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1. ОСНОВНИ ПОДАТОЦИ                                   

 

• Проспектот е изготвен согласно Правилникот за котација на хартии од 
вредност на Македонската Берза за хартии од вредност АД Скопје од 
15.03.2013  и Законот за хартии од вредност (Службен весник на РМ бр. 
95/05, 25/07, 7/08, 57/10, 135//11, 13/13). 
 

• Друштвото има сметки во следните банки: 
 
-  Охридска Банка АД Охрид, ул. Македонски просветители 19, 6000 Охрид  
-  Халк Банка АД Скопје, ул. Мито Хаџивасилев-Јасмин ББ, 1000 Скопје 

 

• Ревизор на годишните сметки на АДГ ТРУДБЕНИК Охрид за 2010, 2011 и 
2012 година е Друштвото за ревизија и проценка КНИ-ПРОКОМ - Прилеп со 
седиште на ул. Крушевска 21, Прилеп.   

 

• Друштвото има добиено квалификувано мислење/воздржување од мислење 
од ревизорот, чија основа е детално образложена во Ревидираните 
финансиски извештаи на Друштвото за 2011 и 2010 година.  

 

• Проспектот не претставува ниту понуда за продажба, ниту повик за 
купување на акциите АДГ ТРУДБЕНИК Охрид. Проспектот не смее да се 
смета за препорака за купување на акции на АДГ ТРУДБЕНИК Охрид, а 
секој потенцијален инвеститор се упатува на сопствена проценка на 
финансиската состојба на работење на АДГ ТРУДБЕНИК Охрид. 

 

• Барањето за котација се однесува на 32.716 обични акции со ИСИН: 
MKTRDB101012 и 5774 приоритетни кумулативни акции со ИСИН 
MKTRDB120012. Сите акции се издадени со номинална вредност од 100 
DEM по акција.    

 
 

• Пред приемот на котацијата на Официјалниот пазар на Македонската Берза 
АД Скопје на подсегментот Задолжителна котација, со акциите на АДГ 
ТРУДБЕНИК Охрид се тргува на Редовниот Пазар на подсегментот Пазар 
на друштва со посебни обврски за известување.  
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2. ПОДАТОЦИ ЗА ИЗДАВАЧОТ И КАПИТАЛОТ НА ИЗДАВАЧОТ 

 

• Назив на друштвото: Акционерско друштво за градежништво ТРУДБЕНИК 
Охрид 

 

• Седиште на друштвото е на ул. КЕЈ МАРШАЛ ТИТО ББ ОХРИД 
 

• Акционерското друштво за градежништво ТРУДБЕНИК Охрид постои од 
1957 година како градежно занаетчиска задруга “Фасадер”. Задругата од 
16.11.1960 прераснува  во градежно претпријатие Трудбеник. Над 
друштвото на 26.06.2006 година отворена е стечајна постапка. Со план за 
реорганизација усвоен од доверителите на друштвото продолжува да 
работи, доверителите го контролираат работењето и исполнувањето на 
Планот на реорганизација по предвидената динамика за плаќање на 
обврските кон доверителите и државата. Со решение СТ бр.34/05 од 
29.11.2006 година од Основниот суд Охрид, стечајната постапка над 
Друштвото е заклучена и истото е повторно  е регистрирано во 
Централниот Регистар на РМ со решение од 01.12.2006 како Акционерско 
друштво за градежништво ТРУДБЕНИК Охрид 

 

• Основна дејност на Друштвото е иградба на стамбени и нестамбени згради. 
Регистрираната претежна дејност на Друштвото е под шифра 41.20 
изградба на стамбени и нестамбени згради. Друштвото може да ги врши 
следните дејности: градежништво како основна дејност и сите дејности по 
национална класификација на дејности, освен за оние за кои е потребна 
согласност, дозвола или друг акт на државен или друг надлежен орган.  

     Евидентирани дејности во надворешен промет. 
 

• Основната главнина на Друштвото со состојба на ден 31.12.2012 година, 
изнесува 3.849.000 ДЕМ и е поделен на 32.716 oбични акции и 5774 
приоритетни кумулативни акции. Една акција има номинална вредност од 
100 ДЕМ  Акциите се регистрирани и се водат кај Централниот депозитар на 
хартии од вредност на РМ. 
 

• Зголемувањето на основната главнина на друштвото може да се врши: 
 
- со влогови; 
- со условно зголемување; 
- со одобрен капитал; 
- од средствата на друштвото. 
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• Зголемувањето на основната главнина се врши со одлука на собранието 
која има карактер на одлука за измена на статутот, освен одлука за 
зголемување на основната главнина што органот на управување ја донел 
според одредбата на статутот за одобрен капитал. Одлуката за 
зголемување на основната главнина се донесува со  мнозинство  гласови 
кое не може да изнесува под две третини од акциите со право на глас 
претставени на собранието. 
 

• Нова одлука за зголемување на основната главнина може да биде 
донесена само ако претходното зголемување на основната главнина е 
извршено и запишано во трговскиот регистар и кај депозитарот за хартии од 
вредност. 
 

