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Вовед 

“Македонијатурист” АД  Скопје  (во  понатамошниот  текст:  Друштвото)  низ  призмата  на 
повеќедецениското успешно работење и опстојувајќи како лидер во својот сектор, ја прифаќа 
важноста  на  корпоративното  управување  како  главен  услов  и  водич  за  одржување  на 
Друштвото  и  постигнување  на  позитивни  резултати,  како  и  важноста  од  спроведување  на 
стандарди за корпоративно управување и деловна етика за успешно извршување на работите. 
Од тие причини, а посебно имајќи ја предвид својата одговорност кон заинтересираните лица, 
во  насока  за  заштита  на  нивните  интереси,  го  донесува  овој  Кодекс  за  корпоративно 

управување (во понатамошниот текст: Кодекс). 

Овој  Кодекс  е  изготвен  врз  основа  на  Статутот  на  Друштвото  и  Етичкиот  кодекс  на 
Друштвото. 

Под корпоративното управување се подразбира целокупното управување на Друштвото, како и 

односите  кои  настануваат  помеѓу  Управниот  одбор,  Надзорниот  одбор  и  акционерите,  во 

насока на исполнување на потребите на сите заинтересирани субјекти преку: 

- Јасна организациска структура на Друштвото;

- Постигнување на баланс на интереси помеѓу акционерите, членовите на Надзорниот одбор 

и Управниот одбор, и другите заинтересирани лица;

- Дефинирање на стратешките цели за Друштвото и ефективен систем на управување;

- Создавање  на  стимул  за  работа  за  да  можат  органите  на  управување  и  вработените  на 
Друштвото  да  ги  спроведат  сите  неопходни  дејствија  во  насока  на  постигнување  на 

стратешките цели на Друштвото и 

- Усогласеност  со  позитивните  законски  прописи,  статутот  на  Друштвото,  Кодексот  за 
корпоративно управувње, Етичкиот кодекс и другите интерни документи. 

Друштвото  посветува  значително  внимание  на  корпоративното  управување  бидејќи  на  тој 
начин   се  обезбедува  основа  за  контрола  на  деловното  работење,  а  доброто  корпоративно 

управување  помага  и  да  се  заштитат  интересите  пред  се  на  акционерите,  но  и  на  другите 
заинтересирани лица.

Со  овој  Кодекс  Друштвото  ги  утврдува  основните  начела  и  принципи  на  корпоративното 

управување, како и односите помеѓу органите на Друштвото, менаџерите, раководните лица и 

вработените.  Од  таа  причина  сите  органи  и  вработени  се  обврзани  да  ги  применуваат 
одредбите на овој Кодекс при извршување на нивните работни обврски.



I. Основни принципи на корпоративното управување

Во насока на имплементирање на својата политика за корпоративно управување, Друштвото се 
обврзува  во  своето  работење  да  се  придржува  кон  следните  основни  принципи  на 
корпоративно управување. 

1. Принцип на законитост

Друштвото  го  организира  своето  работење, сите дејствија  и активности  во  согласност  со 

позитивните законски прописи и ќе биде раководено од принципите за корпоративна и бизнис 
етика. Покрај важечката законска регулатива, Друштвото ќе го организира своето работење и 

согласно сите подзаконски акти со кои се регулира Секторот угостителство и хотелиерство.

Етичкиот  кодекс,  кој  е  донесен  од  Управниот  одбор  и  одобрен  од  Надзорниот  одбор  на 
Друштвото,  ги  одредува  стандардите  за  однесување  на  вработените,  со  цел  зголемување  на 
угледот,  профитабилноста,  финансиската  стабилност  и  ефикасност  на  Друштвото.  Етичкиот 
Кодекс  содржи  општи  обврзувачки  правила  на  однесување  кои  ќе  се  однесуваат  на  сите 
вработени  во  Друштвото,  вклучувајќи  ги  и  членовите  на  Управниот  одбор.  Одредбите  од 

Кодексот  ќе  бидат  земени  во  предвид  од  сите  организациони  делови  на  Друштвото  при 

ракување со интерни документи, формализирањето на односите со клиентите, соработниците, 
деловните  партнери,  органите  на  државната  управа  и  другите  организации  со  јавни 

овластувања. 

2. Принцип за гарантирање на правата и интересите на акционерите 

Друштвото им  ги  гарантира  на  сите  нејзините  акционери  правата  кои  произлегуваат  од 

акциите, а како што е предвидено со законот и Статутот на Друштвото. 

Друштвото гарантира дека акционерите се информирани за општиот напредок и најзначајните 
настани кои се поврзани со управувањето на Друштвото и развојот на деловната активност и 

се од интерес на акционерите, а во согласност со одредбите на Законот за трговски друштва.

Управниот и Надзорниот одбор на Друштвото, постојано ќе обезбедуваат пристап до целосни 

и точни податоци.

На секој акционер му е загарантирано правото да биде назначен за член на раководни органи 

на  Друштвото  и  да  донесува  одлуки  од  значење  за  работењето  на  Друштвото,  преку 

Собранието на акционери. 

3. Принцип на транспарентност 

Согласно законските прописи Друштвото обезбедува транспарентност на сите информации од 

важност за работењето и управувањето на Друштвото. Транспарентноста на информациите се 
врши на начин што: сите информации од важност се објавуваат на веб страната на Друштвото, 



на  веб  страната  на  Македонска  берза  се  објавуваат  сите  ценовно  чуствителни  информации 

согласно правилата за котација на берзата. Исто така, Друштвото назначува одговорно лице за 
контакт со инвеститорите. 

