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С О Д Р Ж И Н А 
 
 

 
1.   Основни податоци 

 
 -    Изјава на органот на управување на издавачот; 
 -  Назив и адреси на банките на издавачот, покровителот на котацијата, правните   

советници и останатите советници; 
 -    Називи и адреси на друштвата за ревизија кои извршиле ревизија на годишните 

сметки на издавачот за периодот определен во условите за котација на посебните 
пазарни сегменти; 

 -  Било какви квалификации на ревидираните годишни финансиски извештаи, 
одбивање на ревизорот да даде мислење на извештаите, или давање на негативно 
мислење на извештаите, доколку ги има; 

 -   Мислење од надворешен експерт за делови од Проспектот, доколку истото е 
изготвено; 

 -  Опис на родот на акциите за кои се поднесува барањето, бројот на акции и нивната 
номинална вредност.  

 
 

2.  Податоци за издавачот и капиталот на издавачот  
 

-    Назив и седиште на издавачот; 
-    Тековна состојба од Трговскиот регистар не постара од три дена; 
-  Износот на вкупниот капитал, поодделните родови на акции со нивните главни 

карактеристики, бројот и вкупната номинална вредност на секој род; 
-  Одредбите од статутот кои ги регулираат промените во капиталот на издавачот и 

правата кои произлегуваат од различните родови на акции; 
-    Промените во структурата на капиталот за периодот определен во условите за 

котација на посебните пазарни подсегменти, во смисла на износите на емитираниот 
капитал и бројот и родовите на акции кои го сочинуваат вкупниот капитал; 

-    Износот на сите должнички конвертибилни хартии од вредност, со опис за 
правилата и процедурите на конверзија; 

-    Имињата односно називите на акционерите кои поседуваат над 5% од акциите со 
право на глас; 

-    Доколку издавачот поседува мнозинско учество во одредени друштва, краток опис 
на меѓусебната поврзаност, како и родот и бројот на акциите во сопственост на 
издавачот; 

-  Ревидирани финансиски извештаи на издавачот и/или консолидирани ревидирани 
финансиски извештаи на издавачот и неговите зависни друштва, за периодот 
определен во условите за котација на посебните пазарни подсегменти; 

-     Податоци и информации доколку издавачот е во постапка на издавање на акции 
заради спојувања, поделби, или понуди за преземање други друштва.  

 
 
 
 
 



3. Податоци за деловни активности на издавачот 
 

-   Опис на основните дејности на издавачот, наведувајќи ги главните производи и 
услуги; 

-    Информација за значајни нови производи; 
-   Приказ на приходите од продажба за период определен во условите за котација на 

посебните пазарни подсегменти; 
-  Краток приказ на степенот на зависност (доколку постои) од патенти, лиценци, 

индустриски, комерцијални или финансиски договори или нови производни 
постапки, доколку истите се од голема важност за работењето на издавачот; 

-    Информации за сите судски или арбитражни постапки, кои се во тек или ќе 
настанат и кои можат да имаат значително влијание на финансиската состојба на 
издавачот; 

-    Бројот на вработени и квалификационата структура во изминатите три години; 
-   Опис и вредност на значителни инвестиции во основни средства и вложувања во 

хартии од вредност на други трговски друштва, за периодот определен во условите 
за котација на посебните пазарни подсегменти; 

-    Место и позиција на издавачот во гранката (описно). 
  
 
4. Финансиски подтоци  

 
-    Информација за следните финансиски податоци за последните три години; 

а)  вкупни средства, 
б)  вкупни обврски, 
в)  добивка пред оданочување/загуба, 
г)  нето добивка по акција, 
д)  коефициент цена/добовка,  
ѓ)  коефициент цена/книговодствена вредност на акција,  
е)  износ на исплатена дивиденда по акција, 
ж)  дивиденден принос.  