• При зголемување на основната главнина, акционерите имаат право на 
првенство за запишување на новоиздадените акции од истиот род и класа 
на акции, сразмерно на учеството на нивните акции во основната главнина 
на друштвото, без разлика на тоа дали новоиздадените акции се продаваат 
преку банка или друга финансиска организација. 

 

• Акциите кои што се целосно платени учествуваат во зголемувањето на 
основната главнина според нивниот номинален износ. Акциите кои што се 
делумно платени учествуваат во зголемувањето на основната главнина 
според нивниот номинален износ што е платен. 

 

• Основната главнина може да се намали со: 
 
- намалување на номиналниот износ на еден или на повеќе родови и на 
класи акции; 
- спојување на еден или на повеќе родови акции, со тоа што најмалиот 
номинален износ на споената акција не може да биде помал од едно евро; 
- повлекување на сопствени и на други акции, ако со повлекувањето се 
врши намалување на основната главнина. 
 
По намалувањето на номиналниот износ  и бројот на акциите и по уписот и 
по објавувањето на уписот на намалувањето на основната главнина во 
трговскиот регистар, акциите се поништуваат. 
Основната главнина не може да се намали повеќе од најмалиот номинален 
износ определен за основната главнина со закон. 
Во рок од 8 дена од денот по извршеното намалување на основната 
главнина се поднесува пријава за упис во трговскиот регистар. 
Основната главнина е намалена со уписот на одлуката за намалување на 
основната главнина во трговскиот регистар. 

 

• Во последните две години нема промени во структурата на капиталот во 
смисла на износите на емитираниот капитал и бројот и родовите на акции 
кои го сочинуваат вкупниот капитал. 
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• Друштвото нема издадено должнички конвертибилни хартии од вредност. 
 

• Aкционери со учество над 5% во вкупниот број на издадени акции од АДГ 
ТРУДБЕНИК Охрид: 

 
- Ацо Спироски  88,15% учество во капиталот на друштвото (обични 

акции). 
- Фонд за пензиско и инвалидско осигурување на Македонија со 100% 

учество во приоритетни кумулативни акции на друштвото. 
 

• Друштвото не поседува мнозинско учество во други друштва. 
 

• Друштвото нема  во тек  постапки  за издавање на акции заради спојување, 
поделби или понуди за превземање други друштва. 

 
3. ПОДАТОЦИ ЗА ДЕЛОВНАТА АКТИВНОСТ НА ИЗДАВАЧОТ 

• Друштвото може да ги врши следните дејности: градежништво како основна 
дејност и сите дејности по национална класификација на дејности, освен за 
оние за кои е потребна согласност, дозвола или друг акт на државен или 
друг надлежен орган. 

 

• АДГ ТРУДБЕНИК Охрид во своето работење има изведено поголем број на 
објекти како во Државата така и надвор од нејзините граници. 

  
-     Хотели, одмаралишта, ресторани во Охрид и Преспа. Додека надвор од 

Р.Македонија Друштвото има свои изградени објекти во Албанија, Чешка 
и Црна Гора. 

 
-     Трговски административни објекти, најмногу во Охрид , Битола, 

Делчево, Струмица , Струга и Дебар. 
 

-     Поголем број на објекти, како и стамбени комлекси во Охрид, Скопје, 
Куманово, Струга и Дебар.  Надвор од Државата  во Албанија, Србија, 
Германија , Бугарија, Чешка и Црна Гора. 

 
-     Објекти во областа на културата во Охрид, Кичево.  Надвор од Државата 

изградени објекти  во Црна Гора.  
 

-     Објекти во областа на здравството во Охрид и Дебар. Надвор од 
Државата изградени објекти  во Чешка и Црна Гора. 

 
-     Спортско- рекреативни објекти во Охрид и Скопје. Надвор од Државата 

изградени објекти во Чешка. 
 

-     Објекти во областа на школството како и изградба на детски граднки во 
Охрид, Скопје, Дебар, Битола, Кичево, Гостивар, Македонски Брод и 
Велес. Надвор од Државата изградени објекти во Чешка. 
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-     Стопански објекти  во Охрид, Демир Хисар, Ресен, Самоков, Струга, 
Дебар, Скопје, Делчево и Битола. Надвор од Државата изградени 
објекти во Чешка, Германија и Ирак. 

 
За сите горе наведени  објекти АДГ ТРУДБЕНИК Охрид  го има изведено 
комплетниот надворешен  и внатрешен развод  на водоводот и 
канализација, електриката, греењето, колекторските системи  и 
пречистителните станици на објектите.  

       
АДГ ТРУДБЕНИК Охрид својата механизација (бетонска база, 
добрилишно построение, грејдери,багери, ровокопачи, камиони. влекачи 
и друга опрема) ја употребува при градба на своите објекти  како и при 
изведба на регионалините патишта во Р. Македонија. 

 

• Друштвото нема значајни нови производи и услуги. Исто така, друштвото 
нема зависност од патенти, лиценци, индустриски, комерцијални или 
финансики договори или нови производни постапки. Не постојат значителни 
информации за политика на истражување и развој. 