4. Принцип на општествена одговорност и развивање на партнерски односи со 

акционерите 

Друштвото  ги  негува  принципите  на  корпоративна  општествена  одговорност  и  ја  прифаќа 
својата одговорност кон акционерите, клиентите, добавувачите, вработените и државата.

Друштвото ја признава својата одговорност кон акционерите во смисла на нејзиното работење, 
кон клиентите во смисла на квалитетот на неговите услуги, кон деловните партнери во смисла 

на спроведување на неговите обврски и кон општеството и државата во смисла на почитување 

на  поединците  и  нивните  права  и  слободи,  како  и  значаен  придонес  кон  развојот  на 

економијата во Република Северна Македонија. 

Друштвото и  неговите  претставници  ќе  учествуваат  во  активностите  на  социјални 

организации,  асоцијации и  други непрофитни институции,  пред  се за  дискусии  на  законски 

иницијативи  кои  се  во  насока  на  подобрување  на  деловното  работење,  корпоративното 

управување или други сфери на социјалниот живот.

Во односите со со клиентите, деловните партнери, органите на државната управа  Друштвото 

секогаш пристапува врз основа на начелата на взаемна доверба, професионализам и почит.

5. Принципи на поделба на надлежностите помеѓу раководните органи 

Системот  за  управување  и  поделбата  на  надлежностите  помеѓу  раководните  органи  во 

Друштвото  е  поставено  со  Статутот,  а  согласно  законските  можности.  Во  Друштвото  е 
поставен  двостепен  систем  на  управување.  Постапките  за  именување  и  разрешување  на 
раководни работници на Друштвото и одговорноста на Управниот одбор кон Собранието на 
акционери  и  Надзорниот  одбор,  обезбедуваат  ефективен  учинок  на  раководните  органи. 

Правата и обврските, процедурите за формирање и функционирање на раководните органи на 

Друштвото,  како  и  поделбата  на  надлежностите  се  утврдени  со  Статутот  на  Друштвото,  а 
согласно законските прописи. 

6. Принцип на ефективно управување 

Друштвото води политиката на управување чија цел е остварување на долгорочните стратешки 

цели, подобрување на индикаторите за финансиската ефективност притоа земајќи ја предвид 

активата на Друштвото. Планирањето и управувањето со финансиите и имотот на Друштвото, 

како и постојана контрола и надзор над остварувањата и мерењето на учинокот на деловните и 

организациони единици, ќе се користат како ефективен систем на управување. 



7. Информирање и односи со јавноста 

Друштвото ги објавува годишната сметка и финансиските извештаи по нивното усвојување од 

страна  на  Собранието  на  акционери.  Друштвото обезбедува  лесно  достапни,  целосни, 

релевантни,  разбирливи  и  документирани  информации  во  врска  со  неговото работење  на 
акционерите, инвеститорите и другите заинтересирани субјекти на кои им се потребни.

При  објавувањето  на  информациите,  ќе  се  одржува  разумен  биланс  помеѓу  комерцијалните 
интереси на Друштвото и транспарентноста на информациите, во согласност со обврската за 
заштита на доверливите информации. Секој од вработените  во Друштвото, вклучувајќи ги и 

раководните  работници  имаат  обврска  да  ја  чуваат  доверливоста  на  информациите  кои  ги 

обезбедиле  при  вршењето  на  нивните  обврски.  Дозвола  за  давање  на  такви  информации  и 

докази, ќе биде побарана и ќе биде дозволена само кога одбивањето може да има за последица 

поведување на кривична постапка против лицето.

Вработените  во  Друштвото  треба  да  се  воздржуваат  од  доставување  неофицијални 

информации  на  јавноста  или   давање  интервјуа  без  претходно  одобрување  од  органот  на 
управување. Сите јавни и медиумски комуникации кои се однесуваат на Друштвото мора да 
имаат јасно претходно одобрување од Управниот одбор. 

8. Принцип на ефективна контрола на финансиските и економските активности 

За  прегледување,  контрола  и  потврдување  на  финансиски  извештаи на Друштвото,  преку 

Собранието  на  акционери годишно  се  избира  лиценцирана  професионална  ревизорска 
институција  -  Друштво  за  ревизија,  кое  не  е  во  никаква  заемна  врска  со  Друштвото и 

акционерите. 

Друштвото има и Служба за внатрешна ревизија, чија што основна задача ќе биде да обезбеди 

ефикасност  на  системите  за  внатрешна  ревизија  на  Друштвото.  Внатрешната  ревизија  ја 
проверува  веродостојноста  и  валидноста  на  финансиските  и  оперативни  податоци, 

активностите на секторите во Друштвото. Внатрешната ревизија ќе врши константна проценка 
на  економичноста  и  ефикасноста  во  користењето  на  ресурсите  на  Друштвото.  Службата  за 
внатрешна  ревизија  ќе  доставува  периодични  извештаи  (шестмесечни  и  годишни)  до 

Надзорниот  одбор.  Внатрешната  ревизија  ќе  функционира  согласно  годишниот  план  за 
внатрешна ревизија кој е претходно одобрен од Надзорниот одбор. 

Со почитувањето на на овој принцип на ефективна контрола се овозможува избегнување или 

навремено воочување и справување со неповолни или кризни состојби за Друштвото.

9. Принцип на непосредна и директна комуникацција со вработените и фер надомест 

Водејќи се од фактот дека инвестицијата во квалификуван персонал е основа за одржливост и 

долгорочен успех, Друштвото постојано инвестира во професионално усовршување на своите 

вработени. 



