
                                                                                                          

 
                                                  СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ 2013                                                  1 

 
С  о  д  р  ж  и  н  а 

 
 
 
 
 
 
 

1. Дневен ред ......................................................................................................  2 
 
2. Предлог Одлука за одобрување зделка со заинтересирана страна ..........  3 
 
3. Предлог Одлука за отповикување на членови на Надзорен одбор ...........10 
 
4. Предлог Одлука за избор на членови на Надзорен одбор .........................11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                          

 
                                                  СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ 2013                                                  2 

 
 
 
 

 
 
 
 

ДНЕВЕН РЕД 
  

  I   ПРОЦЕДУРАЛЕН ДЕЛ 
- Избор на Претседавач на Собранието на Друштвото; 
- Верификација на список на присутни акционери, односно на нивни   

полномошници; 
- Утврдување на бројот на гласови за работа и одлучување на 

Собранието (кворум) на Друштвото; 
- Определување  бројач/и на гласови; 

             
II.РАБОТЕН ДЕЛ 
1. Одобрување на зделка со заинтересирана страна 
-    Предлог: Одлука за одобрување на зделка со заинтересирана страна 
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„ МАКПЕТРОЛ “ А.Д. – СКОПЈЕ 
  XVII СОБРАНИЕ 
  Бр. 0201-  
  17.8.2013 год.            
 

ПРЕДЛОГ 
 Врз основа на членовите 457 и 460 од Законот за трговските друштва и 
членот 38 од Статутот на „Макпетрол” А.Д.–Скопје, Собранието на  ,,Макпетрол” 
А.Д.–Скопје на XVII. седница, одржана на 17.8.2013 година, донесе 

                                                                                                                                                                                                     
О   Д   Л   У   К   А 

за одобрување на  зделка со заинтересирана страна 
 

Член 1 
 

 Се одобрува зделка со заинтересирана страна ,,ОИЛКО" КДА Скопје и тоа: 
 
 I. "ОИЛКО" КДА-Скопје како продавач на стоки и давател на услуги: 
 

З Д Е Л К А 
 
 
 

Предмет Вредност Услови 
1. Транспортни услуги 420.000.000 Пазарни 
2. Закуп на деловен простор 250.000 Пазарни 
3. Закуп на транспортни средства 25.000.000 Пазарни 
4. Останати стоки и услуги 5.000.000 Пазарни 

Вкупно: 450.250.000  
  
 

      
           II. "ОИЛКО" КДА-Скопје како купувач на стоки, ствари и примател на 
услуги: 

З Д Е Л К А 
 

 
Предмет Вредност Услови 

1. Гориво за возила                                              90.000.000 Пазарни 
2. Резервни делови и потрошен материјал        12.000.000 Пазарни 
3. Услуги преку Верна Картички                          5.000.000 Пазарни 
4. Купување на земјиште 10.000.000 Пазарни 
5. Останати стоки и услуги 5.000.000 Пазарни 

Вкупно: 122.000.000  
 

Вредностите на зделката се изразени во денари без пресметан ДДВ. 
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Член 2 
 

 Се овластува Управниот одбор на ,,Макпетрол,, А.Д.-Скопје, заради 
реализација на зделката од членот 1 (римско) II точка 4 „Купување на земјиште, 
со вредност до 10.000.000 денари“ да донесе одлука за продажба на земјиштето 
кое претставува дел од КП 460/1, КО Текија, и земјиште кое претставува дел од 
КП 360/1 КО Бујковци, со која поблиску ќе се определат останатите услови за 
продажбата.  
 Се овлaстуваат директорите на соодветните Дирекции во Друштвото, 
заради реализација на останатите зделки опишани во членот 1 на оваа одлука 
да склучат договори и анекси кон веќе случените договори, со важност за период 
од најмалку 12 месеци од денот на нивното склучување. 
 

Член 3 
 

 Со денот на донесувањето на оваа одлука престанува да важи одлуката 
бр.0201-17/4 од 1.6.2013 година. 
 