-    Податок дали издавачот има мнозински учество во други трговските друштва, а кои 
може да имаат влијание на проценката на имотот и обврските на издавачот, 
финансиската состојба или добивката и загубата: 

 
 

5. Податоци за акциите за кои се бара котација 
 

-  Опис на родот на акциите за кои се поднесува барањето, бројот на акции и нивната 
номинална вредност; 

-  Опис на правата кои им припаѓаат на акциите, а особено: правото на глас, правото на 
учество во добивката, како и правата во случај на стечај односно ликвидација на 
издавачот; 

-   Наведување на одредбите од Статутот на друштвото кои се однесуваат на: 
Собранието на акционери, соопштенија за акционерите, право на глас, дивиденда, 
ликвидација на друштвото, откуп на сопствени акции; 

-   Статистички подтоци за тргувањето со акциите на друштвото за период од три 
години.  

 
 



6.  Податоци за органите на управување на издавачот  
 

-   Податоци за органите на управување на издавачот 
-   Податок за природата на било каква поврзаност помеѓу лицата од органи на 

управување 
-  Детални податоци за членовите на одборот на директори односно управниот и 

надзорниот одбор на издавачот; 
-  Податоци за релевантното менаџерско и експертско работно искуство на 

горенаведените лица; 
-   Имињата на друштвата во кои горенаведените лица се членови на одборот на 

директори односно и надзорниот одбор или се содружници односно акционери во 
било ко време во последните пет години, наведувајќи дали лицето сеуште е или не 
е веќе член или содружник односно акционер; 

-  Податок дали горенаведените лица биле членови на одборот на директори односно 
управниот и надзорниот одбор на правно лице против кое е поведена стечајна 
постапка, предстечајна или ликвидациона постапка во последните пет години; 

-   Податокот дали на некое од горенаведените лица му е изречена мерка на безбедност 
забрана за вршење на професија, дејност или должност од определено занимање 
кое делумно или во целост е опфатено во предметот на работењето на издавачот во 
последните пет години  

-    Податок дали горенаведените лица имаат сопствено учество во основната главнина 
на издавачот и во гласачката стуктура на издавачот, со податок за износот на тоа 
учество.  

-  Податоци дали има судир на интереси помеѓу членовите на одборот на директори 
односно на управниот и надзорниот одбор на издавачот и тоа: 

-   Податок за потенцијален судир на интереси помеѓу одговорностите кои овие лица 
ги имаат кај издавачот и нивните приватни интереси или други одговорности. Во 
случај доколку не постои судир на интереси, да се даде изјава дека не постои;  

-  Податок за постоењето на договор или соработка помеѓу овие лица и големите 
акционери, клиентите, добавувачите  други лица врз основа на што било кое од 
овие лица било избрано за член на одборот на директори односно упраниот и 
надзорниот одбор на издавачот;  

-  Детални податоци за постоењето на било какво ограничување на располагањето со 
акциите кои членовите на одборот на директори односно управниот и надзорниот 
одбор на издавачот ги поседуваат кај издавачот, во определен временски период, за 
што овие лица се согласиле.  

 
 

7.   Развојни перспективи  
 

- Информација за развојните перспективи во деловното работење, особено во 
производството, продажбата и трошоците за период од 3 години 

 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 

И З Ј А В А  
 
 
 
 

 Претседателот на Одбор на директори ја прифаќа одговорноста за содржината 
на овој Проспект:  
 
„Според нашите уверувања и согласно нашите сознанија и податоци со кои 
располагаме, под целосна морална, материјална и кривична одговорност, изјавуваме 
дека сите податоци од овој Проспект сочинуваат целосно и вистинито прикажување на 
имотот и обврските, добивките и загубите, финансиската и деловната состојба на 
издавачот, првата содржани во хартиите од вредност и дека не се изоставени податоци 
кои би можеле да влијаат на целовитоста и вистинитоста на овој Проспект„.  
 
Проспектот е изготвен согласно Правилата за котација на хартии од вредност на 
Македонската Берза АД Скопје, член 80 и 80-а од Законот за хартии од вредност и 
член 41 од Статутот на Македонска Берза.  
 
Ревизор на годишната сметка на  Друштвото за 2010 година е Друштвото за ревизија 
ДИМИТРОВ РЕВИЗИЈА ДОО Скопје, а на годишната сметка за 2011 година е 
Друштвото за ревизија БДО ДОО Скопје.  
 
Покровител на котацијата на Друштвото е брокерската куќа ПЕОН БРОКЕР АД 
СКОПЈЕ.  
 