Со  цел  стимулација  на  вработените  на  Друштвото  да  постигнуваат  повисоки  стандарди  во 

исполнувањето  на  нивните  работни  задачи  и  обврски,  а  со  крајна  цел  максимизирање  на 
добивката,  минимизирање  на  загубите  и  оптимизирање  на  трошоците,  Друштвото  има 
воведено  и  принципи,  кои  предвидуваат  исплата  на  разни  видови  награди,  бонуси  и 

надоместоци за  успешност.  Одлуките кои се  однесуваат на  исплатата на  бонусите,  обуките, 
развојот и промоциите се базираат на периодична проценка на резултатите. Друштвото води 

сметка за подобрување и зајакнување на корпоративната култура и ќе обезбеди професионален 

развој за своите вработени. 

10. Принцип на одговорност и посветеност на работата 

Во насока на одржување и подобрување на имиџот и довербата во Друштвото, сите вработени 

имаат  обврска  да  ги  вршат  своите  работни  задачи  на  ефективен,  ефикасен  начин, 

демонстрирајќи одговорност, согласно нивното ниво на знаење и искуство. Сето ова ако се има 
предвид  дека  на  сите  вработени  им  се  претходно  обезбедени  сите  услови  и  опрема  за 

непречено вршење на работните активности. 

Од  лицата  на  кои  се  однесува  овој  Кодекс  секогаш  се  очекува  да  ги  извршуваат  работите 

трудољубиво,  ефективно  и  најдобро  според  нивната  стручност,  знаење,  способности, 

одговорности и задачите кои им се доверени. Од нив се очекува да бидат внимателни и свесни 

за важноста на нивните задачи и одговорности, постојано да водат сметка за нивното морално 

однесување  и  пристојно  да  се  однесуваат  на  начин  на  кој  ќе  придонесат  за  одржување  и 

зголемување на довербата и угледот на Друштвото.

11. Принцип на лојалност и тимска работа 

За лицата на кој се однесува овој Кодекс, лојалноста опфаќа не само исполнување на задачите 
кои им се доверени од нивните претпоставени, но исто така опфаќа и помагање, советување, 
отвореност и транспарентност во односите со претпоставените и колегите. За работата која е 
во тек секој вработен треба да ги информира засегнатите колеги.  Раководните работници ќе 
даваат инструкции на колегите со кои што работат, за начинот на соработка и комуникација, 
на начин кој е јасен и разбирлив, без разлика дали е вербален или пишан.

12. Принцип на независност 

Членовите на Управниот и Надзорниот Одбор, како и менаџерскиот и раководниот кадар, но и 

сите вработени во Друштвото  имаат обврска одлуките во текот на извршувањето на нивните 
тековни  работни  обврски  да  ги  носат  независно  и  единствено  врз  основа  на  објективна 
проценка за обезбедување на добри резултати.  Исто така, се обврзуваат во рамките на своите 

овластувања  да  постапуваат  независно,  чесно,  лојално,  одговорно и професионално  и  да  ги 

ставаат интересите на Друштвото пред своите лични интереси. 

Принципот на независност е неспоилив со примање на било какви подароци или надоместоци, 

или било какви други исплати, кои би можеле да изгледаат како несоодветни или неадекватни.



13. Принцип на избегнување на судир на интереси 

Сите  вработени  во  Друштвото,  вклучувајќи  ги  и  раководните  работници  имаат  обврска  да 
избегнуваат  ситуации  кои  би  можеле  да  поттикнат  судир на  интереси.  Судир на  интереси 

настанува таму каде што лицето има приватни или лични интереси, кои влијаат или можат да 
влијаат на непристрасноста и на објективното извршување на нивните обврски. Под приватни 

или лични интереси се мисли на потенцијалните поволности за нив, за нивните семејства или 

за другите нивни роднини.

Доколку за одредено лице се утврди дека во одредена работа постои потенцијален судир на 
интереси истото лице не смее да присуствува при разгледувањето и донесувањето на одлуки, 

да склучува договори или да врши други деловни активности доколку неговата објективност е 
доведена  во  прашање  заради  постоење  судир  меѓу  нивниот  личен  интерес  и  интересот  на 

Друштвото.  За  постоење  судир  на  интереси  се  дава  писмена  изјава  и  пред  одржување  на 

состанокот за разгледување и донесување на одлуки, склучување на договори или вршење на 
друга деловна активност. Писмената изјава се доставува до Надзорниот одбор и до Управниот 

одбор на Друштвото и во неа се наведува основот од кој произлегува судирот меѓу личниот 

интерес  и интересот на Друштвото.  Доколку наведените лица премолчат постоење судир на 

интереси,  Друштвото  и  други  лица  кои  имаат  правен  интерес  до  надлежниот  суд,  во 

согласност со закон, може да бара поништување на правната работа.

14.  Принцип на заштита на личните податоци 

Вработените  на  Друштвото  кои  имаат  пристап  до  лични  податоци,  ќе  ги  почитуваат 
принципите наведени во Законот за заштита на личните податоци и останатите подзаконски 

акти при обработката или процесирање на истите. 

II. Управувачка структура на Друштвото

Структурата на управување на Друштвото обезбедува соодветна рамнотежа помеѓу Управниот 
одбор како оперативен раководен орган и Надзорниот одбор како орган чија основна задача се 
контролата и надзорот над работењето. 

Покрај сите наведени основни принципи во Глава II од овој Кодекс, Друштвото се обврзува да 
обезбеди и почитување на следните принципи:

- Членовите  на  Надзорниот  одбор  да  располагаат  со  соодветни  квалификации,  да  ја 
разбираат  својата  улога  во  корпоративното  управување  на  Друштвото  и  да  се  способни  за 
реално оценување на работењето на Друштвото. 



