
                                                   

 
 

 
 
 

ИЗВЕШТАЈ 
За  учество на собранија на акционерски друштва одржани во Јуни 2010 година 

 
 

Извештајот се составува согласно Правилникот за начинот на спречување на 
злоупотреба на информациите добиени како резултат на службената положба и 
за содржината и начинот на извествање за трансакциите со хартиите од 
вредност. 
Во текот на месец Јуни беа одржани собранија на акционери на следните 
акционерски друштва во кои Нов Пензиски Фонд-отворен задолжителен 
пензиски фонд има сопственичко учество и обврска за учество: 

- Земјоделски Комбинат Пелагонија АД – Битола 
 
 
ОПШТ ДЕЛ 
 
Општи податоци за акционерските друштва во чии акции се инвестирани средствата 
на НОВ ПЕНЗИСКИ ФОНД – Отворен задолжителен пензиски фонд, кои одржале 
собранија на акционери во текот на јуни 2010 година, а за кои друштото има обврска 
за задолжително присуство. 
 
I.ЗЕМЈОДЕЛСКИ КОМБИНАТ “ПЕЛАГОНИЈА” А.Д. БИТОЛА 

Име на акционерското Друштво 
 

ЗЕМЈОДЕЛСКИ КОМБИНАТ 
ПЕЛАГОНИЈА А.Д. БИТОЛА 

 

Учество во вкупниот број на 
издадени обични акции на 
акционерското Друштво во % 

 
 
1,24% 

 
Друштвото има обврска да учествува 
на Собранието на акционери 
 

Учество на инвестираните 
средства во вкупните средства на 
Фондот во % 

 
0,17% 

 

 
Датум на одржување на Собранието 

 
10.06.2010 година 
 

 

Дневен ред на Собранието I. Процедурален дел 
1. Отворање на Собранието 
2. Избор на Верификациона комисија 

II. Работен дел 
- Извештај на Верификациона комисија 
- Избор на претседавач на Собранието 
- Утврдување на Дневниот Ред 
- Усвојување на Записникот од седницата на 

Собранието на акционери на ЗК “Пелагонија„ 
АД Битола одржана на ден 09.04.2010 
година. 

1. Разгледување и одобрување на: 
- Годишната сметка и финансиските извештаи 

на ЗК “Пелагонија„ АД Битола за деловната 
2009 година и одлучување за покривање на 
загубата со, 

- Предлог – Одлука 
- Консолидирана годишна сметка и 



                                                   

 
 

консолидирани финансиски извештаи  на ЗК 
“Пелагонија„ АД Битола за 2009 година , со 

- Предлог – Одлука 
- Годишниот извештај за работата на ЗК 

“Пелагонија„ АД Битола за деловната 2009 
година, со 

- Предлог-Одлука 
- Извештајот за работата на Одборот на 

директори на ЗК “Пелагонија„ АД Битола и 
одлучување за одобрување на работата на 
истиот за деловната 2009 година, со 

- Предлог Одлука 
- Извештај за извршената ревизија на 

Годишната сметка на ЗК “Пелагонија„ АД 
Битола за 2009 година од овластениот 
ревизор, со  

- Предлог Одлука 
2. Донесување на одлука за назначување на 

ревизор за ревизија на годишната сметка и 
финансиските извештаи на ЗК “Пелагонија„ 
АД Битола за 2010 година, со 

- Предлог Одлука  
3. Донесување на одлука за оттуѓување на 

сопствените акции на ЗК „Пелагонија“ АД 
Битола . 
 

Претставник на Собранието Марјан Ивановски  - инвестициски аналитичар-  Нов 
Пензиски Фонд А.Д.   

 
 
 
 

I. ЗЕМЈОДЕЛСКИ КОМБИНАТ “ПЕЛАГОНИЈА” А.Д. Битола 

ТОЧКИ НА ДНЕВЕН РЕД                    НАЧИН НА ГЛАСАЊЕ 

Претставникот на НЛБ Пензиски Фонд по точките од дневниот ред кои се однесуваат 
на процедуралниот дел од дневниот ред на Собранието гласаше ЗА 

I. Работен дел 
- Извештај на Верификациона комисија 
- Избор на претседавач на Собранието 
- Утврдување на Дневниот Ред 
- Усвојување на Записникот од седницата на Собранието на акционери на ЗК 

“Пелагонија„ АД Битола одржана на ден 09.04.2010 година. 
1. Разгледување и одобрување на: 

- Годишната сметка и финансиските извештаи на ЗК “Пелагонија„ АД Битола за 
деловната 2009 година и одлучување за покривање на загубата со, 