Член 4 
 

 Оваа одлука влегува во сила и ќе се применува од денот на склучувањето 
на договорите од членот 2 на оваа одлука. 

 
 

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 
 

„Макпетрол” А.Д. – Скопје  остварува деловна соработка со „ОИЛКО“ КДА Скопје, 
која датира уште од 2007 година. Предмет на таа соработка се давање на услуги 
кои спаѓаат во редовното трговско работење помеѓу двете друштва. Со цел да 
се испочитуваат во целост законските одредби кои го регулираат работењето 
помеѓу две друштва, Макпетрол АД Скопје и во изминатите пет години носеше 
Одлуки за зделка со заинтереситрана страна.   
 
„Макпетрол” А.Д. – Скопје се одлучи на ваков чекор од причина што 
расположивите транспортни капацитети на  „ОИЛКО“ КДА Скопје ги 
задоволуваат нашите потреби во делот на транспортот на нафтени деривати. 
Уште повеќе, во Република Македонија, како во моментов така и во изминатиот 
период, не постои превозник кој може да одговори во целост на барањата на 
„Макпетрол” А.Д. – Скопје за превоз и развоз на нафтени деривати и природен 
гас на 125 малопродажни места и 7 сладишни простори на територијата на 
целата држава.  
 
Обемот и структурата на расположивите капацитети за транспорт на нафтени 
деривати и природен гас со кои располага „ОИЛКО“ КДА Скопје, овозможува 
нашите планови и потреби за преземање и дистрибуција на нафтени деривати и 
природен гас, на дневна основа, да се реализираат безбедно, сигурно и 
навремено, во целост со договореното.  
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Техничката опременост на возилата со кои располага „ОИЛКО“ КДА Скопје, 
особено во делот на мерните инструменти, ни овозможува да создадeме речиси 
идеален систем за мерење, транспорт и дистрибуција на нафтени деривати и 
природен гас, до нашите малопродажни објекти, складовите, но исто така и до 
нашите коминтенти.  
 
Она што е особено важно да се напомене, и што во голема мера ја детерминира 
нашата определеност за долгорочна соработка со „ОИЛКО“ КДА Скопје, е 
изградениот систем за сведување на минимум на разликите при прием и 
испорака на стоките, што директно придонесува за значително намалување на 
трошоците на работењето.  
 
Со ангажирањето на вагон цистерните, преку форма на закуп, внесен е нов 
елемент на понудата која „Макпетрол” А.Д. – Скопје ја доставува до своите 
коминтенти, како во земјата така и во странство. Користењето на вагон 
цистерните во железничкиот транспорт за превоз и дистрибуција на нафтени 
деривати, му овозможи на „Макпетрол” А.Д. – Скопје да склучува договори со 
своите коминтенти за превоз на нивната стока од Солунското пристаниште до 
крајната дестинација определена од нив, и со тоа да ги зголеми своите 
резултати, а за себе да обезбеди алтернативна солуција за безбеден и осигуран 
транспорт во случај на потреба. 
 
Исто така, користењето на специјалните возила на  „ОИЛКО“ КДА Скопје, 
наменети за дистрибуција на контејнери за компримиран гас ни овозможи во 
голема мерка да го зголемиме обем на продажба на метанот на нашите 
малопродажни објекти. 
 
Во сите претходни Одлуки за зделка со заинтересирана страна, впрочем како 
што е случај и во оваа, станува збор за користење на услуги кои се предмет на 
основната дејност на двете друштва.  
 
Имено, „Макпетрол” А.Д. – Скопје користи транспортни услуги во вредност од 
околу 420.000.000,00 денари, закуп на транспортни средства (вагон цистерни и 
возила за дистрибуција на контејнери за природен гас) во вредност од околу 
25.000.000,00 денари, закуп на деловен простор во вредност од 250.000,00 
денари и купување на други стоки и услуги во вредност од околу 5.000.000,00 
денари, или вкупно 450.250.000,00 денари.   
 