 

• Значителни инвестиции во основни средства и вложувања во хартии од 
вредност на други трговски друштва во последните две години не се 
направени. 

 

• Со состојба април 2013 Друштвото се јавува како тужител во повеќе судски 
постапки спрема разни должници. Вкупната вредност на овие спорови е во 
износ од 14.992.441 денари. 
Како тужена страна ТРУДБЕНИК Охрид се јавува по основ на повеќе судски 
спорови кои се водат од страна на различни тужители на Друштвото. 
Износот на споровите во кои ТРУДБЕНИК Охрид се јавува како тужена 
страна е во вкупна вредност од 44.819.148,00 денари.  Вкупниот износ на 
судските спорови на Друштвото надминува 5% од основната главнина на 
Друштвото. АДГ Трудбеник - Охрид очекува значително намалување на 
вкупната вредност од 44.819.148,оо денари, бидејќи до крај на 2013 година 
се очекува завршување на судските спорови во корист на АДГ Трудбеник - 
Охрид, а со тоа и значително намалување на вкупниот долг. 
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• Приказ на приходите од продажба за претходните три години: 
 
 
   во МКД '000 
  2012 2011 2010 

ОПЕРАТИВНИ 

ПРИХОДИ 58.036 42.297 12.685 

Приходи од продажба 57.457 8.995 5.492 

Останати приходи 579 33.302 7.193 
ФИНАНСИСКИ 

ПРИХОДИ 0 0 0 

Приходи од вложувања 
во поврзани друштва 0 0 0 

Приходи по основ на 
камати од работење со 
поврзани друштва 0 0 0 
ВКУПНИ ПРИХОДИ 58.036 42.297 12.685 

Извор:Неревидиран Биланс на успех 2012 год. и Ревизорски Извештаи 

2011 и 2010 год., АДГ Трудбеник, Охрид 

 
                 
 

 

• Заклучно со 31.12.2012 година друштвото вработува 12 вработени, со 
следната квалификациона структура: 
 

 
Ред. 
Бр. 

 
         Квалификација 

                    Број на извршители 

      2012         2011       2010 

 1. 
 2. 
 3. 
 4. 
  
 

ВСС 
ВШС 
ССС 
НКВ 

4 
2 
2 
4 

 

3 
2 
3 
1 

3 
2 
3 
2 

 
 

 

ВКУПНО: 

 

12 

 

 

9 
 

10 

 

 

 

 

 
 

 
 



АДГ ТРУДБЕНИК Охрид                                                                                               Проспект 
 

 10

 
 
 
 
 
4. ФИНАНСИСКИ ПОДАТОЦИ 

 
 

• Во продолжение следи приказ на основните финансиски податоци за 
компанијата: 
 

    
   во МКД '000 

  2012 2011 2010 

Вкупни средства 146.425 155.875 161.217 

Вкупни обврски 46.732 44.245 49.938 

Добивка/загуба пред оданочување (4835) 352 41 

Нето добивка по акција (EPS) (0,13) 0,01 0 

Коефициент цена/добивка по акција / / / 

Коефициент цена/книговодствена вредност на 
акција / / / 

Износ на исплатена дивиденда по акција / / / 

Дивиденден принос / / / 

Извор:Неревидиран Биланс на успех 2012 год. и Ревизорски Извештаи 2011 и 2010 год., АДГ Трудбеник, Охрид 
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   5. ПОДАТОЦИ ЗА АКЦИИТЕ ЗА КОИ СЕ БАРА КОТАЦИЈА     

 

• Барањето за котација се однесува на 38.490 акции од кои 32.716 обични 
акции и 5774 приоритетни кумулативни акции, со номинална вредност од 100 
ДЕМ по  акција.  

 
ИСИН: MKTRDB101012 обични акции  

  MKTRDB120012 приоритетни кумулативни акции. 
 

• Пред котацијата на Официјалниот пазар на Македонската Берза АД Скопје, 
со акциите на АДГ ТРУДБЕНИК Охрид се тргува на Редовниот Пазар на 
подсегментот Пазар на друштва со посебни обврски за известување.  
 

• Со акциите на друштвото АДГ ТРУДБЕНИК Охрид на Македонската берза, 
до изготвување на Проспектот се нема склучено ниту една трансакција.  

 
 

• Собранието на друштвото одлучува само во случаите изрично утврдени со 
закон и со статутот, а особено за: 
 

1) измените и дополнувањата на статутот на друштвото; 
2) зголемувањето и намалувањето на основната главнина на 

друштвото; 
 3) промена на правата врзани за одделни родови и класи акции; 
 4) избор и отповикување на членовите на одборот на директори; 
 5) одобрување на работата на членовите на одборот на директори; 
 6) одобрување на годишната сметка, на финансиските извештаи и на 
годишниот извештај за работата на друштвото во претходната деловна 
година и одлучувањето за распределбата на добивката; 
 7) назначување овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и 
на финасиските извештаи; 
 8) преобразба на друштвото во друго друштво и престанок на 
друштвото; 
 9) издавање на нови акции; 
         10) одлука за престанок на друштвото 
 

• Одлуките на собранието се донесуваат со мнозинство од акциите со право 
на глас претставени на собранието, освен ако со закон не е определено 
поголемо мнозинство или не се пропишани други услови во поглед на 
мнозинството со кое што се донесуваат одлуките на собранието. 
 