 Проспектот не претставува ни понуда за продажба, ниту повик за купување на 
акциите на ЖАС АД - СКОПЈЕ.  

Проспектот не смее да се смета за препораката за купување на акции на ЖАС 
АД - СКОПЈЕ, а секој потенцијален инвеститор се упатува на сопствена проценка на 
финансиската состојба и работењето на  ЖАС АД - СКОПЈЕ.  
 
 
 
 
                  Изјавил, 
 
 
   __________________________ 
            Никола Догазански 
   Претседател на Одбор на Директори 
          на  ЖАС АД - Скопје 
 
 
 
 
 



1.      Основни податоци 
 
 
• Банкa на издавачот: ЖАС АД – Скопје има жиро сметка со број  

300000000448273 во Комерцијална банка, ул.„Орце Николов“ бр.3, 1000 Скопје. 
 
• Покровител на задолжителната котација e Брокерската куќа ПЕОН БРОКЕР АД 

Скопје, ул. Коле Неделковски бр. 50 лок. 2, 1000 Скопје.  
 

• Ревизор на годишната сметка на  Друштвото за 2010 година е Друштвото за 
ревизија ДИМИТРОВ РЕВИЗИЈА ДОО Скопје, П.фах 896, Скопје, а на 
годишната сметка за 2011 година е Друштвото за ревизија БДО ДОО Скопје, ул. 
11 Октомври 86/1/1, Скопје.  

 
• Во Мислењето на ревизорот за 2010 и 2011 година постои основа за 

квалификувано мислење на Ревидираните финансиски извештаи. 
 

Основа за квалифукувано мислење за 2010 година  
 

Друштвото ги нема сведено побарувањата на нивната објективна вредност за 
износ од 2.952 илјади денари од кои 2.603 се однесуваат на спорни и сомнителни 
побарувања од купувачи, чија наплата не е извесна и 349 илјади денари, кои се 
однесуваат на застарени побарувања од поранешни вработени. 

 
Друштвото ги нема сведено залихите на нивната нето реализациона вредност, со 
што залихите се натценети во износ од 2.997 илјади денари. 
 

          
         Обрнување на внимание за 2010 година 
 

Без понатамошно квалификување на нашето мислење, обрнуваме внимание на 
следново: 

 
а) Како што е наведено во белешка 2.2 со состојба на 31 декември 2010 година, 
вкупните обврски на друштвото се повисоки од вкупните средства за износ од 
30.014 илјади денари (негативен капитал). Овие фактори укажуваат на постоење 
на значајна неизвесност која може да предизвика сомневање во однос на 
способноста на Друштвото да продолжи со својата работа применувајќи ја 
претпоставката за континуитет.  

 
б)  Како што е наведено во белешка 25, со состојба на 31 декември 2010 година, 
Друштвото е вклучено во повеќе правни спорови по основ на штети 
предизвикани на странски правни и физички лица и една домашна осигурителна 
компанија. Вкупниот главен долг по овие спорови изнесува 37.211 илјади денари, 
плус камати пресметани почнувајќи од 12.02.1986 година и судски трошоци во 
износ од 5.126 илјади денари пресметани на главниот долг. За дел од споровите 
Друштвото извршило резервирање на износ од 19.091 илјади денари (белешка 
23), додека за остатокот во износ од 18.120 илјади денари и судски трошоци во 
износ од 5.126 илјади денари, Друштвото нема направено резервирање и истите 
се обелоденети како неизвесни обврски (белешка 25).  



 
Основа за квалифукувано мислење за 2011 година  

 
Друштвото ги нема сведено побарувањата на нивната објективна вредност за 
износ од 2.967 илјади денари од кои 2.617 се однесуваат на спорни и сомнителни 
побарувања од купувачи, чија наплата не е извесна и 349 илјади денари, кои се 
однесуваат на застарени побарувања од поранешни вработени. 

 
Друштвото ги нема сведено залихите на нивната нето реализациона вредност, со 
што залихите се натценети во износ од 3.013 илјади денари. 
 