- Органите  на  управување  и  надзор  на  Друштвото да  ги  утврдуваат  и  да  го  следат 
исполнувањето на стратешките цели и корпоративните вредности на Друштвото и со нив да ги 

запознаваат сите нејзини вработени. 

- Органите на надзор и управување да воспоставуваат соодветни дефинирани одговорности 

и линии на известување меѓу сите вработени во Друштвото. 

-  Надзорниот одбор, Управниот одбор и останатите  раководни лица, треба ефикасно да ја 
користат  работата  на Службата  за  внатрешна  ревизија како  и  работата  на  друштвото  за 
ревизија. 

- Сите евентуални зделки со заинтересирана страна, Друштвото ќе ги склучува по донесени 

соодветни Одлуки согласно Законот за трговските друштва, Статутот на Друштвото и останати 

акти, по што истите се објавуваат во Годишниот извештај.

1. Права на заинтересирани лица 

Во  Друштвото  е  воспоставено  политика  со  која  сите  права  на  заинтересираните  лица  се 
признаваат и се штитат со стриктно придржување до важечките закони, регулативи или други 

интерни акти. 

Односи на Друштвото со акционерите

Друштвото  придава  значење на  сите  акционери  подеднакво,  и  од  таа  причина обезбедува 
едноставен, лесен и постојан пристап до целосни, релевантни, точни и навремени информации 

кои се од значење за акционерите.

Сите заложби на Друштвото се во насока на постигнување на висок економски и финансиски 

резултати  со  постојано  зголемување  на  добивката  и  одржување  на  водечката  функција  во 

нејзиниот  клучен  бизнис.  Крајната  цел  е  зголемување  на  добивката  за  акционерите,  но  и 

оправдување на ризикот кој го преземале со вложувањето. 

Односи на Друштвото со вработените

Друштвото се залага за создавање на работна средина која квалитетните кадри ќе ги привлече 
и  задржи.  Создавајќи  таква  работна  средина  се  создаваат  и  услови  за  развивање  на 

компетентност и вештини кај вработените така што сите вработени се во можност да работат 
согласно своите највисоки стандарди. 

Вработените  во  Друштвото  работат  во  сигурна  работна  средина,  кој  е  обезбедена  преку 

следење  и  имплементирање  на  најновите  пракси  за  безбедност  при  работа,  како  и 

обезбедување  на  потребната  опрема  за  сигурна  работа.  Друштвото  ги  подржува  сите 



иницијативи  и  мерки  за  зачувување  на  психолошкото  и  физичкото  здравје  на  своите 
вработени,  не  само  со  почитување  на  важечките  прописи,  туку  и  со  промовирање  и 

унапредување  на  културата  на  безбедност,  соодветна  организација  на  работниот  процес  и 

зајакнување на превентивните мерки.

Кандидатите  за  вработување  се  избираат  исклучиво  согласно  нивните  квалификации,  а 
Службата  за  општо-правни работи во  соработка  со  Управниот  одбор,  во  рамките  на 
достапните информации, обезбедува мерки со кои ќе се избегне фаворизирање, непотизам или 

било каква форма на влијание во фазата на избор и вработување.

Друштвото  се  обврзува  да  ја  штити  личноста  и  благосостојбата  на  своите  вработени, 

гарантирајќи  го  правото  на  работни  услови  кои  овозможуваат  почитување  на  личното 

достоинство.  Од  таа  причина  Друштвото  постојано  презема  активности  во  насока  на 
унапредување  на  условите  за  работа.  Друштвото ги  заштитува  работниците  од  психолошка 
злоупотреба  и  се  бори  против  секаков  вид  на  дискиминаторско  или  штетно  поведение  кон 

луѓето,  нивните  ставови  и  нивните  склоности  (на  пр.  навреди,  закани,  изолација  или 

прекумерен притисок, професионални ограничувања).

Приватноста  на  секој  од  вработената е  заштитена  согласно  Законот  за  заштита  на  личните 
податоци  кои  што  ги  уредуваат  собирањето,  обработката  и  чувањето  на  личните  податоци, 

како и минимумот на податоци кои се потребни за остварувањето на правата на вработените.

Односи на Друштвото со клиентите

Друштвото постојано се залага и презема активности да обезбеди висококвалитетни производи 

и услуги кои најдобро одговараат на потребите на клиентите и да ги третира своите клиенти 

подеднакво. 

Обезбедувањето  квалитет  во  својата  деловна  активност,  со  крајна  цел  задоволство  на 
клиентите,  претставува  еден  од  врвните  приоритети  на  Друштвото. Сите  вработени  имаат 
добиено  насоки во  извршувањето  на  работните  задачи  да  покажуваат коректност  и 

недвосмисленост  во  сите  преговори,  како  и  вредно,  трудољубиво  и  одговорно  да  ги 

исполнуваат преземените обврски.  Односите  со  клиентите  се  регулирани како  со важечките 
закони, така и со овој Кодекс за корпоративно управување и Етичкиот кодекс. Сите вработени 

во Друштвото кои стапуваат во односи со клиентите и го претставуваат Друштвото се должни 



да се однесуваат коректно, етично, транспаретно и воздржано, почитувајќи го и одржувајќи го 

реномето на Друштвото и застапувајќи ги и штитејќи ги интересите на Друштвото.

Односи на Друштвото со заедницата

Друштвото се залага да ја исполни својата корпоративна обврска кон општеството и средината 
и постојано ги поддржува и однапред ги предвидува активностите кои се корисни за средината 
во која Друштвото работи. 

Во  односите  со  државните  органи,  регулаторните  или  инсепкциските  органи  Друштвото  ги 

заснова  своите  активности  единствено  врз принципте  на  интегритет  и  професионалност, 
притоа целосно избегнувајќи влијание врз нивните одлуки или барајќи поволен третман преку 

активности кои може да се дефинираат како коруптивни.