• Собранието на друштвото се свикува во случаите одредени со закон 
статутот како и кога тоа го бараат интересите на друштвото. 
Собранието се свикува најдоцна три месеци по составувањето на   
годишната сметка и годишниот извештај со цел: 
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1) да се испита годишната сметка и годишниот извештај и да се 

донесе одлука за нив; 
2) да одлучи за употреба на чистата добивка или за покривање на 

загуба и 
 3) да ја одобри работата на членовите на одборот на директори 
 

• Одборот на директори, односно неизвршните членови на одборот на 
директори можат, со мнозинство гласови од своите членови, кога тоа е 
предвидено со закон, по своја иницијатива или по барање на акционер, да 
донесат одлука за свикување на 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 на собрание, мора да ги наведат целта и причините за 
свикување на собранието. 
Барањето се поднесува до одборот на директори кој во рок од 8 дена 
донесува одлука за прифаќање или одбивање на барањето. 
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. 
 

• 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 одборот. 
Расправата и одобрувањето на работата на членовите 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. 
 

• Собранието може да биде свикано со објавување јавен повик кој се 
објавува на половина страница во најмалку еден дневен весник што 
излегува на целата територија на Република Македонија. Содржината на 
јавниот повик треба да биде објавена и на насловната страница  од 
официјалната интернет страница на друштвото. 
Рокот којшто тече од денот на објавувањето на јавниот повик до денот на 
одржувањето на собранието не може да биде подолг од педесет дена ниту 
покус од дваесет и еден ден до денот на одржувањето на собранието. 

 

• 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  
. 
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Барањето се испраќа до одборот на директори, односно до свикувачот на 
собранието и тоа во рок од 8 дена од денот кога е објавен јавниот повик за 
одржување на седница на  собранието. 
 
Барањето за вклучување на една или повеќе точки во дневниот ред на 
свикано собрание, органот што го свикал собранието го објавува на ист 
начин на кој што го објавил јавниот повик за учество на свиканото собрание, 
најдоцна осум дена пред денот на неговото одржување. 
 

• Секој акционер кој има намера да учествува на свикано собрание е должен 
да го пријави своето учество најдоцна пред почеток на седница на 
закажаното собрание. 
 

• Пред почеток на одржување на собрание списокот на пријавени акционери 
се споредува со состојбата во акционерската книга добиена од 
Централниот депозитар за хартии од вредност добиена четириесет и осум 
часа пред одржување на седницата на собранието, истиот список го 
потпишува секој присутен акционер, односно полномошник на акционер, а 
го заверуваат претседавачот со собранието и записничарот. 
По заверката на списокот претседавачот со собранието го констатира 
кворумот за работа. 
Секој верификуван учесник на собранието може да бара копие на 
потпишаниот список на свој трошок. 
 

• Седниците на собранието на друштвото, по правило се одржуваат во 
седиштето на друштвото, а можат да се одржуваат и во друго место. 
За местото на одржување на седниците на собранието одлучуваат 
членовите на одборот на директорите. 
Материјалите кои се подготвуваат за собранието се достапни до 
акционерите од денот на објавувањето на јавниот повик. 
 

• Секој акционер може на собранието на друштвото да бара известување за 
состојбата на друштвото и за неговите односи со други друштва, ако 
таквото известување е нужно заради објективната проценка на прашањата 
што се како точки на дневниот ред на собранието. 
 

• Собранието може да работи ако на седницата присуствуваат верификувани 
учесници на собранието кои поседуваат најмалку мнозинство од вкупниот 
број на акции со право на глас. 
Ако не се обезбеди кворум, за време не подолго од 15 дена се закажува нов 
термин за одржување на собрание, со повторно објавување јавен повик, а 
учеството на презакажаното собрание повторно не се пријавува. 
На презакажаното собрание може да се одлучува само по прашањата 
утврдени во дневниот ред за првото свикување на собранието без оглед на 
бројот на присутните акционери и бројот на акциите што ги имаат. 
 

• Одлуките на собранието се донесуваат со мнозинство од акциите со право 
на глас претставени на собранието, освен ако со закон не е определено 
поголемо мнозинство. 
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Друштвото е должно за секоја одлука за која се гласало на седницата на 
собранието на друштвото да го утврди вкупниот број на акции за кои биле 
дадени важечките гласови, вкупниот број на важечки гласови и делот на 
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, ако ниту еден акционер не стави забелешка на гласањето, 
односно не побара отчет од 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. 
 

• Акционерите правото на глас во собранието го остваруваат според бројот 
на обичните акции со тоа што една акција дава право на еден глас. 

 
Со залог на акциите, акционерот не го губи правото на глас. 
 