 

         Обрнување на внимание за 2011 година  
 
 

Без понатамошно квалификување на нашето мислење, обрнуваме внимание на 
следново: 

 
а) Како што е наведено во белешка 2.2 со состојба на 31 декември 2011 година, 
вкупните обврски на друштвото се повисоки од вкупните средства за износ од 
36.739 илјади денари (негативен капитал). Овие фактори укажуваат на постоење 
на значајна неизвесност која може да предизвика сомневање во однос на 
способноста на Друштвото да продолжи со својата работа применувајќи ја 
претпоставката за континуитет.  

 
б)  Како што е наведено во белешка 25, со состојба на 31 декември 2011 година, 
Друштвото е вклучено во повеќе правни спорови по основ на штети 
предизвикани на странски правни и физички лица и една домашна осигурителна 
компанија. Вкупниот главен долг по овие спорови изнесува 37.367 илјади денари, 
плус камати пресметани почнувајчжќи од 12.02.1986 година и судски трошоци во 
износ од 5.126 илјади денари пресметани на главниот долг. За дел од споровите 
Друштвото извршило резервирање на износ од 18.940 илјади (белешка 24), 
додека за остатокот во износ од 18.427 илјади денари и судски трошоци во износ 
од 5.126 илјади денари, Друштвото нема направено резервирање и истите се 
обелоденети како неизвесни обврски (белешка 25).  

 
 
• Не постои мислење од надворешен експерт за делови од Проспектот. 

 
• Проспектот за котација на акциите на ЖАС АД – Скопје се однесува на следните 

родови на акции: 
 

- 85965 обични акции со право на глас; 
- 7644 приоритетни партиципативни акции, во сопственост на Фондот за 

Пензиско и инвалидско осигурување на Република Македонија, кои со 
продажба се трансформираат во обични акции.  

           Номиналната вредност на акциите изнесува 37,48 EUR 
 
 



2.        Податоци за издавачот и капиталот на издавачот 
 
• Издавач на акциите е ЖАС АД – Скопје.  
         Седиштето на Друштвото е на Ул. Индустриска бр. бб – Гази Баба, Скопје.  
 
• Меѓународен транспорт и шпедиција ЖАС АД – Скопје настана со Одлука за 

поделба на Акционерското друштво за меѓународен транспорт и шпедиција 
„ЖАС„ Скопје на две друштва, кое е регистрирано во Основниот суд 1 во 
Скопје Срег.бр.2433/96.  

 
• Според Тековната состојба Друштвото ЖАС АД – Скопје е запишано во 

Трговскиот регистар на Република Македонија со единствен матичен број 
5196043.  
 

• Вкупниот капитал на Друштвото ЖАС АД – Скопје изнесува 3.508.465,32 EUR. 
 
            Основниот капитал се состои од 93609 акции од кои:  

- 54577 обични акции поседуваат правни лица како акционери, односно 63,49 
% од основниот капитал; 

- 31388 обични акции поседуваат физички лица како акционери, односно 
36,51 % од основниот капитал; 

- 7644 приоритетни партиципативни акции поседува Фондот за ПИОМ. 
                  Номиналната вредност на една акција е 37,48 EUR.  
 
• Не постојат одредби од статутот кои ги регулираат промените во капиталот на 

издавачот и правата кои произлегуваат од различните родови на акции. 
 
• Во периодот определен  во условите за котација на посебни пазарни 

подсегменти, нема промени во структурата на капиталот на Друштвото ЖАС 
АД – Скопје, во смисла на износите на емитираниот капитал и бројот и 
родовите на акции кои го сочинуваат вкупниот капитал. 

 
• Друштвото ЖАС АД – Скопје нема издадено должнички конвертибилни хартии 

од вредност.  
 