2. Собрание на акционери на Друштвото

Собранието на  акционери претставува  највисок орган на Друштвото и истото го сочинуваат 
сите акционери запишани во Акционерската книга и тоа со денот на уписот. 

Акционерите своите права во Друштвото ги остваруваат на Собранието. Сите акционери имаат 
право на учество во работата на Собранието и право на глас. Собранието не може да одлучува 
за прашања од областа на управувањето, односно од областа на водењето на работењето на 

Друштвото  што се надлежност на органите на управување, освен ако со закон не е поинаку 

определено.  Согласно  законската  регулатива  и  Статутот  на  Друштвото,  Собранието  на 
акционерите ќе биде задолжено за следните активности: 

1) Измените и дополнувањата на статутот на Друштвото;

2) Зголемувањето и намалувањето на основната главнина на Друштвото;

3) Промената на правата врзани за одделни видови и родови акции;

4) Именувањето и разрешувањето на членовите на Надзорниот одбор

5) Одобрувањето на работата на членовите на Надзорниот одбор и Управниот одбор;

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 финансиските 
извештаи ако друштвото има обврска да ги подготвува;

8) Преобразбата на Друштвото во друга форма на Друштво и престанокот на Друштвото и



9) Статусните промени на Друштвото.

Собранието на акционерите ќе се одржува најмалку еднаш годишно, пред истекот на првите 
шест месеци од календарската година, за претходната година.

Собранието на  акционери  се  свикува  по  пат  на  објавување  јавен  повик.  Јавниот  повик  за 
оджување  на  седница  на  Собранието  се  објавува  на  половина  страница  во  најмалку  еден 

дневен весник што излегува на целата територија на Република Македонија. Јавниот повик за 
свикување  на  Собрание  задолжително  ги  содржи  податоците  согласно  Законот  за  трговски 

друштва. 

По принципот „еден глас/една акција“,  Друштвото ќе го организира Собранието на акционери 

со кој начин кој ќе обезбеди еднаков третман на сите акционери, вклучувајќи ги и малцинските 
акционери. 

Друштвото има обврска: 

-Навремено  да  ги  информира  акционерите  за  одржување  на  Собранието  на  акционери, 

најмалку 30 дена пред датумот на Собранието; 

-Да им даде можност на акционерите да го планираат датумот на Собранието; 

-Однапред ќе ги информира акционерите за Дневниот ред на Собранието и за материјали за 

кои ќе се дискутира; 

Акционерите своите права во Друштвото ги остваруваат на Собранието на акционери и имаат 
еднаков третман  согласно  правата  кои произлегуваат  од  класата  и родот  на  нивните  акции. 

Друштвото преку членовите на Управниот и Надзорниот одбор ги штити правата и интересите 
на  малцинските  акционери  на  тој  начин  што  овозможува  остварување  на  нивните  права, 
посебно  правото  да  свикуваат  Собрание,  предлагаат  точки  на  дневен  ред,  поставуваат 
прашања  во  врска  со  точките  на  дневниот  ред,  да  се  вклучуваат  во  дискусијата,  да  даваат 
забелешки  на  текот  на  седницата  на  Собранието  и  да  бараат  истите  да  бидат  внесени  во 

Записникот од Собранието.

Секој акционер има право да овласти друго физичко или правно лице како свој полномошник 

да го застапува во негово име на седница на Собранието на акционери. Донесените одлуки на 
Собранието на акционери, ќе бидат јавно објавенни. 

Собранието на акционери на Друштвото го донесува Кодексот за корпоративно управување на 
Друштвото.  Доколку  се јави потреба од  измени и ревидирања  на  Кодексот за  корпоративно 

управување, Собранието на акционери е единствено овластен орган за донесување на измени 

на текстот, а Надзорниот одбор ќе биде овластен за изготвување пречистен текст. 

3. Соработка помеѓу Управниот одбор и Надзорниот одбор 



Органите на  надзор  и  управување  на  Друштвото соработуваат  со  цел  да  обезбедат 
транспарентна, документирана и разбирлива постапка на донесување одлуки.

Редовните  дискусии  помеѓу  Надзорниот  и  Управниот  одбор  и  сите  раководни  органи  и 

раководни  работници  се  во  насока  на  исполнување  на  принципите  на  добро  корпоративно 

управување. Управниот и Надзорниот одбор е неопходно да соработуваат на редовна основа 
во сите области на работењето на Друштвото, со посебен акцент на утврдувањето на деловните 
цели и нивното остварување. 

Соработката  помеѓу  Надзорниот  одбор  и  Управниот  одбор  ќе  биде  документирана  во 

Записниците  на  Одборите.  Доколку  поединечен  член  на  Управниот  одбор или  Надзорниот 
одбор смета  дека  донесените  одлуки  од  страна  на  Управниот  одбор  се  во  спротивност  со 

деловните цели, стратегиите и политиките на Друштвото и во спротивност со одговорностите 
и  задачите  на  Управниот  одбор или  Надзорниот  одбор,  своето  мислење  го  искажува  во 

писмена форма со соодветно објаснување. 

Надзорниот одбор и Управниот одбор дејствуваат во насока на олеснување на комуникацијата 
на сите нивоа во организацијата и за добивање на информации кои се однесуваат на неетичко 

однесување,  случаи  на  корупција,  судир  на  интереси  и/или  други  незаконски  акти  и  ќе  ги 

преземаат  дејствија  со  цел  заштита  на  правата  на  вработените  кои  обезбедуваат  такви 

информации. Информациите во  врска со таквите случаи ќе бидат доставени до Службата за 
внатрешна ревизија и до Службата за општо-правни работи. 