• На собранието акционер не може да гласа за одлука што го ослободува 
лично од обврска, од некое побарување кое што друштвото го има спрема 
него или од одговорност или кога му се признава некаква предност или 
привилегија на сметка на друштвото, односно кога се гласа за одлука да се 
поведе судска или друга постапка против него, освен ако со закон не е 
поинаку определено. Во овие случаи акционер не може да го остварува 
правото на глас ниту лично, ниту преку полномошник. 
Ако постапи спротивно на претходниот став, одговара за штета која 
друштвото би ја претрпело, освен ако докаже дека мнозинството би било 
постигнато и без неговиот глас. 
Ништовен е договорот со кој акционерот се обврзува да го врши правото на 
глас според упатство  на одборот на директори или ништовен е договорот 
со кој еден акционер се обврзува да гласа за предлозите на одборот на 
директори. 
 

• Ако со закон или со статутот на друштвото не е пропишано поинаку, а 
самото собрание не определи посебен начин на гласање, начинот на 
гласање го определува претседавачот на собранието. 
 
За сите именувања за предлозите за разрешување на член на органи на 
друштвото или за повикување на нивна одговорност гласањето е јавно. 
По барање на еден или повеќе акционери кои имаат најмалку една 
десеттина од вкупниот број на акции со право на глас, се пристапува кон 
тајно гласање. 
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• Одлуките на собранието влегуваат во сила со денот на донесувањето, 
освен ако во одлуката не е утврден друг датум на влегување во сила. 
Одлуките што се однесуваат на измените на овој статут, зголемувањето и 
намалувањето на основната главнина, преобразбата и престанокот на 
друштвото, именувањето и разрешувањето на органите на друштвото, се 
запишуваат во трговскиот регистар и влегуваат во сила согласно 
позитивните прописи. 
Одлуките на собранието кои на неповолен начин го менуваат правото 
врзано за некој род акции се полноважни ако акционерите кои го 
претставуваат соодветниот род акции дадат предходна согласност со 
двотретинско мнозинство. 
 

• Со седницата на собранието председава претседавач, кој се избира за 
секое одделно собрание и неговиот мандат трае до изборот на 
претседавачот на наредното собрание. 
За претседавач на собрание може да биде избран секој акционер или лице 
кое што застапува акционер, а не може да биде избран член на одборот на 
директори. 
 

• За работа на собранието се води записник кој се подготвува најдоцна во рок 
од осум дена од денот на одржувањето на собранието и него го 
потпишуваат записничарот и претседавачот на 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, а него го потпишува 
нотарот и претседавачот на собранието. 
 
Записниците заедно со прилозите се чуваат најмалку десет години. 
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6. ПОДАТОЦИ ЗА ОРГАНИТЕ НА УПРАВУВАЊЕ НА ИЗДАВАЧОТ 

 

• Управувањето во АДГ ТРУДБЕНИК Охрид е организирано според 
едностепен сисем на управување.  
Друштвото има одбор на директори. 
 

• Одборот на директори има три члена, од кои еден извршен директор и два 
неизвршни директори. 
Изборот и отповикувањето на членовите на одборот на директори е во 
надлежност на собранието на друштвото. 
 

• Членовите на одборот на директори ги избира собранието со мандат од 6 
години, со можност повторно да можат да бидат избрани. 
Изборот на извршен член се врши со едногласна одлука на сите членови на 
одборот на директори. 
 

• Одборот на директори, од редот на своите неизвршни членови, со 
мнозинство гласови избира претседател на одборот, но може исто така да 
го разреши претседателот во кое било време и да избере нов претседател. 
 
Претседателот на одборот ги свикува и претседава со состаноците. 
Ако претседателот од било кои причини не е во можност  да ја врши 
функцијата или ако е отсутен, со состаноците претседава друг неизвршен 
член. 
 

• Ако бројот на членови на одборот на директори се намали под бројот 
определен со овој статут, односно под бројот определен со закон, 
преостанатите членови на одборот на директори мораат во рок од три дена 
да свикаат собрание за да се пополни составот на одборот на директори.  
 
Ако собранието не биде свикано во овој рок, собранието го свикуваат 
неизвршните директори во рок од три дена по истекот на претходниот рок. 
Ако и неизвршните членови не свикаат собрание, секое лице кое има 
правен интерес може со предлог да бара од судот да определи физичко 
лице кое ќе го свика собранието. 
 

• Одборот на директорите управува со друштвото. 
 

