zaveruvaat so svoj potpis pretsedava~ot so sobranieto i 
zapisni~arot i po zaverkata na spisokot pretsedava~ot go konstatira kvorumot za rabota. 
    

^̂̂̂lenlenlenlen        45454545    
Друштвото можe да им овозможи на акционерите најмалку еден од следниве начини за 

учество на седница на собрание на Друштвото со електронски средства:  
- директен пренос на собранието;  
- двонасочна аудио и видео комуникација во живо, која на акционерите им овозможува да 

се обраќаат на собранието од кое било оддалечено место и  
- електронски средства за гласање, пред или за времетраење на собранието и без потреба 

од овластување полномошник кој физички би присуствувал на седницата.  
Ако Друштвото на акционерите им овозможi да учествуваат на седница на собранието на 

на начин како што е пропишано во ставот 1 од овој член мора да има воспоставено систем за 
електронска регистрација и евиденција на акционерите заради нивна идентификација и 
зачувување на безбедноста на електронската врска при учество на акционерите на собрание на 
некои од начините пропишани со ставот 1 на овој член и притоа не смее да бара од акционерите да 
поднесуваат документи заверени кај нотар или потврдени од друг домашен или странски 
надлежен орган.  

Друштвoto е должнo 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 Македонија. 
    

^̂̂̂lenlenlenlen    46464646    
Ako dojde do prekin na sednica na sobranie {to zapo~nalo so rabota, prisutnite 

akcioneri na sednicata na sobranieto mo`at da odlu~at sobranieto da prodol`i so 
rabota vo vreme i mesto koe{to se opredeluva so mnozinstvo glasovi od kvorumot za 
rabota na sobranieto, osven ako so statutot ne e opredeleno pogolemo mnozinstvo 
(prodol`uvawe na prekinata sednica na sobranieto). Odlo`uvaweto ne mo`e da bide 
podolgo od osum dena od denot na prekinot.  
  Ako dojde do prekin na sednica na sobranie {to zapo~nalo so rabota, a sobranieto 
ne donelo odluka za prodol`uvawe so rabota, vo soglasnost so stavot 1 od ovoj ~len, 
pretsedava~ot so sobranieto go opredeluva vremeto i mestoto na prodol`uvaweto na 
prekinatata sednica na sobranieto, osven ako so statutot poinaku ne e opredeleno. 

U~estvoto na prodol`uvaweto na prekinata sednica na sobranieto povtorno ne se 
prijavuva. Akcionerot koj ne go prijavil u~estvoto na sobranieto ~ija{to sednica e 
prekinata ima pravo da go prijavi svoeto u~estvo pred po~etokot na prodol`enata 
sednicata spored sostojbata vo akcionerskata kniga. Na po~etokot od rabotata na 
prodol`enata sednica na sobranieto se pristapuva kon povtorno potpi{uvawe na 
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spisokot na prijavenite akcioneri, odnosno na polnomo{nicite, so {to sekoj prisuten go 
verifikuva svoeto prisustvo na prodol`enieto na prekinatata sednica na sobranieto. 
Potpi{aniot spisok, so svoj potpis, povtorno go zaveruvaat pretsedava~ot so sobranieto 
i zapisni~arot. Po zaveruvaweto na spisokot pretsedava~ot so sobranieto go konstatira 
kvorumot za rabota na prodol`enieto na prekinata sednica na sobranieto.  

Zavereniot spisok od stavot 3 na ovoj ~len im se dava na uvid na site u~esnici na 
prodol`enieto na prekinatata sednica na sobranieto pred prvoto glasawe. Sekoj 
verifikuvan u~esnik na sobranieto mo`e da bara kopija na potpi{aniot spisok na svoj 
tro{ok.  

Ako na prodol`enata sednica na sobranie nema kvorum za rabota ili taa ne se 
odr`i vo rokot od stavot 1 na ovoj ~len, se zaka`uva novo sobranie spored uslovite, 
na~inot i postapkata opredeleni so ovoj zakon i so statutot.  

Odlukite doneseni na sobranieto koe{to po zapo~nuvaweto so rabota ja prekinalo 
rabotata, bez razlika na toa dali }e prodol`i so rabota, se smetaat za polnova`ni. Na 
sednicata na koja{to sobranieto prodol`ilo da raboti, sobranieto rasprava    i odlu~uva 
samo po to~kite koi{to ne se razgleduvani i po koi{to ne e odlu~uvano. 

 
    

^̂̂̂lenlenlenlen        47474747    
Секој акционер може да бара од извршните членови на Одборот на директорите издавање 

копија на записникот од собранието, на негов трошок.  
Трошокот не може да биде поголем од стварните трошоци. 
Кога записникот го води нотар, копијата од записникот од собранието ја дава нотарот кој 

го водел записникот. 
    

^len  48^len  48^len  48^len  48    
Sobranieto mo`e da raboti ako na sednicata prisustvuvaat verifikuvani u~esnici 

na Sobranieto koi poseduvaat najmalku mnozinstvo od vkupniot broj na akciite so pravo 
na glas. 
 Ako na sobranieto ne se obezbedi kvorumot od stav 1 na ovoj ~len, sobranieto ne 
mo`e da po~ne so rabota i se zaka`uva nov termin za odr`uvawe na sobranieto 
(prezaka`ano sobranie), za vreme koe ne e podolgo od 15 dena od denot za koj{to e 
zaka`ano sobranieto koe nemalo kvorum za rabota. Noviot termin za odr`uvawe na 
prezaka`anoto sobranie se objavuva na na~in na koj {to e objaveno sobranieto koe nemalo 
kvorum za rabota. 
 U~estvoto na prezaka`anoto sobranie povtorno ne se prijavuva. Pred da se zapo~ne 
so rabota na prezaka`anoto sobranie se pristapuva kon potpi{uvawe na spisokot, so {to 
sekoj prisuten go verifikuva svoeto prisustvo na prezaka`anoto sobranie. Potpi{aniot 
spisok so svoj potpis go zaveruva pretsedava~ot na sobranieto i zapisni~arot. Po 
zaverkata na spisokot pretsedava~ot go konstatira prisustvoto na prijavenite akcioneri, 
odnosno nivni polnomo{nici, odnosno kvorumot za rabota na sobranieto. 
 Sekoj verifikuvan u~esnik na prezaka`anoto sobranie mo`e da bara kopija od 
potpi{aniot spisok na svoj tro{ok. 
 Na prezaka`anoto sobranie mo`e da se odlu~uva samo po pra{awata utvrdeni vo 
dnevniot red za prvoto svikuvawe na Sobranieto, bez ogled na prisutnite akcioneri i 
brojot na akciite {to gi imaat, a ne mo`e da se odlu~uva za pra{awa za koi spored 
zakonot se odlu~uva so pogolemo mnozinstvo od kvorumot od stav 1 na ovoj ~len. 
    

^len ^len ^len ^len     44449999    
Pravo na glas vo Sobranieto se steknuva so celosna uplata na vrednosta na 

akcijata. 
Со давањето на акциите во залог, акционерот не го губи правото на глас.  
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За акциите во сопственост на малолетник или на друго деловно неспособно лице, правото 
на глас го остварува неговиот законски застапник, односно старател, лично или преку 
полномошник, определен со писмено полномошно заверено кај нотар.  