Надзорниот одбор и Управниот одбор и  раководните лица придонесуваат за зголемување на 
ефикасноста на внатрешната ревизија преку обезбедување целосна независност, објективност 
и неутралност во спроведување на внатрешната ревизија, обезбедување услови за пристап до 

сите  документи  и  информации,  навремено  и  ефикасно  спроведување  на  препораките  на 
внатрешната ревизија.

4. Надзорен одбор 

Надзорниот одбор ќе се фокусира на континуирано подобрување на принципите и практиките 
на  корпоративното  управување,  како  и  надзор  на  активностите  на  Друштвото.  Надзорниот 
одбор  има водечка улога во обезбедувањето добро управување, стабилност и успешен развој 
на Друштвото. 

Надзорниот одбор се состои од 5 члена.  Најмалку 2 члена на Надзорниот одбор се избираат 
како независни членови. Членовите на Надзорниот одбор се избираат за период од 6 години.

Сите  членови  ќе  треба  да  бидат  во  можност  да  обезбедат  ефективна  работа  на  Надзорниот 
одбор  и  да  преземат  соодветни  и  разумни  одлуки.  Ниту  еден  од  членовите  на  Надзорниот 

одбор на Друштвото, не може да биде и член на Управниот одбор на Друштвото. 



Постапката за избор на членови на Надзорниот одбор на Друштвото, надлежностите и начинот 
на неговата работа се во согласост со позитивните законски прописи и Статутот на Друштвото. 

Надзорниот одбор е задолжен за следните активности: 

1. Врши надзор врз управувањето со Друштвото што го врши Управниот одбор; 

2. Именува и разрешува членови на Управниот одбор на Друштвото;

3. Ги разгледува Извештаите за работење на Управниот Одбор на Друштвото; 

4. Ја одобрува Годишната сметка и финансиските извештаи на Друштвото;

5. Го следи извршувањето на одлуките, заклучоците и насоките донесени од Собранието на 

Друштвото; 

6. Дава согласност, односно ги верификува одлуките донесени од органите на Друштвото, во 

случаи  кога  истото  е  предвидено  со  законски,  подзаконски  прописи  или  со  акти  на 
Друштвото;

7. Врши увид и ги проверува книгите, документите и списите на Друштвото, како и имотот, 
особено благајната на Друштвото и постоечкиот износ на хартии од вредност и стоки; 

8. Врши и други работи во согласност со закон 

Надзорниот одбор ја има водечката улога од аспект на системот на корпоративно управување: 
ги дефинира мисијата и целите на друштвото, ги застапува интересите на друштвото, се грижи 

за  заштитата  на  сите  акционери  и  врши  контрола  и  надзор  над  работата  на  членовите  на 

управниот  одбор  и  менаџерите  во  друштвото.  Работата  на  Надзорниот  одбор  ќе  биде 
поддржана од Службата за внатрешна ревизија на Друштвото.

Сите  членови  на  Надзорниот  одбор,  навремено  ќе  бидат  информирани  за  одржување  на 
претстојните седници и навремено ќе бидат запознаени со материјалите, за да можат да земат 
активно  учество  во  работата,  односно  да  врши  контрола,  да  поставува  прашања  и  да  дава 
предлози.

Секој од членовите  на Надзорниот одбор ќе се  воздржува  од дејствија кои потенцијално би 

воделе кон судир на интереси и нема да објавуваат и нема да тргуваат со било какви доверливи 

и инсајдерски информации.  Доколку  член  на  Надзорниот одбор  е во  ситуација  на  судир  на 

интереси,  тој/  таа  веднаш  ќе  го  информира  претседателот  на  Одборот  или  негов/  нејзин 

заменик. 

На членовите на Надзорниот одбор согласно Статутот на Друштвото им се исплатува месечен 

паушал или паушал по одржан состанок, на товар на Друштвото.  Надомест на членовите на 
Надзорниот  одбор,  на  име  награда  ќе  им  биде  исплатена  по  одлука  донесена  од  страна  на 

Собранието  на  акционери,  а  во  зависност  со  економската  состојба  на  Друштвото  и 

постигнатите економски резултати во деловната година. Освен овие надоместоци, членовите 
на Надзорниот одбор не можат да примаат и други надоместоци.



Надзорниот  одбор  ќе  избере  Претседател  од  своите  членови,  кој  ќе  ги  подготвува  и  ќе 
раководи со седниците, ќе обезбеди комуникација со другите органи на Друштвото и ќе биде 
задолжен за целокупна организација на активностите на Надзорниот одбор. 

Најмалку еднаш во годината Надзорниот одбор ќе ја оценува работата на Управниот одбор врз 
основа на постигнатите цели. 

Критериуми за избор

Кандидатите за членови на Надзорниот одбор: 

- Ќе имаат универзитетска диплома; 

- Имаат висок интегритет, лојалност, добра професионална и деловна репутација, експертиза 
и искуство потребни за донесување на одлуки и надзор на работата на Друштвото;

- Ќе уживаат доверба кај акционерите; 

- Ќе ги исполнуваат сите квалификувани барања утврдени со закон

- Ќе одбегнуваат судир на интереси;

- Се деловно способни;

- Најмалку еден член на Надзорниот одбор мора да биде државјанин на Република Северна 
Македонија.

5. Управен одбор 

Управниот  одбор е  органот  со  најшироки  овластувања  во  управувањето  со  Друштвото. 