• Одборот на директорите, во рамките на надлежностите утврдени со 
статутот, законот и овластувањата кои изрично му се дадени од собранието 
на друштвото со одлуката за именување, има најшироки овластувања за 
дејствување во сите околности во името на друштвото. 
Одборот на директорите работи и одлучува на начин утврден статутот, а ги 
има следните овластувања: 
 
1) ја води деловната политика; 
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2) ги донесува плановите и програмите на друштвото и дава насоки за 
нивно спроведување; 

3) ја утврдува внатрешната организација на друштвото; 
4) ги именува и разрешува лицата со посебни овластувања и одговорности 

во друштвото и одлучува за нивната одговорност; 
5) одлучува за економски, технолошки и организационен вишок на 

работниците; 
6) одлучува за основање и затворање или пренос на претпријатието или на 

негов дел што учествува над 10% во доходот на друштвото; 
7) одлучува за намалување или проширување на предметот на работење 

на друштвото; 
8) одлучува за организационите промени на друштвото што се утврдуваат 

со акт на друштвото; 
9) одлучува за основање и престанок на друштвото со ограничена  

одговорност; 
10) одлучува за основање и престанок на подружници на друштвото; 
11) одлучува по приговори на работниците од втор степен за правата, 

обврските и одговорностите на работниците од работен однос; 
12) одлучува за купување и оттуѓување на недвижности на друштвото ако 

нивната вредност е поголема од 10%,а помала од 50% од основната 
главнина; 

13) одлучува за долгорочна кооперација со други друштва или за нејзино 
престанување; 

14) усвојува извештаи за попис на основните средства; 
15) одлучува и по други прашања и врши и други работи утврдени со закон и 

статут на Друштвото 
 

• Одборот на директори не може да ги пренесе врз извршниот директор 
овластувањата кога се одлучува за: 
 
1) затворање (престанување) или пренос на претпријатие или на негов дел 

што учествува со над 10% во приходот на друштвото; 
2) намалување или проширување на предметот на работење на 

друштвото; 
3) суштествени внатрешни организациони промени на друштвото што се 

определуваат со акт на друштвото; 
4) воспоставување долгорочна соработка со други друштва од суштествено 

значење за друштвото или нејзино прекинување; 
5) основање и престанување на трговско друштво што учествува со над 

една десеттина во основната главнина на друштвото; 
6) основање и престанување на подружници на друштвото 

 

• Одборот на директори во текот на годината задолжително одржува  
најмалку четири редовни состаноци и тоа на секои три месеци, при што 
еден од нив мора задолжително да се одржи во рок од еден месец пред 
одржувањето на годишното собрание. 

 

• Одборот на директори може полноважно да одлучува ако се присутни 
најмалку половина од сите негови членови, од кои најмалку половина од 
неизвршните директори на одборот. 



АДГ ТРУДБЕНИК Охрид                                                                                               Проспект 
 

 18

Одлуките се донесуваат со мнозинство гласови од присутните членови. 
Одборот на директори одржува состанок кога тоа го налага извршувањето 
на работите во рамките на неговите надлежности. 
 

• Членовите на одборот на директори можат да учествуваат и одлучуваат на 
состанок, организиран со користење на конференциска телефонска врска 
или со користење на друга аудио и визуелна комуникациска опрема и 
ваквото учество на состанокот се запишува во записникот кој го 
потпишуваат сите членови што учествувале на состанокот. 
Одборот на директори може да одлучува и без одржување состанок ако 
сите членови дадат согласност за одлуката која што се донесува без 
одржување состанок. 
 
Гласот на претседателот на одборот на директорите е одлучувачки во 
случај на поделба на гласовите. 
Одборот на директорите, начинот на одлучувањето и работата го утврдува 
со деловник на работа. 
 

• За работа на одборот на директори се води записник. 
 

• Записникот мора да ги содржи имињата на присутните членови на одборот 
на директори (неизвршни и извршен член), прашањата за кои се 
расправало и за донесените заклучоци и одлуки со назначување на 
соодносот на гласовите. Секој член на одборот на директорите кој гласал 
против заклучокот или одлуката, може да бара причините за неговото 
мислење и став накусо да се внесат во записникот. 
Записникот мора да се изготви во рок од три дена од денот на одржувањето 
на состанокот и го потпишуваат сите членови на одборот на директори кои 
биле присутни на состанокот. 
Записникот по потпишувањето заедно со писмено изготвените одлуки, 
заклучоци и други акти, се доставуваат до лицата задолжени за 
извршување, а еден примерок се доставува и чува во архивата. 

 

• Членовите на одборот на директорите мораат да ги вршат своите работи со 
внимание на уреден и совесен трговец и да ја чуваат деловната тајна. 
Членовите на одборот на директорите кои што ќе извршат повреда на 
своите обврски во однос на друштвото, му одговараат на друштвото за 
причинетата штета како солидарни должници. Во случај на спор, членовите 
на одборот на директорите мораат да докажат дека постапиле со внимание 
на уреден и совесен трговец. 
 

• Членовите на одборот на директорите особено ќе се сметаат за одговорни 
за штета ако спротивно на закон: 
 
1) на акционерите им го вратат она што тие го вложиле во друштвото; 
2) на акционерите им исплатат камата или дивиденда; 
3) ако запишат, стекнат, земат во залог или ако ги повлечат акциите на 

друштвото;  
4) ако го разделат имотот на друштвото; 
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5) ако вршат исплати по настапувањето на неспособноста на друштвото за 
плаќање, односно ако друштвото станало презадолжено; 

6) кај зголемувањето на основната главнина издадат акции спротивно на 
целта или пред тие акции да бидат уплатени во целост; 

7) поднесат невистинита годишна сметка и финансиски извешатаи; 
8) ги злоупотребат и неовластено ги користат средствата на друштвото 

 
За остварување на законитостите од став еден на овој член акционерите 
имаат право од членовите  на одборот на директорите да бараат надомест 
на штета.  
Членовите на одборот на директорите не се сметаат одговорни за штетата 
ако работеле врз основа на одлуката на собранието на друштвото, која ја 
усвоиле и покрај тоа што му укажале дека е спротивна на закон. 
 