• Акционери кои поседуваат над 5% од било која класа на хартии од вредност 

 
- ЖАС ГРУПАЦИЈА ДОО СКОПЈЕ со 34.044 обични акции или 39,60%  

сопственост од вкупниот број акции со право на глас 
 
- МАШИНОТРЕЈД ДООЕЛ СКОПЈЕ со 13.749 обични акции или 15,99% 

сопственост од вкупниот број акции со право на глас 
 

- ВАМАКО ДОО СКОПЈЕ со 4.425 обични акции или 5,15% сопственост од 
вкупниот број акции со право на глас 

 
- ФОНД за ПИОМ со 7.644 приоритетни партиципативни акции или 100% 

сопственост  
 
 



• Учество на акционери во вкупниот акционерски капитал на ЖАС АД – Скопје: 
 

 
НАЗИВ НА АКЦИОНЕРОТ 

 
ОБИЧНИ АКЦИИ % 

Менаџерски тим  158 0,18 
Останати физички лица 31.230 36,33 
Останати правни лица 54.577 63,49 
ВКУПНО 85965 100 

 

            
НАЗИВ НА АКЦИОНЕРОТ 

 
ПРИОРИТЕТНИ 

АКЦИИ 
% 

ФОНД ЗА ПИОМ 7644 100 
 

 
• Друштвото  ЖАС АД – Скопје не поседува  мнозинско учество во други друштва. 

 
• Во прилог на Проспектот за котација на акциите на Друштвото ЖАС АД – Скопје 

се дадени ревидирани финансиски извештаи за 2010 и 2011 година. 
 
 

• Друштвото ЖАС АД – Скопје не е во постапка на издавање на акции заради 
спојувања, поделби или понуди за преземање  други друштва. 

 
 

 

3. Податоци за деловни активности  на издавачот 
 

• Основна дејност на Друштвото ЖАС АД – Скопје е 49.41 – Товарен патен 
транспорт, а како споредна дејност се јавува сервисирање на товарни возила и 
издавање на деловен простор.  

 
• Нема информација за нови значајни производи 
 
• Приходи од продажба на Друштвото ЖАС АД – Скопје за периодот определен со 

котација изнесува: 
 

  -    Остварени приходи во текот на 2010 година -  17.053.000  денари 
  -    Остварени приходи во текот на 2011 година -    8.623.000  денари 
 
 

• Не постои зависност од патенти, лиценци, индустриски, комерцијални или 
финансиски договори или нови производни постапки 

 
• Во тек се неколку правни спорови во фаза на извршување каде Друштвото ЖАС 

АД – Скопје се јавува како тужител. 
Друштвото е вклучено во повеќе правни спорови во улога на тужена страна, по 
основ на штети предизвикани на странски правни и физички лица и една 
домашна компанија. 
 



 
• Во ЖАС АД Скопје моментално се 15 редовно вработени чија квалификациона 

структура е како што следува: 
 

-  ВСС      1 
-  ССС      4 
-  КВ       10 

 
 Ваквата структура на вработените не е статична туку напротив, постојано се 

менува во насока на постојно зголемување на вработените со подобра 
квалификација и поголема оспособеност во склад со зголемените потреби од 
ваков кадар.  

 
 Вработените своите права и обврски ги остваруваат во рамките на 

Колективниот договор.  
 
• Во периодот определен во условите за котација на посебни пазарни подсегменти, 

нема значителни инвестиции во основни средства и вложувања во хартии од 
вредност на други трговски друштва.  

 
• Друштвото ЖАС АД – Скопје зазема значајно учество во Товарниот патен 

транспорт во Република Македонија. 
 
 

 
 

4.      Финансиски податоци 
 
• Информација за последните три години (податоци од ревидирани финансики 

извештаи) 
 

  2009 2010 2011 
Вкупни средства 69.120.000 51.272.000 44.317.000 
Вкупни обрски 91.847.000 81.286.000 81.056.000 
Загуба пред оданочување 26.141.000 7.011.000 6.563.000 
Нето добивка по акција - - - 
Коефициент цена/ добивка - - - 
Коефициент 
цена/книговодствена вредност -0,36 -0,36 -0,36 
Дивиденда нема исплаќано - - - 
Дивиденден принос - - - 

 
 
• Издавачот нема мнозинско учество во други  друштва кои можат да влијаат  на 

проценката на имотот и обрските  на издавачот. 
 
 
 
 



 
5.   Податоци за акциите за кои се бара котација 
 
• Барањето за котација на акциите на  ЖАС АД - СКОПЈЕ се однесува на следните 

родови на акции: 
-    85965 обични акции со право на глас.   

 -  7644 приоритетни партиципативни акции, во сопственост на Фондот за 
ПИОМ, кои со продажба се трансформираат во обични акции.  