Управниот  одбор  е  задолжен  да  ги  спроведува  принципите  на  доброто  корпоративно 

управување во зајакнување и промовирање  на довербата на своите акционери, заинтересирани 

лица и јавноста, на  кој начин ќе биде зајакната вредноста  на  акционерите.  Од тие причини, 

Управниот одбор на Друштвото ќе биде посветен да ги исполнува насоките за корпоративно 

управувањето и деловно однесување.

Надлежностите, начинот на работа и избор на членови на Ушравниот одбор на Друштвото ќе 
бидат  во  согласност  со  позитивните  законски  прописи,  Статутот  на  Друштвото,  Етичкиот 
кодекс и други интерни акти на Друштвото. 

Управниот одбор дејствува во сите околности во име на друштвото во рамките на предметот 
на  работењето  на  Друштвото,  со  исклучок  на  овластувањата  што  изречно  му  се  дадени  на 
Собранието и на Надзорниот одбор. 

Управниот одбор ќе биде задолжен за следните активности: 



1. Ја води деловната политика и го раководи работењето на Друштвото; 

2. Ја усвојува програмата за работа и планот на Друштвото на Управниот одбор и дава насоки 

за нивното спроведување; 

3. Ја утврдува внатрешната организација на Друштвото; 

4.  Ги  именува  и  разрешува  менаџерите  и  раководните  лица  во  Друштвото  и  одлучува  за 

нивната одговорност; 

5.  Одлучува  по  приговорот  на  работниците  како  второстепен орган  за  правата,  обврските  и 

одговорностите на работниците од работниот однос; 

6. Одлучува за распоредување на работниците во зависност од потребите на работата; 

7. Одлучува за купување и продажба на основни и други средства; 

8. Донесува одлука за попис на основните средства; 

9. Одлучува и по други прашања и врши и други работи утврдени со законот и Статутот. 

Управниот одбор, со претходно одобрение на Надзорниот одбор одлучува за:

1. Затворање и пренос на претпријатие или на негов дел;

2. Намалување или проширување на предметот на работење на друштвото;

3. Организациони промени во Друштвото;

4. Создавање на долгорочни соработки со други друштва или нивен престанок и

5. Основање или престанок на подружници на Друштвото. 

За  надлежностите,  начинот  на  избор  и  работата  на  Управниот  одбор,  ќе  се  применуваат 
соодветно позитивните законски прописи, Статутот на Друштвото, Етичкиот кодекс и други 

интерни акти на Друштвото. 

Управниот одбор се избира од Надзорниот одбор за период од 6 години (со право на повторен 

избор). Управниот одбор е одговорен за својата работа на Надзорниот одбор и ќе го известува 

редовно за својата работа. 

Управниот одбор одржува состанок кога тоа го налага извршувањето на работите од негова 

надлежност, во согласност со законот и потребите на друштвото. Управниот одбор, 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.

По правило, Претседателот на Управниот одбор ги свикува состаноците. Но исто така, и секој 
член  на  Управниот  одбор со  барање  поднесено  во  писмена  форма  може  со  наведување  на 
причините  и  целта  да  бара  од  Претседателот  да  свика  состанок  на  Управниот  одбор. 



Свикувањето на состанокот се врши со известување до сите членови на Управниот одбор, кое 
е  вообичаено  за  свикување  на  состаноците  на  Управниот  одбор,  во  кое  се  наведуваат 
причините, времето и местото на одржувањето на состанокот. 

Управниот одбор, најмалку еднаш годишно, доставува извештај до Собранието на акционери и 

до Надзорниот одбор во врска со работењето на Друштвото. 

Членовите на Управниот одбор при донесување на одлуките ќе гласаат само во согласност со 

регулативите  и  врз  основа  на  факти,  без  притоа  да  ги  земаат  во  предвид  нивните  лични 

интереси или интереси на индивидуалните акционери. 

Во Статутот на Друштвото е утврдено дека членовите на Управниот одбор мораат да ги вршат 

работите со внимание на уреден и совесен трговец и дека при повреда на своите обврски кон 

Друштвото истите ја надоместуваат штетата солидарно.

Претседателот  на  Управниот  одбор,  освен  што  е  законски  застапник  на  Друштвото  во 

односите со трети лица, истиот е непосредно одговорен да ја организира и води работата на 

Друштвото  и  да  се  грижи  за  извршуивање  на  одлуките  на  Управниот  одбор.  Исто  така, 
Претседателот на Управниот одбор ги свикува и раководи седниците на Управниот одбор, но и 

ја организира целокупната работа на Управниот одбор.

Во  случај  на  спреченост  на  Претседателот  на  Управниот  одбор  да  ги  врши  работите, 
Надзорниот одбор може привремено да именува член на Управниот одбор кој ќе го заменува. 

Критериуми за избор

Членовите на Управниот одбор: 

- Ќе имаат универзитетска диплома; 

- Ќе имаат познавање на регулативите со кои е регулирано работењето на Друштвото; 

- Ќе имаат висок интегритет, лојалност, добра професионална и деловна репутација; 

- Ќе избегнуваат судири на интереси; 

- Се вработени во Друштвото

6. Внатрешна ревизија

Службата  за  внатрешна  ревизија ќе  биде  задолжен  за  севкупната  ревизија  на  законитоста, 
правилноста  и  ажурноста  на  работењето  на  Друштвото.  Во  својата  работа  Службата  за 
внатрешна  ревизија  се  води  од  принципите  на  интегритет,  континуитет,  објективност, 
доверливост,  независност  и  професионална  компетентност  и  стручност.  Службата  за 
внатрешна  ревизија  врши  постојана  и  целосна  ревизија  на  законитоста,  правилноста  и 

ажурноста  на  работењето  на  друштвото  во  согласност  со  Кодексот  за  корпоративно 

управување преку:



1) Oцена на адекватноста и ефикасноста на системите за внатрешна контрола;

2) Oцена на спроведувањето на политиките за управување со ризиците;

3) Oцена на поставеноста на информатичкиот систем;

4) Oцена на точноста и веродостојноста на трговските книги и финансиските извештаи;

5) Проверка  на  точноста,  веродостојноста  и  навременоста  во  известувањето  согласно  со 

прописите; 

6) Следење на почитувањето на прописите, политиките и процедурите на друштвото.