Ако членот на одборот на директорите грубо ја повреди својата должност 
да постапува со внимание на уреден и совесен трговец, барање за 
надомест на штета можат да поднесат и доверителите на друштвото ако 
своите побарувања не можат да ги намират од друштвото. 
Барањата застаруваат за пет години. 
 

• Секој вработен во друштвото може да биде именуван за член на одборот на 
директорите.  
Со именувањето на одборот на директорите лицето не ги губи правата од 
работен однос. 
Од членовите избрани во одборот на директори, одборот на директорите 
назначува еден извршен член на одборот на директори. 

 

• Со актот за именување на членовите на одборот на директорите се 
определува начинот и износот на наградата на неизвршните членови на 
одборот на директори. 
 
За работа на извршниот член на одборот на директорите, собранието може 
со одлука да му одобри и учество во добивката. 
 
Учеството, по правило, се состои од учество со дел од годишната добивка 
на друштвото (исплата во пари, акции, тантиема, бонус или друг начин). 
Одобреното учество во годишната добивка на друштвото се пресметува на 
делот од годишната добивка што останува по намалувањето на 
остварената добивка за износот од вкупните загуби пренесени од 
претходните години  и за износите што се издвојуваат за законски и за 
статутарни резерви. 
 
Одлуката што е спротивна на оваа одредба е ништовна. 
 
Правата и обврските на извршниот член на одборот на директори може да 
се определат со договор за уредување на односите меѓу друштвото и 
извршниот член, го склучуваат неизвршните директори, а го потпишува 
претседателот на одборот на директори, соодветно на видот и обемот на 
доверените задачи, работноправен статус и на личниот придонес во 
успешноста на работењето на друштвото. 
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Во договорот за уредување на односите меѓу друштвото и извршниот член 
се определуваат и ситуации кога се смета дека значително е влошена 
финансиската состојба на друштвото, заради што можат да се намалат 
вкупните примања и другите права, а извршниот член може да го откаже 
договорот и даде оставка најрано до крајот на следното тромесечие, со 
отказен рок кој не може да биде покус од триесет дена. 
  

• Извршниот член се именува со мнозинство гласови од страна на членовите 
на одборот на директори со мандат од шест години. 
Извршниот директор може да биде повторно именуван. 
За извршен директор може да биде именувано физичко лице кое е деловно 
способно. 
Извршниот директор мора да биде државјанин на Република Македонија. 

 

• Извршниот член го води работењето на друштвото и има најшироки 
овластувања да ги врши сите работи сврзани со раководењето, 
спроведувањето на одлуките на одборот на директори и вршењето на 
тековните активности на друштвото и да дејствува во сите околности во 
името на друштвото. 
Одборот на директори му го доверува на извршниот член застапувањето на 
друштвото во односите со трети лица. 
 

• Извршниот директор ги има следните овластувања: 
a) ги именува и разрешува лица со посебни овластувања и одговорности 

во друштвото и одлучува за нивната одговорност; 
b) врши избор на работници по распишан оглас; 
в) одлучува за распоредување на работници во зависност од потребите на 
работа; 
г) одлучува по барање на работници за користење на платено и неплатено 
отсуство; 
д) одлучува за ангажирање на надворешни соработници и други 
надворешни извршители во зависност од потребите на друштвото; 
ѓ) одлучува и за други прашања во врска со работниот однос на 
работниците согласно закон и колективен договор; 
е) одговара за организирање на седници на собранието и одборот на 
директорите и пази на законитост при донесување на одлуките; 
ж) ја предлага внатрешната организација на друштвото; 
з) ја организира и раководи со работата од областа на материјално-
финансиското работење на друштвото; 
и) ги предлага одлуките на собрание и одборот на директори во врска со 
материјално финансиско работење на друштвото; 
ј) го организира пописот на средствата на друштвото; 
к) одлучува за купување и оттуѓување на недвижноста на друштвото ако 
нивната вредност е до 10% од основната главнина; 
л) врши и други работи утврдени со закон, со договор за уредување на 
односите меѓу друштвото и извршниот член (менаџерски договор) или 
работи кој ќе му ги довери одборот на директори. 
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• Извршниот директор по истекот на деловната година, согласно  закон 
поднесува годишен извештај за работењето на друштвото до одборот на 
директори кој извештај се доставува и до собранието заедно со годишната 
сметка. На барање на неизвршните директори, извршниот директор е 
должен да подготви посебен извештај за состојбата на друштвото или за  
определени состојби од работењето на друштвото. 