Од друга страна, „ОИЛКО“ КДА Скопје се јавува како купувач на нафтени 
деривати во вредност од околу 90.000.000,00 денари, на резервни делови и 
потрошен материјал во вредност од околу 12.000.000,00 денари, услуги преку 
верна картички во вредност од 5.000.000,00 денари, останати стоки и услуги во 
вредност од 5.000.000,00 денари и како купувач на земјиште во вредност од 
10.000.000,00 денари, во вкупна вредност од 122.000.000,00 денари.  
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Од прегледот на зделките со заинтересирана страна, кој е составен дел на ова 
образложение, може недвосмислено да се констатира дека предмет на сите е 
давање на услуги кои во целост се во согласност со основната дејност на двете  
 
друштва. Исто така може да се констатира дека, вредноста на зделката се движи 
во рамките на проектираниот пораст на активностите на „Макпетрол” А.Д. – 
Скопје.  
Исто така, од прегледот може да се констатира дека, сите одлуки за зделка со 
заинтересирана страна биле планирани на повисоки вредности, се со цел да се 
антиципират некои непредвидени состојби, кои доколку би настанале би ја 
надминале вредноста на реалната реализација и би го оневозможиле 
натамошното работење помеѓу двете друштва. Како што е прикажано, процентот 
на планирано/реализирано се движи помеѓу 44,73-85,38%.  
 
Од наведените причини во ова образложение, се донесе одлука како во 
диспозитивот на оваа Одлука. 
 
 
 

                                                                                                                        
ПРЕТСЕДАВАЧ  НА  СОБРАНИЕ 
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 I ,, МАКПЕТРОЛ ‘‘ АД - Скопје како купувач на стоки и корисник на услуги 
   „ ОИЛКО “ КДА како продавач на стоки и давател на услуги 
     во денари без ДДВ 

П Р Е Д М Е Т 
Остварено 

во 2008 
година 

Остварено 
во 2009 
година 

Остварено 
во 2010 
година 

Остварено 
во 2011 
година 

Остварено 
во 2012 
година 

1. Транспортни услуги 110.651.243 192.445.748 354.104.460 409.938.868 406.065.637 
2. Закуп на деловен простор 199.550 199.522 199.598 236.778 248.553 
3. Закуп на транспортни средства  0  0 17.539.213 
3. Останати стоки и услуги  711.188  12.015.099  

       
 СЙ  ВКУПНО : 110.850.793 193.356.458 354.304.058 422.190.745 423.853.403 

       

 

 
 
 
 
II „ ОИЛКО “ КДА  како купувач на стоки и корисник на услуги  
  ,, МАКПЕТРОЛ ‘‘ АД - Скопје како продавач на стоки давател на услуги  

     во денари без ДДВ 

П Р Е Д М Е Т 
Остварено 

во 2008 
година 

Остварено 
во 2009 
година 

Остварено 
во 2010 
година 

Остварено 
во 2011 
година 

Остварено 
во 2012 
година 

1. Гориво за возила 20.892.406 34.392.489 63.274.174 76.999.958 82.382.391 

2. 
Резервни делови и потрошен 
материјал 1.241.229 4.582.765 9.902.515 10.569.194 6.755.836 

3. Услуги преку Верна картички 269.247 875.380 1.967.237 2.916.732 3.193.250 
4. Финансиски услуги  100.000.000 0 0  
5. Останати стоки и услуги 948.035 1.651.258 4.806.323 4.296.560 3.031.143 

       
 СЙ  ВКУПНО : 23.350.917 141.501.892 79.950.249 94.782.444 95.362.620 

 
КУМУЛАТИВНА ВРЕДНОСТ НА 
ЗДЕЛКИ: 134.201.710 334.858.350 434.254.307 516.973.189 519.216.023 

 ИМОТ (АКТИВА) 8.038.287.647  8.109.952.214  8.363.634.731  8.325.354.335  8.995.732.448  

 
% НА ЗДЕЛКA ВО ОДНОС НА 
ИМОТ 1,67% 4,13% 5,19% 6,21% 5,77% 

       