За акциите во сопственост на починато лице, до завршувањето на оставинската постапка, 
правото на глас го остварува заедничкиот застапник определен од наследниците на починатиот со 
писмено полномошно заверено кај нотар.  

За друштво во ликвидација или во стечај коешто има акции во друго правно лице, гласа 
ликвидаторот, односно стечајниот управник или од нив определениот полномошник со писмено 
полномошно заверено кај нотар. 
    

^len ^len ^len ^len     50505050    
Glasaweto na Sobranieto e javno. За броењето на гласовите собранието избира најмалку 

еден бројач на гласови. 
Po barawe na eden ili pove}e akcioneri koi imaat najmalku edna desettina od 

vkupniot broj akcii so pravo na glas, sobranieto pristapува kon tajno glasawe.  
 Pri pristapuvawe kon tajno glasawe sobranieto izbira Komisija za sproveduvawe 
na glasaweto sostavena od 3 ~lena (pretsedatel i dva ~lena). 
 ^lenovite na Komisijata za sproveduvawe na glasaweto i broja~ite na glasovite se 
izbiraat od redovite na prisutnite akcioneri na sobranieto, odnosno nivnite 
polnomo{nici. Za ~len na Komisijata ne mo`e da bide izbran ~len na Odborot na 
direktori, pretsedava~ot na sobranieto, niti kandidat za izbor za ~len na Odborot na 
direktori pri vr{eweto na izbor.  

Комисијата ја определува содржината на гласачките ливчиња, се грижи за умножување на 
гласачките ливчиња, ги нумерира гласачките ливчиња, ги пребројува гласовите и поднесува 
писмен извештај за спроведеното тајно гласање во којшто утврдува колку ливчиња биле 
употребени за спроведеното тајно гласање, колку ливчиња останале неупотребени и ги утврдува 
резултатите од гласањето. Извештајот за спроведеното тајно гласање го потпишуваат сите членови 
на комисијата. 

Гласачкото ливче мора да ги содржи имињата и презимињата на сите кандидати кои се 
избираат со тајно гласање.  

Кога се врши тајно гласање, ливчето за гласање мора да ги содржи прашањата за коишто 
ќе се гласа, опцијата за гласање ”за”, “против”, “воздржани” за секое прашање или група на 
прашања или друга јасна опција, како и објаснување за начинот на којшто се врши тајното 
гласање.  

Гласачките ливчиња (употребените и неупотребените), извештајот за спроведеното 
гласање и другиот изборен материјал се чуваат на ист начин како и записниците од собранијата.  

Во рок од 15 дена од денот на одржаната седница на собранието, Друштвото е должно на 
својата интернет страница да ги објави резултатите од гласањето на начин како што е пропишано 
со Закон. 

    
    ^len^len^len^len    51515151    

Za site izbori i otpovikuvawa na ~lenovi na Odbor na direktori glasaweto e 
javno. 

Po barawe na eden ili pove}e akcioneri koi imaat najmalku edna desettina od 
vkupniot broj akcii so pravo na glas, sobranieto pristapува kon tajno glasawe, na na~in i 
vo postapka opredelena so Zakon i ovoj Statut. 
    

Член        52525252    
Друштвото може да им овозможи на акционерите да гласаат со кореспонденција пред 

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

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

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

    
Член    53535353    

Друштвото е должно за секоја одлука за која се гласало на седница на собранието на 
Друштвото да го утврди вкупниот број на акции за кои биле дадени важечки гласови, вкупниот 
број на важечки гласови и делот од основната главнина кој го претставуваат тие и бројот на 
гласови дадени „за“, „против“ и „воздржан“ за секоја одлука што е предмет на гласање на 
собранието.  

По исклучок од ставот 1 на овој член, ако ниту еден акционер не стави забелешка на 
гласањето, односно не побара целосен отчет за резултатите од гласањето, друштвото може да ги 
утврди резултатите од гласањето само до степен потребен за да се прикаже дека потребното 
мнозинство за секоја одлука е постигнато.  
Во рок од 15 дена од денот на одржаната седница на собранието, Друштвото е должно на својата 
интернет страница да ги објави резултатите од гласањето на начин како што е пропишано со 
ставот 1 на овој член. 
 

^len 54^len 54^len 54^len 54    
 Koga so odluka na sobranieto, odnosno so odluka za izmena na statutot se menuva, 

odnosno ograni~uva koe bilo pravo vrzano za nekoj rod akcii, taa odluka se smeta za 
polnova`na ako akcionerite koi go pretstavuvaat soodvetniot rod akcii dadat soglasnost 
so donesuvawe odluka za soglasnost so mnozinstvoto opredeleno vo zakon i ovoj statutot.  

Akcionerite od stavot 1 na ovoj ~len donesuvaat odluka za soglasnost na oddelna 
sednica na ovie akcioneri (posebno sobranie) ili na isto sobranie so drugite akcioneri 
no so oddelno glasawe (odvoeno glasawe), osven ako so zakon poinaku ne e opredeleno. Za 
svikuvaweto na oddelna sednica na posebno sobranie i za u~estvoto na nea, za pravoto na 
izvestuvawe, kako i za donesuvaweto na posebnite odluki, va`at odredbite od Zakonot za 
trgovskite dru{tva {to se odnesuvaat na odlu~uvaweto na sobranieto. Svikuvawe posebno 
sobranie ili odvoeno glasawe mo`at da pobaraat akcioneri koi imaat najmalku edna 
desettina od vkupniot broj na akciite koi mo`at da u~estvuvaat vo glasaweto za 
donesuvawe odluka za soglasnost. 

 
 
 

^len ^len ^len ^len 55555555    
  Za odluka so koja{to se ukinuva povlasteno pravo, e potrebna soglasnost na 
sopstvenicite na prioritetnite akcii. 

Za izdavawe na prioritetni akcii koi pri raspredelbata na dobivkata ili pri 
isplata na del od ostatokot od likvidacionata, odnosno ste~ajnata masa na dru{tvoto 
imaat prvenstvo e potrebna soglasnost na sopstvenicite na prioritetni akcii. 
  Sopstvenicite na prioritetni akcii ja davaat soglasnosta so posebna odluka. 
Odlukata se donesuva so mnozinstvo glasovi koe{to ne mo`e da iznesuva pod dve tretini 
od pretstavenite prioritetni akcii,.  
  Ako povlastenite prava bidat ukinati, prioritetnite akcii bez pravo na glas 
steknuvaat pravo na glas. 

    
^̂̂̂lenlenlenlen        56565656    

Одлуките на собранието влегуваат во сила со денот на донесувањето, освен ако во 
одлуката не е утврден друг датум на влегување во сила. 
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^̂̂̂lenlenlenlen        57575757    
Секој акционер може на собранието да бара известување за состојбата на Друштвото и за 

неговите односи со други друштва, ако известувањето е поврзано со точките на дневниот ред на 
собранието.  

Акционерот на кој му е ускратено известувањето може да побара, во писмена форма, 
неговото прашање, барање и причините поради коишто тој е лишен од известувањето да бидат 
внесени во записникот од расправата.  