- Предлог – Одлука   
Друштвото гласаше ЗА 

- Консолидирана годишна сметка и консолидирани финансиски извештаи  на ЗК 
“Пелагонија„ АД Битола за 2009 година , со 

- Предлог – Одлука 
Друштвото гласаше ЗА 
 

- Годишниот извештај за работата на ЗК “Пелагонија„ АД Битола за деловната 
2009 година, со 



                                                   

 
 

- Предлог-Одлука 
Друштвото гласаше ЗА 

 
- Извештајот за работата на Одборот на директори на ЗК “Пелагонија„ АД Битола 

и одлучување за одобрување на работата на истиот за деловната 2009 година, 
со 

- Предлог Одлука 
Друштвото гласаше ЗА 

 
- Извештај за извршената ревизија на Годишната сметка на ЗК “Пелагонија„ АД 

Битола за 2009 година од овластениот ревизор, со  
- Предлог Одлука 

Друштвото гласаше ЗА 
 

2. Донесување на одлука за назначување на ревизор за ревизија на 
годишната сметка и финансиските извештаи на ЗК “Пелагонија„ АД 
Битола за 2010 година, со 

- Предлог Одлука  
Друштвото гласаше ЗА 

 
3. Донесување на одлука за оттуѓување на сопствените акции на ЗК 

„Пелагонија“ АД Битола . 
Друштвото гласаше ПРОТИВ 
 

КРАТКА СОДРЖИНА НА ИЗВЕШТАИТЕ И ОДЛУКИТЕ ОД СОБРАНИЕТО НА АКЦИОНЕРИ 
НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ КОМБИНАТ ПЕЛАГОНИЈА А.Д. БИТОЛА: 
 

Основен дел од расправата во работниот дел од собранието на 
акционери со однесуваше на остварениот резултат прикажан преку 
прегледот во Годишната сметка и ревидираните годишни финансиски 
извештаи на Друштвото. При тоа, од страна на надворешните акционери, 
беше отворена дискусија околу постигнатото, околу заклучоците за 
успешноста на менаџментот во справување со предизвиците на 
економското окружување и околу очекувањата за идниот период. 
Од Финансиските извештаи, карактеристично за минатата 2009 година е 
намалувањето на приходите од продажба за близу 10,7% во 2009 во 
споредба со 2008 година, што е доминантно под влјание на падот на 
цените на житото, што најмногу влијаеше на негативниот резултат 
остварен од ЗК “Пелагонија„. Ваквата состојба со цените на финалниот 
производ, доведе до загуби од над 2,4 милиони Евра (152 мио МКД) што 
е значително полош резултат во споредба со оствареното во 2008, кога 
компанијата работеше со оперативна добивка од близу 4 милиони Евра 
(247 мио МКД). Менаџментот на компанијата, објасни дека покрај 
негативниот тренд со цените на финалниот производ, наплатата на 
застарените побарувања на Државата за близу 100 милиони денари 
значително го влошила финансискиот резулат, а особено ликвидноста на 
Друштвото. Со цел подобрување на состојбите со ликвидноста, 
друштвото дополнително се задолжило. 
Очекувањата на менаџментот за 2010 година беа исто така 
песимистички. Од присутните надворешни акционери беа упатени 
критики за подобрување на флексибилноста и креативно управување со 
компанијата. 
Најголем дел од дискусијата беше посветен на последната точка од 
дневниот ред, кога и претставникот на НЛБ Нов Пензиски Фонд се јави за 
збор. Тој го пренесе ставот на НЛБ Нов Пензиски Фонд, за намерата да 



                                                   

 
 

гласа против Одлуката за отуѓување преку приватна понуда на 
сопствените трезорски акции на компанијата. Минималните цени на 
акциите, начинот на продажба по пат на приватна понуда како и 
можноста Друштвото дополнително да се задолжи за задоволување на 
потребите за ликвидност, беа основни аргументи во одбрана на ставот 
на НЛБ Нов Пензиски Фонд. Претставникот на друштвото истакна дека во 
интерес на сите акционери е да не дојде до значително разводнување на 
капиталот по акција што ќе се случи доколку се реализира отуѓување на 
сопствените акции по толку ниски цени. Конечно, претставникот на НЛБ 
Нов Пензиски Фонд гласаше против оваа Предлог Одлука, но и покрај  
гласовите „против“ на сите надворешни акционери сепак одлуката беше 
донесена. 
Ревизорот ги потврди финансиските извештаи на Друштвото без 
квалификувано мислење, со обрнување на внимание на одредени 
белешки од извештајот. 
 
 