 
КУМ. ВРЕДНОСТ НА ЗДЕЛКИ 
ПО ОДЛУКА: 300.000.000 392.200.000 757.500.000 850.500.000 914.500.000 

       

 
% НА ЗДЕЛКA РЕАЛИЗИРАНО 
ПЛАНИРАНО 44,73% 85,38% 57,33% 60,78% 56,78% 
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„ МАКПЕТРОЛ “ А.Д. – СКОПЈЕ 
  XVII СОБРАНИЕ 
   Бр. 0201 
   17.8.2013 год.                
                                                                                                                           
ПРЕДЛОГ 

Врз основа на членот 383 став 1 точка 3 од Законот за трговските 
друштва, а во врска со членот 38 од Статутот на ,,Макпетрол” А.Д-Скопје,  
Собранието на ,,Макпетрол” А.Д. – Скопје на XVII седница одржана на 17.8.2013 
година, донесе     
                                                                                                                                                                                               

 
О   Д   Л   У   К   А 

 
за отповикување на членовите на Надзорен одбор  

 
Член 1                                                  

           Се отповикуваат досегашните членови на Надзорниот одбор на 
,,Макпетрол” А.Д-Скопје, и тоа : 
 
            1. Станко Веселински    
            2. Оливера Данова 
            3. Звонко Трифунов 
            4. Дејан Левески - независен член 
            

Член 2                                                 
 

           Се овластува лицето Марјана Димова Спасовска да поднесе пријава за 
бришење на членовите на Надзорниот одбор во Централниот регистар на 
Р.Македонија. 

 
Член 3 

 
           Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето. 
 
 
 
 

 
                                                  ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ 
 

 
 

 
„ МАКПЕТРОЛ “ А.Д. – СКОПЈЕ 
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  XVII СОБРАНИЕ 
   Бр. 0201 
   17.8.2013 год.                                                                                             ПРЕДЛОГ 
     
 Врз основа на членот 383 став 1 точка  3 од Законот за трговските 
друштва, а во врска со членот 38 од Статутот на ,,Макпетрол” А.Д-Скопје, 
Собранието на  ,,Макпетрол”  А.Д. – Скопје на XVII седница, одржана на 
17.8.2013 година, донесе                                                                                                                                                     

О   Д   Л   У   К   А 
 

за избор на членови на Надзорниот одбор 
 на Друштвото 

 
Член 1                                                  

 
           За членови на Надзорниот одбор на ,,Макпетрол” А.Д-Скопје, со мандат 
од 6 (шест) години, се избираат: 
            1.Софија Хаџи Мицева, со ЕМБГ 1401950455029, државјанин на 

Р.Македонија, со адреса на живеење на ул.Народен фронт бр.33-46, 
Скопје;   

            2.Влатко Трајчевски, со ЕМБГ 2301959450126, државјанин на 
Р.Македонија, со адреса на живеење на ул.Франклин Рузвелт бр.63А/3-
6, Скопје;    

            3.Николчо Лазаров, со ЕМБГ 2611958490026, државјанин на 
Р.Македонија, со адреса на живеење на ул.Сутјеска бр.28 Штип;   

            4.Валентин Ценов Иванов, со ЕМБГ 5804038487, државјанин на 
Р.Бугарија со адреса на живеење на улМашцерка бр.51, Драгалевци во 
Софија   

   Член 2 
 

         Од избраните членови на Надзорниот одбор во членот 1 на оваа одлука за 
независен член се назначува Валентин Ценов Иванов. 
 

Член 3 
          
         Надзорниот одбор ќе ги врши своите надлежности утврдени со Статутот и 
Законот.    

 Член 4                                                
 

           Се овластува лицето Mаријана Димова Спасовска, да поднесе пријава за 
упис на избраните членови на Надзорниот одбор во Централниот регистар на 
Р.Македонија. 
 

    Член 5 
 

           Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето. 
 
 

                                                       ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ 