Акционер кој нема добиено известување може да бара заштита на своето право на 
известување од судот. Предлогот се поднесува во рок од 15 дена од денот на одржувањето на 
собранието. 

    
^̂̂̂lelelelennnn        58585858    

Ништовноста на одлука на собранието може да се истакнува со тужба и на кој било друг 
начин.  

Тужба против Друштвото со кое се бара утврдување на ништовност на одлука на 
собранието може да поднесе секој акционер, Одборот на директори или член на Одборот на 
директори.  

Тужбата се поднесува во рок од 30 дена од денот на донесувањето на одлуката. Ако 
тужителот бил присутен на собранието на коешто е донесена одлуката, рокот почнува да тече од 
првиот нареден ден од денот на завршувањето со работа на собранието на коешто е донесена 
одлуката. Ако тужителот не присуствувал на собранието на коешто е донесена одлуката, рокот 
почнува да тече од првиот нареден ден од денот кога можел да дознае за одлуката, но не подоцна 
од една година од донесувањето на одлуката.  

Тужбата се поднесува против Друштвото. Друштвото е застапувано од овластен член на 
Одборот на директори. Ако тужба поднесат извршните членови на Одборот на директорите, 
Друштвото е застапувано од неизвршните членови. 

Ако членовите на Одборот на директорите поднесат тужба за утврдување ништовност, во 
тој случај, соодветно се применува одредбата од ставот 4 на овој член. 
    

^̂̂̂lenlenlenlen        59595959    
Со седницата на собранието претседава претседавач со собрание. Претседавачот со 

собранието го определува редоследот на работата и го одржува редот на седницата на собранието, 
а може да утврди и правила за водење на седницата на собранието.  

Претседавачот со собранието се избира за секое одделно собрание.  
Мандатот на претседавачот со собранието трае до изборот на претседавачот на наредното 

собрание коешто треба да биде одржано.  
За претседавач со собранието може да биде избран секој акционер или лице коешто 

застапува акционер. За претседавач со собранието не може да биде избран член на Одборот на 
директори. 

    
^̂̂̂lenlenlenlen        60606060    

За работата на собранието се води записник којшто содржи податоци за:  
1) фирмата и седиштето на Друштвото;  
2) датумот, времето и местото на одржувањето на собранието;  
3) името на претседавачот со собранието, односно името на записничарот и имињата на 

членовите на комисијата за гласање, ако се избираат;  
4) дневниот ред на собранието;  
5) бројот на присутните акционери, односно полномошниците на акционери и кворумот за 

работа;  
6) расправата водена на собранието;  
7) значајните настани на собранието, како и поднесените предлози;  
8) одлуките, бројот на гласови ,,за,, и ,,против,, и бројот на воздржаните гласови и  
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9) оградувањата, односно противењата на акционер, или член на Одбор на директори 
против некоја одлука ако е изјавено оградување, односно противење.  

За записничар и заверувачи на записник не може да биде избран член на Одбор на 
директори, ниту претседавачот со собранието.  

Записникот се подготвува најдоцна во рок од осум дена од денот на одржувањето на 
собранието и него го потпишуваат записничарот и претседавачот со собранието, а го заверуваат 
заверувачи на записник.  

 Кога записникот го води нотар, записникот се подготвува најдоцна во рок од три дена од 
денот на одржувањето на собранието и него го потпишува нотарот и претседавачот со собранието.  

Записниците заедно со прилозите се чуваат најмалку десет години. 
 

5.3.5.3.5.3.5.3.2222    Soop{tenija za akcioneriteSoop{tenija za akcioneriteSoop{tenija za akcioneriteSoop{tenija za akcionerite        
 
 

^len^len^len^len        117117117117    
Zaradi ostvaruvawe na svoite prava opredeleni so zakon i ovoj Statut sekoj 

akcioner na Dru{tvoto i koga ne u~estvuva vo upravuvaweto, ima pravo da bide li~no 
informiran za raboteweto na dru{tvoto i pravo na uvid vo knigite, aktite i vo drugite 
dokumenti na Dru{tvoto. 
  Sekoj akcioner ima pravo da bara kopii od aktite i dokumentite {to se predmet 
na razgleduvawe i odlu~uvawe na sobranie. Odborot na direktori e dol`en da im obezbedi 
kopija i toa bez nadomest. Vo site drugi slu~ai nadomestokot ne mo`e da bide pogolem od 
stvarnite tro{oci. 
 Odborot na direktori go opredeluva na~inot na objavuvawe na podatocite  i 
izve{taite za koi{to so ovoj  Statut e opredelena obvrskata za nivno objavuvawe vo 
dneven vesnik, internet ili na drug na~in i gi utvrduva podatocite  i izve{taite koi se 
objavuvaat, a za koi smeta deka    se zna~ajni za akcionerite i Dru{tvoto, osven ako so zakon 
poinaku ne e opredeleno. 
    

^len ^len ^len ^len 111111118888    
Dru{tvoto, vo svoeto sedi{te, mora da gi ~uva slednite akti i dokumenti: 
1) Statutot i drugite akti, kako i site drugi izmeni i dopolnuvawa, zaedno so 

pre~istenite tekstovi; 
2) zapisnicite i site drugi dokumenti od site sobranija na akcionerite; 
3) zapisnicite i odlukite od sostanocite na Odborot na direktori; 
4) godi{nite smetki i finansiskite izve{tai koi{to treba da se ~uvaat spored 

zakon; 
5) prilozi (ispravi i dokazi) koi{to  se podneseni do trgovskiot registar; 
6) site javni povici i prospekti za izdavawe akcii i drugi hartii od vrednost na 

dru{tvoto; 
7) celokupnata pismena korespodencija na dru{tvoto so negovite akcioneri; 
8) a`urirana lista so imiwa i prezimiwa i adresi na site izbrani ~lenovi na 

Odborot na direktori; 
9) dokumentite za zalog i hipoteka; 

           10) izve{tajot na ovlasteniot revizor i izve{tajot na ovlasteniot procenitel; 
           11) glasa~kite liv~iwa i polnomo{tvata za u~estvo na sobranieto vo original ili 
kopija; 
           12) kolektivniot dogovor na nivo na Дru{tvoto i 
           13) drugi akti i dokumenti predvideni so zakon i so ovoj Statut. 
 

^len 119^len 119^len 119^len 119    
    Na sekoj akcioner mora da mu se obezbedi pravo na uvid vo aktite i drugite 
dokumenti na dru{tvoto od prethodniot ~len na ovoj Statut, vo sedi{teto na dru{tvoto, 
na na~in opredelen so ovoj statut. 
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 Pravoto na informirawe za zapisnicite i odlukite od sostanocite na Odborot na 
direktori akcionerite go ostvaruvaat preku neizvr{nite ~lenovi na Odborot na 
direktori. 