 

• Неизвршните членови покрај овластувањата што со закон им се 
определени во вршењето на правото на надзор над водењето на 
работењето од страна на извршниот член, имаат право да вршат увид и да 
ги проверуваат книгите и документите на друштвото, како и имотот, особено 
благајната на друштвото и хартиите од вредност и стока. 
Неизвршните членови за вршење одделни стручни работи од надзорот 
можат да задолжат кое било вработено лице во друштвото или друго 
стручно лице. 

 

• Собранието може да ги отповика сите членови на одборот на директори и 
пред истекот на времето за кое што биле избрани. 
За одлуката за отповикување е потребно мнозинство гласови од акциите со 
право на глас претставени на собранието. 
Извршниот член на одборот на директори може да биде отповикан од 
страна на одборот на директори во кое било време, со или без 
образложение. 
На отповиканиот извршен член му мирува својството на член во одборот на 
директори до наредното собрание на кое што ќе се одлучи дали ќе биде 
отповикан пред истекот на мандатот за кој што е избран. 

 

• Членови на Одбор на директори : 
 

- Ацо Спироски - извршен директор на Друштвото од 12.02.2002 
година до 26.06.2006 година (периодот од 26.06.2006 година до 
30.11.2006 година врз издавачот АДГ Трудбеник – Охрид беше 
поведена стечајна постапка која заврши со решение Ст.бр.34/05 од 
29.11.2006 година за заклучување на стечајната постапка). Од 
01.12.2006 година Ацо Спироски повторно е извршен директор. Роден 
на 25.02.1955 година, по професија е дипломиран правник, Правен 
факултет во Скопје, работно искуство над 30 години, од 1991 год. до 
1995 год вработен во фабрика Братство – Охрид,  поранешен 
пратеник во Парламентот на РМ,  од април 2001 година е доминантен 
сопственик на АДГ Трудбеник – Охрид со купување на 28.840 акции 
на Македонската Берза и е сопственик на 74,93% од капиталот на 
АДГ Трудбеник (обични акции). 
Единствен содружник и управител на ТД Дипломат АС ДООЕЛ –                 
Охрид   
Содружник и управител на ТД А-Б ДОО – Охрид 

 
- Соња Томаноска - неизвршен член на  Одбор на Директори од 

01.12.2006 година. Родена на 30.10.1957 година, по професија  
дипломиран правник, Правен факултет во Скопје, работно искуство 
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од 29 години од кои 21 година во фабрика Отекс – Охрид, од 
06.10.2005 година во АДГ Трудбеник – Охрид на работно место 
раководител на правна служба. 

 
- Митко Спироски - неизвршен член на Одбор на Директори од 

24.06.2011 година. Роден на 04.05.1984 година, завршена ССС,   
работно искуство над 3 години, вработен во ТД Елит 2007 ДООЕЛ – 
Охрид во својство на управител на Друштвото. 

      Единствен содружник и управител на ТД Елит 2007 ДООЕЛ 
 

 

• Од горенаведените лица, членови на Одборот на директори, учеството 
во основната главнина на друштвото е следна: 

 
           

Име  Презиме Број на акции 
Учество во основната 

главнина % 

Ацо  Спироски 28.840 74.93% 

Соња  Томаноска / / 

Митко  Спироски / / 
 

 
 

• Лицата од претходната точка не биле членови на Одбор на директори 
односно Управен и Надзорен одбор на правно лице против кое е поведена 
стечајна, предстечајна или ликвидациона постапка во последните пет 
години 

 

• Во однос на прашањето за поврзаноста на членовите од Одборот на 
Директори на Друштвото: 

 
- Извршниот директор на АДГ Трудбеник – Охрид – Ацо Спироски е 

брат на  неизвршен член на Одбор на директори Соња Томаноска. 
 

- Извршниот директор на АДГ Трудбеник – Охрид – Ацо Спироски е 
татко на неизвршен член на Одбор на Директори Митко Спироски. 

 

• Против членовите на одборот на директори не се изречени мерки на 
безбедност забрана за вршење на професија, дејност или должност. 

 

• Не постои судир на интереси помеѓу одговорностите на членовите на 
Одборот на директори и нивните приватни интереси.  

 

• Не постојат договори за соработка меѓу овие лица и акционерите, клиентите 
и добавувачите врз било која основа.  

 

• Не постојат ограничувања во располагањето на акциите издадени од 
издавачот на членовите на Одборот на директори на Друштвото. 
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7. РАЗВОЈНИ ПЕРСПЕКТИВИ 

Во претходните три години АДГ Трудбеник Охрид изгради 86 станови и два 
деловни простори, доградба и реконструкција на деловни простории на ЈП 
Проаква. 
 
Во наредните три години АДГ Трудбеник Охрид ќе прави напори за изградба на 
нови станбени објекти во Охрид и изградба на хотелски комплекс на местото каде 
се наоѓа седиштето на друштвото, кое е со атрактивна локација во Охрид на 
самото крајбрежје на Охридското Езеро. 
 
Во време на изработка на Проспектот, Друштвото нема активност на изградба на 
станбени или други објекти 
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8.  ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ 

 

• Во Прилог бр.1 се наоѓаат Неревидираните финансиски извештаи за 2012 
година и Ревидираните финансиските извештаи за 2011 и 2010 година 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 








































































