            Номиналната вредност на акциите изнесува 37,48 EUR 
 

 
• ЖАС АД - СКОПЈЕ е правно лице со седиште во Скопје, чии права, обврски и 

одговорности се утврдени со Закон и Статут на друштвото.  
Односите во Друштвото се уредуваат со Статут, правилници и одлуки со кои се 
уредуваат општи прашања. Основен акт на друштвото е Статутот донесен на ден 
22.06.2006 година на седницата на Собранието на акционерите.  
 

• Акционерите своите права во друштвото ги остваруваат во Собранието. Секој 
акционер запишан во Акционерската книга има право да учествува во работата на 
Собранието и има право на глас, а членовите на Одборот на директори ако не се 
акционери учествуваат во работата на Собранието без право на глас.  

 
• Права на акционери според Статутот на Друштвото: 

 
Сопствениците на обичните акции со сразмерно на бројот на стекнатите акции ги 
имаат следните права:  

- Право на глас во Собрание на акционерското друштво 
- Право на исплата на дел од добивката  
- Право на исплата на дел од остаток од ликвидациона, односно стечајната маса 

на акционерското друштво.  
- Право на управување со Друштвото е засновано на принципот една акција – 

еден глас  
 

Фондот на пензиско и иналидско осигурурвање на Македонија е сопственик на  
7644 приоритетни кумулативни акции, со соодветните права, кои преку продажба 
се претвораат во обични акции.  

 
Собрание на Друштвото одлучува само во случаите изрично утврдени со Закон и 
со овој Статут, а особено за:  

 
1. Измени и дополнувања на Статутот на Друштвото; 
2. Зголемување и намалување на основната главнина на Друштвото; 
3. Промената на правата врзани за одделни видови и родови акции; 
4. Именување и разрешување на Одбор на членови на Одбор на директори; 
5.   Усвојување на годишните сметки и одлучувањето на годишната добивка; 
6. Именувањето на ревизори на годишните сметки како и контролори на 

управување на Друштвото; 
7. Преобразба на Друштво во друго друштво и престанок; 
8. Издавање на обврзници; 
9. Статусни промени на друштвото. 



Сите соопштенија врзани за основниот капитал, акциите и Статутот на 
Друштвото се објавуваат во дневниот печат во Република Македонија.  
Податоците за акционерите и нивните акции се пренесени во Централниот 
депозитар за хартии од вредност.  

 
 
• Пред чинот на котација на официјалниот пазар со обичните акции на Друштвото 

се тргуваше на Редовниот пазар, Сегмент-Пазар на АД со посебни обврски за 
известување на Македонската Берза под шифрата  ZAS.  
Последната трансакција е склучена на ден 17.05.2011 година по цена од 310 
денари.    
 
 
 
 
 
 

6.   Податоци за органите на управување на издавачот 
 
 
• Управувањето во ЖАС АД Скопје е организирано врз основа на едностепениот 

систем на управување – Одбор на директори. Со донесување на Статутот на  
22.06.2006 година, управувањето во друштвото се остварува преку Собранието на 
акционерите и Одборот на директорите.  
Членовите на Одборот на директори ги избира Собранието со мнозинство на 
гласови од вкупниот број на гласови во Собранието.   

 
 
 

   Одбор на Директори  
 

Одборот на директори на Друштвото брои 5 (пет) членови. Одборот на директори 
има еден извршен член кој го носи називот - Генерален директор и 4 неизвршни 
членови. Еден од неизвршните членови се избира за независен член. Собранието 
ги избира и разрешува членовите на директори со мнозинство на гласови од 
вкупниот број на гласови во Собранието. Извршниот член на одбор на директори 
го избираат и разрешуваат и неизвршните членови со мнозинство на гласови. 
Еден од членовите на Одбор на директори избран за извршен член може да го 
носи називот генерален директор. Мандат на членовите на Одбор на директори е 
4 (четири) години и членовите на Одбор на директори можат да бидат избрани 
неограничен број пати. Одборот на директори има најшироки овластувања во 
сите случаи во име на Трговското друштво во согласност со Законот, Статутот и 
дадените овластувања од Собранието.  