 Izvr{niot direktor mo`e da bara od akcionerot koj bara uvid, predhodno da go 
informira Dru{tvoto za uvidot, vo rok ne podolg od tri dena pred denot na baraniot 
uvid. Akcionerot ima obvrska da gi plati tro{ocite za baranite kopii, koi{to ne mo`at 
da bidat povisoki od stvarnite tro{oci. 
 Akcionerot ne mo`e javno da gi objavuva ili da gi prezentira informaciite, osven 
na akcionerite, ako ostvaruva pred nadle`en organ nekoe pravo opredeleno so zakon, so 
ovoj statut i so akt na dru{tvoto, ili ako tie ve}e ne se javno objaveni. 

 
 

5.3.5.3.5.3.5.3.3333    DividendaDividendaDividendaDividenda        
    
    

    ^̂̂̂lenlenlenlen        110110110110    
По одобрувањето на годишната сметка и на финансиските извештаи и утврдувањето на 

постоењето добивка за распределба, собранието го определуваат делот којшто им се доделува на 
акционерите во форма на дивиденда, според правата што ги дава родот и класата на акциите.  

Одборот на директори може да исплати дивиденда во износ којшто не ја надминува вкупно 
остварената добивка искажана со годишната сметка и со финансиските извештаи, зголемена за 
пренесената нераспределена добивка од претходните години или со резервите кои можат да се 
распределуваат, односно кои ги надминуваат законските резерви и резервите определени со 
Статутот и ако се покриени загубите од претходните години, ако тие од кои било причини не биле 
покриени со последната одобрена годишна сметка и со финансиските извештаи.  

Ако е потребно, заради сигурност на Друштвото или за што порамномерна дивиденда, 
пред да се определи висината на дивидендата, акционерите можат со Статутот да определат да се 
формира посебна резерва.  

Начините на плаќање на дивидендата ги утврдуваат акционерите на собрание.  
Дивидендата се исплатува најдоцна во рок од девет месеца по завршувањето на деловната 

година. На акционерите може во текот на деловната година од предвидливиот дел од добивката да 
им се исплати аванс на име дивиденда.  

    
^len  111^len  111^len  111^len  111    

Odborot na direktori mo`e da predlo`i dobivkata da se izostavi od raspredelba 
me|u akcionerite.  

Po predlogot na Odborot na direktori za izostavuvawe na dobivkata od 
raspredelba me|u akcionerite odluka donesuva sobranieto na Dru{tvoto. 

    
^̂̂̂lenlenlenlen        112112112112    

Друштвото  може да предвиди можност секој акционер, за дел од дивидендата што е 
ставена на распределба или од авансите од дивидендата, да ја добие дивидендата, односно авансот 
од дивидендата во пари или во акции.  

Понудата за плаќање на дивидендата или на авансите од дивидендата во акции мора да 
биде направена во исто време на сите акционери според родот и класата на акциите. 
    
5.3.5.3.5.3.5.3.4444    Likvidacija na dru{tvotoLikvidacija na dru{tvotoLikvidacija na dru{tvotoLikvidacija na dru{tvoto    
    

    ^len  115^len  115^len  115^len  115    
Dru{tvoto prestanuva po osnovite  utvrdeni so Zakonot za trgovskite dru{tva. 
    

^len  116^len  116^len  116^len  116    
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Preobrazba na Dru{tvoto i statusni promeni vo Dru{tvoto se vr{i soglasno 
Zakon za trgovskite dru{tva i drugi propisi koi ja reguliraat ovaa materija. 
    
5.5.5.5.3333.5 Otkup na sopstveni akcii.5 Otkup na sopstveni akcii.5 Otkup na sopstveni akcii.5 Otkup na sopstveni akcii 

 
 

^̂̂̂lenlenlenlen    20202020    
Na predlog na Odborot na direktori Sobranieto mo`e da donese odluka за 

стекнување сопствени акции со откуп во којашто се утврдени начинот на откупот, максималниот 
број на акции којшто треба да се стекне, времето во коешто откупот треба да се изврши и коешто 
не може да биде подолго од 12 месеца од денот на донесувањето на одлуката за стекнување 
сопствени акции, минималната и максималната противвредност којашто може да се плати за нив, 
номиналниот износ на стекнатите акции, заедно со акциите што Друштвото ги стекнало 
претходно, односно коишто Друштвото ги држи, да не надмине една десеттина од основната 
главнина, со стекнувањето на сопствените акции, да не се намали имотот на Друштвото под 
износот на основната главнина и резервите коишто, според законот или според Статутот, мора да 
ги има и коишто не смеат да се користат за исплата на акционерите и со откупот да се стекнуваат 
само акции коишто во целост се уплатени. 

Друштвото може да стекнува сопствени акции и на посебни начини определени во член 
335 од Законот за трговските друштва, без примена на условите од членот 333 став 1 од Законот за 
трговските друштва и став 1 на овој член.  

 Одлука за стекнување сопстевни акции согласно став 2 на овој член донесува Одборот на 
директори. 

Pravata od steknatite sopstveni akcii miruvaat. 
 

 

5.5.5.5.4444    Statisti~ki podatoci za trguvaweto so akciite na dru{tvoto za Statisti~ki podatoci za trguvaweto so akciite na dru{tvoto za Statisti~ki podatoci za trguvaweto so akciite na dru{tvoto za Statisti~ki podatoci za trguvaweto so akciite na dru{tvoto za 
period odperiod odperiod odperiod od    tri godinitri godinitri godinitri godini 

 

Dosega{noto trguvawe so akciite emituvani od strana na GTD Beton-[tip AD 
[tip e vr{eno na Redoven Pazar na Makedonska Berza AD -пазар на акционерски 

друштва со посебни обврски за известување., i toa во последните три години  до 

моментот на изготвување на проспектот (01-01-2010 до 15-04-2013) се истргувале 37.859 

акции . Trguvaweto e izvr{eno preku 67 берзански трансакции.  

 

 

 

Преглед на трансакции за 2010 год 

 

 

Датум Количина Вредност Мин Макс Просечна Транскации 

05.01.2010 25 22.500,00 900 900 900 1 
11.01.2010 50 45.000,00 900 900 900 1 
29.01.2010 7 6.300,00 900 900 900 1 
15.02.2010 13 10.400,00 800 800 800 1 
10.03.2010 20 16.000,00 800 800 800 1 
16.03.2010 43 31.100,00 700 700 700 1 
31.03.2010 37 25.900,00 700 700 700 1 
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14.05.2010 10 7.000,00 700 700 700 1 
14.06.2010 120 82.800,00 690 690 690 1 
20.07.2010 116 81.200,00 700 700 700 2 
03.08.2010 116 81.200,00 700 700 700 1 
01.10.2010 10 7.000,00 700 700 700 1 
10.11.2010 199 139.300,00 700 700 700 3 
11.11.2010 176 140.800,00 800 800 800 1 
15.11.2010 93 74.400,00 800 800 800 2 
23.11.2010 6.470 9.058.000   800 1 
01.12.2010 10 9.500,00 950 950 950 1 
17.12.2010 100 95.000,00 950 950 950 1 В к у п н о 2010В к у п н о 2010В к у п н о 2010В к у п н о 2010    7777....615615615615    9.932.400,009.932.400,009.932.400,009.932.400,00    690690690690    950950950950    756.64756.64756.64756.64    22222222    

 

 

 

Преглед на трансакции за 2011 год 

 

 