Надлежностите и  начинот  на  работа  на  Службата  за  внатрешна  ревизија  ќе  бидат  во 

согласност  со  позитивните  законски  прописи,  меѓународните  стандарди  за  внатрешна 
ревизија, Статутот на Друштвото, Етичкиот кодекс, Правилникот и другите интерни акти на 
Друштвото.  Службата  за  внатрешна  ревизија  во  спроведувањето  на  своите  обврски,  ќе 
одговара  пред  Надзорниот  одбор.  Службата  за  внатрешна  ревизија  ќе  изготви  и  достави  за 
одобрување до Надзорниот одбор годишен план за работа. 

Службата за внатрешна ревизија исто така ќе изготвува и презентира до Надзорниот одбор и 

Управниот одбор, шестмесечен и годишен извештај за извршената работа. Доколку Службата 
за  внатрешна  ревизија  утврди  било  какви  неправилности  во  однос  на  неусогласеност  со 

политиките и процедурите на Друштвото, за тоа веднаш ќе ги информира Надзорниот одбор и 

Управниот одбор. 

7. Друштво за ревизија 

Собранието на акционери избира друштво за ревизија од редот на независните професионални 

ревизорски  куќи.  Надворешната  ревизија  на  финансиските  извештаи  и  трговските  книги  на 
Друштвото се спроведува во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија. Друштвото 

за ревизија врши објективна и независна ревизија на билансот на состојба, билансот на успех, 

извештајот  за  севкупна  добивка,  извештајот  за  финансиската  состојба,  извештајот  за 
паричните  текови  и  Извештајот  за  промените  во  главнината  на  Друштвото.  Извештаите  од 

извршените ревизии се разгледуваат од Управниот Одбор на Друштвото, Надзорниот Одбор на 
Друштвото и Собранието на акционери. Транспарентноста на извештаите се обезбедува преку 

објавувањето на истите на веб страницата на Друштвото, еден печатен весник на територија на 
Р.Северна Македонија, како и на Македонската берза за хартии од вредност.

Друштвото за ревизија: 

- Ќе има најмалку 3 години искуство во вршење на ревизии; 

- Не треба да е поврзано лице со Друштвото; 



- Не бил под мерки изрешени од страна на Институтот на овластени ревизори во изминатите 

3 години; 

- Ќе го имаат потребното знаење и експертиза. 

Друштвото за ревизија ќе го информира Надзорниот одбор доколку постои неисполнување на 

овие услови.  Пред именување од страна на Собранието на  акционери, Друштвото за ревизија 
дава  писмена  изјава  со  која  потврдува  дека  не  постојат  законски  причини  за  негово 

исклучување и јасно ќе укаже на сите услуги кои ќе и бидат дадени на Друштвото за време на 

ревизорскиот ангажман. 

Друштвото за ревизија целосно одговара за точноста на утврдените состојби во постапката на 

ревизијата и за даденото мислење во ревизорскиот извештај.

Надзорниот  одбор,  Управниот  одбор  и  Службата  за  внатрешна  ревизија  редовно  ќе 
комуницираат и соработуваат со Друштвото за ревизија. Друштвото за ревизија е должно со 

извешатојот  за  извршена  ревизија  на  годишните  финансиски  извешати,  истовремено  да  го 

достави и извештајот за извршена ревизија на работењето на Друштвото. 

III. Начин на дистрибуција на Кодексот

Друштвото и  неговите  раководни  лица  ќе ги преземаат  сите  неопходни  активности  за 
запознавање на сите вработени со содржината на овој Кодекс за корпоративно управување и ќе 
гарантира  негово  периодично  усогласување согласно  законските  измени,  како  и  согласно 

потребите на Друштвото. 

Секторот за  општо-правни  работи е  одговорен за  изготвување  и ажурирање  на  списокот на 
главните  приматели,  кои се понатаму  должни да  го  достават до  сите  вработените  за  кои се 
непосредно одговорни и да ги запознаат со содржината на овој Кодекс. 

Кодексот  за  корпоративно  управување  и  сите  негови  идни  измени  ќе  бидат  објавени и  на 
официјалната  веб  страница  на  Друштвото,  согласно  законските  одредби,  но  и  согласно 

принципот  на  транспарентност. Согласно  Законот  за  трговски  друштва,  Службата  за 
внатрешна ревизија е должна континуирано да ја следи усогласеноста на работењето на сите 
Организациони  и  Работни  Единици,  Сектори  и  Служби  на  Друштвото  со  одредбите  на 
Кодексот  за  корпоративно  управување.  Покрај  Службата  за  внатрешна  ревизија и  сите 
раководни лица се должни одблиску да ја следат и да се грижат за примената на овој Кодекс од 

сите вработени во Друштвото и да го пријават секое прекршување во Службата за внатрешна 
ревизија. 

Исто така, секој еден вработен кој ќе увиди дека било кој друг вработен постапува спротивно 

на одредбите на Кодексот за корпоративно управување и принипите на работа на Друштвото, 

должен е и се охрабрува таквото поведение да го пријави кај Службата за внатрешна ревизија, 
кој пак, се обврзува да одржува максимална доверливост во однос на прекршоците, како и на 
пријавувачите.