 
 
 
 
 
 
 



Актуелни членови на Одбор на директори се: 
 

1.  Никола Догазански – Претседател и Неизвршен член на Одбор на директори,    
економист 

     Назначен од 01.08.2009 година 
     Роден на 18.04.1944 година во с. Владимирово 
     Адреса: ул.„Јуриј Гагарин“ бр. 21/2-12, Скопје 

        
2.  Лилјана Поповска - Извршен член на Одбор на директори, економист 
     Назначен од 01.08.2009 година 
     Родена на 06.07.1957 година во Скопје 

                 Адреса: ул.„Лука Геров“ бр. 57, Скопје 
      

3.  Гордана Ристиќ – Независен член на Одбор на директори, економист 
     Назначен од 01.08.2009 година 
     Родена на 29.01.1958 година во Крива Паланка 
     Адреса: ул.„Перо Наков“ бр. 27-А, Скопје 

            
4. Милан Стеваноски – Неизвршен член на Одбор на директори, машинобравар 
    Назначен од 01.08.2009 година 
    Роден на 25.09.1959 година во Прилеп 

                Адреса: ул.„Ефтим Спространов“ бр.3, Скопје 
        

           5.  Љубен Јарчевски – Неизвршен член на Одбор на директори, дипл. правник 
    Назначен од 01.08.2009 година 
    Роден на 23.07.1948 година во Скопје 

               Адреса: ул.„50 Дивизија“ бр. 12, Скопје 
 
 
    Примања 

 
Со Актот за именување на членовите на Одборот на директори се определува    
начинот, основите и износите на награда за извршниот и неизвршните членови.  
 
 
 

• Нема родбински врски помеѓу членовите на Одборот на директори.  
 
 

• Во последните пет години, горенаведените лица кои се членови на Одборот на 
директори не биле и не се членови на одбори на правно лице против кое е 
поведена стечајна, предстечајна или ликвидациона постапка. 

 
 
• На лицата кои се членови на Одборот на директори не им е изрекувана мерка на 

безбедност забрана за вршење на професија, дејност или должност од определено 
занимање кое делумно или во целост е опфатено во предметот на работењето на 
издавачот во последните пет години. 

 



• Горенаведените лица имаат сопствено учество во основната главнина на 
издавачот и во гласачката структура: 
- Претседателот на Одборот на Директори, Никола Догазански поседува 139 
обични акции или 0,16% од вкупниот број на акции на Друштвото. 
- Извршниот член на Одборот на директори, Лилјана Поповска поседува 7 обични 
акции или 0,008% од вкупниот број на акции на Друштвото. 
- Независниот член на Одборот на директори, Гордана Ристиќ поседува 5 обични 
акции или 0,006% од вкупниот број на акции на Друштвото. 
- Неизвршниот член на Одборот на директори, Милан Стевановски поседува 7 
обични акции или 0,008% од вкупниот број на акции на Друштвото. 
- Неизвршниот член на Одборот на директори, Љубен Јарчевски не поседува 
акции. 

 
 
• Не постои потенцијален судир на интереси помеѓу членовите на Одборот на 

директори. 
 
 
• Не постои потенцијален судир на интереси помеѓу одговорностите кои овие лица 

ги имаат кај издавачот и нивните приватни интереси или други одговорности. 
 

 
• Не постои податок за постоењето на договор или соработка помеѓу овие лица и 

големите акционери, клиентите, добавувачите други лица врз основа на што било 
кое од овие лица било избрано за член на одборот на директори односно 
упраниот и надзорниот одбор на издавачот. 

 
 
• Не постои било какво ограничување на располагањето со акциите кои членовите 

на одборот на директори односно управниот и надзорниот одбор на издавачот ги 
поседуваат кај издавачот, во определен временски период, за што овие лица се 
согласиле.  

 
 
 
7.   Развојни перспективи 
 

Главна цел на ЖАС АД - Скопје е зголемување на обемот на работата во полето на 
товарниот патен транспорт како и пронаоѓање на странски партнери за реализација 
на увозно-извозни зделки. Ангажманот на Друштвото во иднина ќе биде насочен 
кон обновување на возниот парк и кон склучување на договори со стратешки 
партнери.  
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