Датум Количина Вредност Мин Макс Просечна Транскации 

04.05.2011 135 128.250,00 950 950 950 1 
19.05.2011 40 38.000,00 950 950 950 1 
30.05.2011 10 10.000,00 1.000 1.000 1.000 1 
12.07.2011 5 5.000,00 1.000 1.000 1.000 1 
18.07.2011 145 145.000,00 1.000 1.000 1.000 2 
04.08.2011 70 70.000,00 1.000 1.000 1.000 1 
17.08.2011 104 104.000,00 1.000 1.000 1.000 2 
18.08.2011 15 16.500,00 1.100 1.100 1.100 1 
23.08.2011 78 85.800,00 1.100 1.100 1.100 1 
25.08.2011 20 24.000,00 1.200 1.200 1.200 2 
01.09.2011 20 25.600,00 1.280 1.280 1.280 1 
05.09.2011 948 1.327.200,00 1.400 1.400 1.400 3 
09.09.2011 79 110.600,00 1.400 1.400 1.400 4 В к у п н оВ к у п н оВ к у п н оВ к у п н о 2011201120112011    1.6691.6691.6691.669    2.089.950,002.089.950,002.089.950,002.089.950,00    950950950950    1.1.1.1.400400400400    1.117,741.117,741.117,741.117,74    22222222    

 

Преглед на трансакции за 2012 год 

 

 

Датум Количина Вредност Мин Макс Просечна Транскации 

11.05.2012 70 63.000,00 900 900 900 2 
14.09.2012 8.518 13.799.160,00 1.000 1.000 1.000 1 
17.09.2012 47 47.000,00 1.000 1.000 1.000 1 
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26.09.2012 6.270 18.810.000,00   1.000 1 
27.09.2012 6.611 13.222.000,00   1.000 1 
22.10.2012 257 398.350,00 1.550 1.550 1.550 2 
25.10.2012 375 607.500,00 1.620 1.620 1.620 4 
07.11.2012 76 125.324,00 1.649 1.649 1.649 1 
08.11.2012 123 202.950,00 1.650 1.650 1.650 3 
20.11.2012 6.000 18.000.000,00   1.650 1 В к у п н оВ к у п н оВ к у п н оВ к у п н о 2012201220122012    28.34728.34728.34728.347    65.275.284,0065.275.284,0065.275.284,0065.275.284,00    900900900900    1.6501.6501.6501.650    1.233,041.233,041.233,041.233,04    17171717    

 

 
 

 

 

 

 

6.Podatoci za organite na upravuvawe na izdava~ot6.Podatoci za organite na upravuvawe na izdava~ot6.Podatoci za organite na upravuvawe na izdava~ot6.Podatoci za organite na upravuvawe na izdava~ot 

 

 
Upravuvaweto vo Gtd Beton-[tip a.d. [tip e organizirano spored ednostepeniot 
sistem na upravuvawe. Statutot na dru{tvoto e usoglasen so Zakonot za trgovski 
dru{tva. 
Upravuvaweto vo Gtd Beton-[tip a.d. [tip se ostvaruva preku: 

 
• Sobranie na akcioneriSobranie na akcioneriSobranie na akcioneriSobranie na akcioneri 

• Odbor na direktoriOdbor na direktoriOdbor na direktoriOdbor na direktori 

 

    6666....1 1 1 1 Собрание на акционери 
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Sobranieto na akcioneri e najvisok organ koj go so~inuvaat site imateli na 
akcii. Na sekoj akcioner mu pripa|a pravoto na u~estvo vo rabotata na sobarnieto 
i pravo na glasawe. Akcionerite pravoto na glas go ostvaruvaat spored brojot na 
akciite {to gi imaat. Vo rabotata na Sobranieto u~estvuvaat akcionerite li~no 
ili preku polnomo{nik, pri {to eden polnomo{nik mo`e da dobie ovlastuvawe 
od eden ili pove}e akcioneri i brojot na akcioneri koi mo`at da ovlastat isto 
lice za polnomo{nik ne e ograni~en. Sobranieto gi imenuva i razre{uva 
~lenovite na Odbor na direktori. 
 

    6666....2222    Одбор на Директори 

                                
Upravuvaweto i odlu~uvaweto so Dru{tvoto e organizirano spored 

ednostepeniot sistem, odnosno se ostvaruva preku Odbor na direktori. Odborot na 
direktori broi 5 (pet) ~lenovi, od koi 1 (eden) e izvr{en ~len na Odborot na 
direktori, a 4 (~etiri) se neizvr{ni ~lenovi na Odborot na direktori (vo 
natamo{niot tekst: neizvr{ni ~lenovi). Eden od neizvr{nite ~lenovi na 
Odborot na direktori sobranieto go izbira kako nezavisen ~len na Odborot na 
direktori. Pri izborot na ~lenovite na Odborot na direktori se nazna~uva koj 
~len se izbira kako nezavisen ~len na Odborot na direktori. ^lenovite na 
Odborot na direktori se izbiraat za period od ~etiri godini i mo`at da bidat 
povtorno izbrani bez razlika na toa kolku mandati prethodno bile izbrani. За 
член на Одборот на директори можат да бидат избрани само физички лица кои се деловно 
способни. За член на Одборот на директори не може да биде избрано лице против кое е 
изречена казна, односно прекршочна санкција забрана за вршење на должност  од 
определено занимање кое делумно или во целост е опфатено во предметот на работењето 
на Друштвото додека трае таа забрана. Od redot na neizvr{nite ~lenovi, Odborot na 
direktori so mnozinstvo glasovi od vkupniot broj ~lenovi izbira pretsedatel na 
Odborot na direktori. Odborot na direktori mo`e da go razre{i pretsedatelot 
vo bilo koe vreme i da izbere nov pretsedatel. 

 
            ^̂̂̂lenovi nalenovi nalenovi nalenovi na    odborot na direktori seodborot na direktori seodborot na direktori seodborot na direktori se    ::::    
 
    1. Zoran~o MiZoran~o MiZoran~o MiZoran~o Mitrovskitrovskitrovskitrovski, Pretsedatel 
    2. Van~e Mijal~evVan~e Mijal~evVan~e Mijal~evVan~e Mijal~ev ,izvr{en ~len 
    3. Cvetan PandeleskiCvetan PandeleskiCvetan PandeleskiCvetan Pandeleski, neizvr{en ~len 
    4. Todor Mir~evskiTodor Mir~evskiTodor Mir~evskiTodor Mir~evski, neizvr{en ~len 
    5. Valentina DimovskaValentina DimovskaValentina DimovskaValentina Dimovska, neizvr{en-nezavisen ~len. 
 

 

 

Zoran~o MitrovskiZoran~o MitrovskiZoran~o MitrovskiZoran~o Mitrovski, roden 09.01.1947 vo [tip, Diplomiran pravnik na 
Pravniot Fakultet na Univerzitetot Sv.Kiril i Metodij-Skopje. 
Momentalno ja vr{i funkcijata Pretsedatel na odborot na direktori na 
GTD Beton-[tip AD [tip.  
Svoeto menaxersko i ekspertsko rabotno iskustvo go ima steknato vo 
dvaeset i pet godi{noto iskustvo vo Ezemit [tip, kade voedno e i 
sopstvenik. 
Ne e povrzan so drugite ~lenovi na Odborot na direktori. 
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Ne bila izre~ena merka na bezbednost zabrana za vr{ewe na profesija, 
dejnost ili dol`nost od opredeleno zanimawe koe delumno ili vo celost e 
opfateno vo predmetot na rabotewe na izdava~ot vo poslednite pet godini. 
Ne bil ~len na odbor na direktori odnosno upraven ili nadzoren odbor na 
pravno lice protiv koe e povedena ste~ajna, predste~ajna ili likvidaciona 
postapka vo poslednite pet godini. 
Ne postoi potencijalen sudir na interesi pome|u odgovornostite koi 
Zoran~o Mitrovski gi ima kaj izdava~ot i negoviot privaten interes ili 
drugi odgovornosti. 
Delovna adresa za kontakt e ul. Van~o Pr}e br.119 [tip. 
 
 
 
 
 

Van~e Mijal~ev Van~e Mijal~ev Van~e Mijal~ev Van~e Mijal~ev roden 23.03.1971 godina. Stru~na podgotovka VSS-
Diplomiran Elektrotehni~ki  in`ener, KTIA na Elektrotehni~kiot 
fakultet vo Skopje. 
Momentalno e Izvr{en ~len na Odborot na direktori na GTD Beton-[tip 
AD [tip.  
Vo predhodniot period gi ima vr{eno slednite funkcii, kade se ima 
steknato so soodvetnoto menaxersko i ekspertsko rabotno iskustvo: 

• Gradona~alnik na Op{tina Probi{tip (1996-2000) 

• Pretsedatel na Bordot na direktori pri rudnici ZLETOVO (2000-        
2002) 

• Generalen direktor na JP HS Zletovica (2001-2003) 

• Upravitel na TRIBITS Komjuteri DOOEL (2004-2008) 

• Rakovoditel na Institut za Informati~ki istra`uvawa i Direktor 
za proda`ba Duna Komjuteri DOO (2009-2010) 

• Sovetnik za razvoj i modernizacija na komjuterski sistema pri 
Akademijata za sidii i javni obviniteli (2012-2013)   

   
Ne poseduva akcii od dru{tvoto i ne poseduva akcii vo drugi dru{tva vo 
momentov  i vo periodot od pet godini. 
Ne e povrzan so drugite ~lenovi na Odborot na direktori. 
Ne bila izre~ena merka na bezbednost zabrana za vr{ewe na profesija, 
dejnost ili dol`nost od opredeleno zanimawe koe delumno ili vo celost e 
opfateno vo predmetot na rabotewe na izdava~ot vo poslednite pet godini. 
Ne bil ~len na odbor na direktori odnosno upraven ili nadzoren odbor na 
pravno lice protiv koe e povedena ste~ajna, predste~ajna ili likvidaciona 
postapka vo poslednite pet godini. 
Ne postoi potencijalen sudir na interesi pome|u odgovornostite koi Van~e 
Mijal~ev gi ima kaj izdava~ot i negoviot privaten interes ili drugi 
odgovornosti. 
Delovna adresa za kontakt e ul. Van~o Pr}e br.119 [tip. 
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Cvetan PCvetan PCvetan PCvetan Pandeleskiandeleskiandeleskiandeleski roden 27.05.1954 vo Ohrid, Diplomiran ekonomist na 
Ekonomskiot Fakultet na Univerzitetot Sv.Kiril i Metodij-Skopje 
Momentalno ja vr{i funkcijata neizvr{en ~len na odborot na direktori na 
GTD Beton-[tip AD [tip. Isto taka e i neizvr{en ~len vo odborot na 
direktori na ZK Pelagonija Bitola. 
Ne poseduva akcii od dru{tvoto. Poseduva akcii vo Lozar Pelisterka AD 
Skopje i Stopanska Banka AD Bitola. Ima poseduvano akcii vo Ohridska 
Pastrmka AD Ohrid. 
Ne e povrzan so drugite ~lenovi na Odborot na direktori 
Ne bila izre~ena merka na bezbednost zabrana za vr{ewe na profesija, 
dejnost ili dol`nost od opredeleno zanimawe koe delumno ili vo celost e 
opfateno vo predmetot na rabotewe na izdava~ot vo poslednite pet godini. 
Ne bil ~len na odbor na direktori odnosno upraven ili nadzoren odbor na 
pravno lice protiv koe e povedena ste~ajna, predste~ajna ili likvidaciona 
postapka vo poslednite pet godini. 
Ne postoi potencijalen sudir na interesi pome|u odgovornostite koi 
Cvetan Pandeleski gi ima kaj izdava~ot i negoviot privaten interes ili 
drugi odgovornosti. 
Delovna adresa za kontakt e ul. Van~o Pr}e br.119 [tip. 
 

 

Todor Mir~evskiTodor Mir~evskiTodor Mir~evskiTodor Mir~evski roden 29.08.1956 vo Skopje, so SSS Gimnazija 
Momentalno ja vr{i funkcijata Neizvr{en ~len na odborot na direktori 
na GTD Beton-[tip AD [tip.  
Svoeto menaxersko i ekspertsko rabotno iskustvo go ima steknato kako 
upravitel na Eksiko Dooel Skopje. 
Ne poseduva akcii od dru{tvoto i od drugi akcionerski dru{tva. 
Ne e povrzan so drugite ~lenovi na Odborot na direktori 
Ne bila izre~ena merka na bezbednost zabrana za vr{ewe na profesija, 
dejnost ili dol`nost od opredeleno zanimawe koe delumno ili vo celost e 
opfateno vo predmetot na rabotewe na izdava~ot vo poslednite pet godini. 
Ne bil ~len na odbor na direktori odnosno upraven ili nadzoren odbor na 
pravno lice protiv koe e povedena ste~ajna, predste~ajna ili likvidaciona 
postapka vo poslednite pet godini. 
Ne postoi potencijalen sudir na interesi pome|u odgovornostite koi Todor 
Mir~evski gi ima kaj izdava~ot i negoviot privaten interes ili drugi 
odgovornosti. 
Delovna adresa za kontakt e ul. Van~o Pr}e br.119 [tip. 
 

Valentina DimovskaValentina DimovskaValentina DimovskaValentina Dimovska rodena 06.04.1965 vo Skopje, diplomiran ma{inski 
in`ener na Ma{inskiot Fakultet na Univerzitetot Sv.Kiril i Metodij-
Skopje. 
Momentalno ja vr{i funkcijata Neizvr{en-Nezavisen ~len na odborot na 
direktori na GTD Beton-[tip AD [tip.  
Svoeto menaxersko i ekspertsko rabotno iskustvo go ima steknato kako: 

• Rakovoditel na tehni~kiot sektor za Hirur{ki Kliniki, 
Univerzitetski Klini~ki Centar -Skopje (1991-2008) 

• Pomo{nik director za tehni~ki raboti - Klini~ka bolnica Sistina 
(2010-2012) 
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• Direktor za tehni~ki raboti - Klini~ka bolnica Axibadem-Sistina 
(2012- ~ )   

Ne poseduva akcii od dru{tvoto i od drugi akcionerski dru{tva. 
Ne e povrzan so drugite ~lenovi na Odborot na direktori 
Ne bila izre~ena merka na bezbednost zabrana za vr{ewe na profesija, 
dejnost ili dol`nost od opredeleno zanimawe koe delumno ili vo celost e 
opfateno vo predmetot na rabotewe na izdava~ot vo poslednite pet godini. 
Ne bil ~len na odbor na direktori odnosno upraven ili nadzoren odbor na 
pravno lice protiv koe e povedena ste~ajna, predste~ajna ili likvidaciona 
postapka vo poslednite pet godini. 
Ne postoi potencijalen sudir na interesi pome|u odgovornostite koi 
Valentina Dimovska gi ima kaj izdava~ot i nejziniot privaten interes ili 
drugi odgovornosti. 
Delovna adresa za kontakt e ul. Van~o Pr}e br.119 [tip. 
 

 

 

 
 

 

    
 

 

 

 

 

 

6666.4..4..4..4.Broj i u~estvo na akciite {to gi poseduva Broj i u~estvo na akciite {to gi poseduva Broj i u~estvo na akciite {to gi poseduva Broj i u~estvo na akciite {to gi poseduva odborot na direktoriodborot na direktoriodborot na direktoriodborot na direktori    
 

 

Red.    
broj Ime i prezime Rabotno mesto Broj na akcii 

1 Zoran~o Mitrovski Pretsedatel na Odbor na 
direktori 

/ 

2 Van~e Mijal~ev Izvr{en Direktor  / 

3 Cvetan Pandeleski Neizvr{en ~len / 
   4 Todor Mir~evski Neizvr{en ~len / 
5 Valentina Dimovska Neizvr{en ~len - Nezavisen / 

 

 

 

 

 



Prospekt - GTD Beton-[tip AD [tip 

38 

www.beton-stip.com.mk 

 

7. Razvojni perspektivi7. Razvojni perspektivi7. Razvojni perspektivi7. Razvojni perspektivi    
    
Основни претпоставки и проценки за движење  на приходите во наредните три години  

 

2013 - 375.285.600 

2014 - 412.081.160 

2015 - 430.600.000 

 

 

  7.1 СТРАТЕГИЈА ЗА ПОЗНАТИ И ПОТЕНЦИЈАЛНИ КЛИЕНТИ  

 

Прва и основна определба на нашата политика за квалитет е посветеност на нашиот 

тим на задоволување на барањата на Купувачите–Инвеститорите преку следење на 

современите трендови со усогласување на Национални и Меѓународни стандарди во 

областа на градежништвото, Гтд Бетон Штип а.д Штип во текот на оваа година, своите 

дејности ги одвива во тој контекст, на пазарот да понуди квалитетен производ со кој ке се 

задоволат барањата на нашите купувачи. Посебно внимание ке биде посветено на 

дополнителните барања на Инвеститорите, како Анекси кон основните договори, секако 

исполнувајќи ги и овие обврски се со цел нашиот Инвеститор да биде задоволен. 

Во поголемиот број на случаи нашите клиенти се долгогодишни партнери кај кои 

друштвото во текот на својата долгогодишна егзистенција остави позитивни оцени за 

квалитетот на производите и услугите кои ги нудиме на пазарот. Котацијата на Гтд Бетон 

Штип а.д Штип на домашниот пазар е нависоко ниво, како прилог на ова говори 

обезбедувањето на работа преку Јавни тендери распишани од Јавни институции во 

државата, јавни тендери од приватни компании и голема заинтересираност од страна на 

купувачите за производите кои ги нуди друштвото на пазарот односно продажба на 

станови, локали, гаражи и сл. Бараноста на нашиот производ и услуга на пазарот секако е 

оправдана не само од квалитетот туку и од стручно оспособен кадар кој на прво место ја 

има поставено за цел задоволувањето на потребите на купувачот и инвеститорот, 

конкурентните цени кои ги нудиме на пазарот, стручен раководен тим, користење и 

вградување на квалитетни суровини и матријали за кои секогаш се води сметка да бидат 

обезбедени од познати реномирани добавувачи со докажан квалитет, навремено а некогаш 

и предвремено извршување на договорените рокови, запазување на сите законски прописи 

и обврски кои се однесуваат во контекс со изведбата на објектите и што е многу важно 

прифаќање и ревизија на рекламирани ставки. Нашиот персонал е секогаш достапен и 

спремен за соработка и стручна помош. 

  

- Да се одржи и подигне на уште повисоко ниво постоечкиот квалитет на 

производите и услугите; 

- Покрај обезбедувањето на основните услови кои клиентот го прават задоволен 

(запазениот рок, постигнатиот квалитет, личниот однос) компанијата ќе продолжи со 

преземање на мерки за обезбедување на задоволство на клиентите со 

високопрофесионални решенија и сугестии од почетокот на проектот  па се до негово 

завршување. 

- Анкетирање на клиентите за тоа колку се задоволни од нашите услуги 

- Размена на информации за квалитетот на објектите, производите и услугите 
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- Информации за објектите, производите и услугите по реализацијата, вклучувајќи 

и повратни податоци за жалби и рекламации 

 

 

7.2 КОНКУРЕНЦИЈА 

 

На домашниот пазар кога станува збор за пообемни позахтевни и поодговорни 

работи каде се бара поголема стручност, повисок квалитет, примена на светски стандарди 

и потребни сертификати Гтд Бетон Штип а.д Штип би требало да има само ограничена 

вистинска конкуренција. Меѓутоа барем засега состојбата не е таква.  

Нашата конкуренција е дефинирана во две категории: 

-Нелојална конкуренција (или конкуренција предизвикана од непочитување на 

законските порописи) Овде спаѓаат помалите фирми кои ни конкурираат на помали 

проекти. По правило поголемиот дел од вработените не се пријавени или не им се плаќаат 

придонеси, немаат лиценци, овластувања и сертификати и поради сите овие причини 

имаат многу пониски цени. Проблемот со овој вид на конкуренција сметаме дека треба да 

се решава на повисоко инстутуцијално ниво во рамките на државата 

-Сериозна и вистинска конкуренција. Планираме оваа конкуренција и во текот на 

2013 година да ја совладаме, нудејќи на пазарот производи / услуги, што значи квалитет, 

навремено извршување на договорите, задоволни купувачи, современи технологии и 

модерен дизајн, обновување и зголемување на основните средства, посебно на такви 

машини кои би ни овозможиле имплементација на новите технологии за градба и сл..  

 

 

7.3 ПРОМОЦИЈА 

 

- Најдобра промоција за нас е добро и квалитетно завршена работа 

- Доброто и квалитетно завршување на работите ни овозможи опстојување на пазарот 

- Долгогодишното опстојување на пазарот ни овозможи да создадеме високо респектиран 

и препознатлив бренд 

Се ова ни овозможи кога станува збор за промоција и реклама доволно е да се спомене 

името на компанијата и да биде речено многу нешто што значи квалитет, сигурност, 

специјализираност, модерен дизајн и др.. 

 Гтд Бетон Штип а.д Штип се определи промоцијата на своите производни и услужни 

дејсвија и можности; потенцијали, матријални и персонални ресурси и над се својата 

развојна стратегија да ја одржи својата препознатливост на домашниот и странските 

пазари, да ја врши во постојани и непосредни контакти со своите досегашни, актуелни и 

потенцијални клиенти. 

 За таа цел подготвени се каталози, референтни листи, CD и други матријали за 

презентација. 

Презентацијата се изведува и по електронски пат на Вебсајтот на компанијата и преку 

новата интернет страница која е во подготовка и се очекува во почетокот  на 2013 година 

да стане оперативен каде ќе бидат презентирани сите позначајни информации за 

компанијата. 

 

 

7.4 СТРАТЕГИЈА НА ЦЕНИ 
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Компанијата своите цени на готовите производи и услугите кои ги нуди на пазарот 

ги има дефинирано во ценовник на чинење, кој се ревидира во однос на движењето на 

понудата и побарувачката на пазарот,ависно од состојбата на пазарот, доколку станува за 

објект од стратешко значење или станува збор за наш стратешки и долгогодишен 

инвеститор, компанијата е спремна да понуди и попуст на цената, кој секако би одел на 

штета исклучиво на очекуваниот профит. 

Цената на производите и на услугите ги вклучува следните трошоци: 

- Основен матријал 

- Дополнителен материјал 

- Вредност на работен час(  амортизација, енергија,работна рака и др) 

- Транспорт 

- Планиран транспорт 

 

 

7.5 СТРАТЕГИЈА ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ТРОШОЦИТЕ 

 

Во услови на отежната макроекономска клима и очекувано зголемување и 

продлабочување на постоечката економска криза, нужно е да се спроведат сеопфатни 

активности во компанијата почнувајќи од набавка на репроматријали, организацијата на 

производниот циклус, па се до моментот на завршувањето на изведбата, кои директно 

влијаата на трошоците и ја определуваат нивната големина и структура. Сеопфатната 

анализа  на трошоците како инструмент на деловно одлучување мора да биде перманентно 

застапена при водењето на краткорочната и долгорочната политика нацени. Трошоците 

имаат големо влијание на севкупното работење на компанијата, во овој контекс ќе се води 

постојана анализа и пратење на трошоците, како тие од оперативното работење така и 

останатите режиски трошоци. 

Како конкретни и стратешки мерки за смалување на трошоците се планираат 

следните: 

- Набавка на потребните суровини и матријали да се врши на најрационален начин, под 

најдобри услови од различни добавувачи односно со обезбедување на квалитетни 

алтернативи во секој поглед 

- Воведување мерки на рационализација на трошоците во рамките на посредното и 

непосредното производство:Рационализација на директните трошоци во процесот на 

производство кои директно влијаат и на формирањето на цената, рационално и 

домаќинско однесување во областа на транспортот и складирањето на суровините и 

матријалите, намалување на технолошкиот отпад и негово поголемо искористување 

(спремање на арматура рационално користење на оплатата и граѓата), намалување на 

трошокот на потребните енергенси (електричната енергија, нафтата) со рационалеен однос 

и планирано решавање на празните ходови во производниот процес, трошоците на 

работната сила треба да бидат под постојана грижа со оглед на нивното големо влијание 

врз врз вкупните трошоци. 

 

  

7.6 ПЛАН ПО ОБЈЕКТИ 

 

Презентираниот план по објекти ја покажува планираната реализација 

 (можност за склучување на нови договори и поголема реализација)  и планираните 

трошоци (само оние кои се познати).  

Од подоле презентираното имаме склучено договори за сите објекти со веќе утврдена 

динамика на извршување. 
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- План за обука и тренинг на персонални ресурси 

  

Програмата за обука и тренинг на персоналот е наша идејна определба, настојуваме секоја 

година да оствариме што поголема комплексност во остварувањето на планираните обуки 

и во идните периоди да планираме што поголем размер на персонални ресурси кои ќе 

бидат надградувани во своите квалификации. 

        1.Техничка служба 

 

     -Обука за  КВ и ВКВ Ѕидаро-тесари  

Обуката се планира да се изведе интерно во Гтд Бетон Штип а.д Штип. Планирани се да 

се обучат 15 КВ и 5 ВКВ Ѕидаро-тесари  

-Обука на инженери за изучување на англиски јазик  

Обуката ќе се изведе од страна на специјализирани училишта . Планирано е со курсот да 

бидат опфатени 3 дипломирани градежни инженери 

-Обука за КВ и ВКВ возачи 

Обуката за полагање на возачки испити за Ц,Д и Е катгорија ќе се одвива континуирано  

по потреба. 

 

2. Финансова служба 

 Обука за изработка на годишен  и периодичен  финансиски извештај и  за измените во 

законите што се однесуваат на сметководсвената практика  

Обуката ќе се изведе континуирано. 

 

3.Општо-кадрова служба 

- Обука за правници: Тема Работни, здраствени и пензиски односи ( законска 

регулатива и пракса ) преку семинар . 

- Обука за правници за новите законски решенија во Законот за работните односи  

 

- Безбедност и заштита при работа 

 

Потребни средства за реализација на активностите 

Задолжителна лична заштитна опрема за сите вработени  

Согласно Законот за безбедност и здравје при работа ; Правилникот за лична заштитна 

опрема која вработените ја употрбуваат при работа, задолжителната лична заштитна 

опрема ( заштитни чевли и заштитно одело) на вработените се набавува на секои 12 

месеци. 

 Дополнителна лична заштитна опрема  

За секое работно место каде ке се утврди потреба за дополнителна заштитна опрема ке се 

набавува тековно. 

Спроведување на периодични здравсвени прегледи за вработените 

Согласно Законот за безбедност и здравје при работа ; Правилникот за лична заштитна 

опрема која вработените ја употрбуваат при работа Гтд Бетон Штип а.д Штип мора на 

вработените да им обезбеди периодични здраствени прегледи на секои 18 месеци. 

  

 

 

7.7ИНВЕСТИЦИОНИ  АКТИВНОСТИ 
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При изработката на оваа инвестициона програма водено е сметка да се продолжат и 

земат во предвид средства кои ќе придонесат да се зголеми продуктивноста во 

работењето, квалитетот и можностите да се извршуваат договорените работи, а и најавени 

или очекувани работи кои би се јавиле во текот на наредните години. 

Посебно напоменуваме дека при предлагањето за набавка ја имаме во предвид и 

финансиската состојба на нашето друштво како и целокупната економско-инвестициона 

активност во земјата. 

 

Со залагање на сите вработени и со домаќинско работење  Гтд Бетон-Штип а.д 

Штип планира успешно да работи во наредните три години со зголемена добивка. 
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8.8.8.8.    REVIDIRANI REVIDIRANI REVIDIRANI REVIDIRANI FINANSISKI IZVE[TAIFINANSISKI IZVE[TAIFINANSISKI IZVE[TAIFINANSISKI IZVE[TAI    I BELE[KII BELE[KII BELE[KII BELE[KI    ZA ZA ZA ZA     2011201120112011    i 2012i 2012i 2012i 2012g.g.g.g.    

8.1 Revidiran Finansiski izve{taj za 2011 god. 
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               8.2 Ревидиран Финансиски извештај за 2012 год. 
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