Дневен ред и вклучување нови точки на дневниот
ред
Член 390
(1) Собранието може да одлучува само за прашања коишто се уредно ставени на
дневен ред.
(2) Собранието може да расправа, без право на одлучување, и за прашања коишто
не се уредно ставени на дневен ред.
(3) Секој акционер има право во кое било време да поднесува иницијатива за
вклучување точки во дневниот ред на собрание коешто ќе биде свикано.
(4) Акционери кои поединечно или заедно поседуваат најмалку 5% од вкупниот
број на акциисо право на глас можат да предложат дополнување на дневниот ред
со барање за вклучување нови точки ако истовремено приложат и образложение
за предложената точка за дополнување на дневниот ред или ако предложат
одлука по предложената точка. Предлагањето точки на дневен ред друштвата
можат да го овозможат да се врши со електронски средства.
(5) Акционери кои поединечно или заедно поседуваат 5% од вкупниот број на
акции со право на глас имаат право по писмен пат да предложат за усвојување
одлуки посекоја од точките кои се вклучени или ќе бидат вклучени во дневниот ред
на седницата на собранието на друштвото. Предлагањето одлуки друштвата
можат да го овозможат да се врши со електронски средства.
(6) Барањето за вклучување на една или повеќе точки водневниот ред на
собранието коешто е свикано и/или предлагањето на одлуки за усвојување се
испраќа до органот на управување на друштвото, односно до свикувачот на
собранието назначен од судот во согласност со овој закон во рок од осум дена од
денот кога е испратена поканата, односно од денот кога е објавен јавниот повик за
одржување на седница на собранието на друштвото.
(7) Барањето за вклучување една или повеќе точки во дневниот ред на собрание
коешто е свикано не може да се одбие, освен во случаите:1) ако акционерот,
односно акционерите го пропуштиле рокот од ставот (6) на овој член;2) ако
акционерот, односно акционерите не поседуваат доволен број акции со право на
глас во друштвото, во согласност со ставот ( 4) од овој член;3) ако предлогот не ги
исполнува другите услови предвидени со овој закон и4) ако точката, односно
точките коишто се бара да бидат вклучени во дневниот ред на собранието не
спаѓаат во надлежност на собранието или не се во согласност со закон и со
статутот.
(8) Ако барањето од ставот (6) на овој член не е ставено на дневен ред, освен во
случаите од ставот (7) на овој член, конечна одлука по барањето донесува
собранието при усвојувањето на дневниот ред.

(9) Барањето за вклучување една или повеќе точки во дневниот ред на свикано
собрание, органот што го свикал собранието, односно лицето определено од судот
да свика собрание, го испраќа до сите акционери, односно го објавува на ист начин
на којшто ги испратил поканите, односно на којшто го објавил јавниот повик за
учество на свиканотособрание, најдоцна осум дена пред денот на неговото
одржување.
(10) Таму каде што остварувањето на правото на акционерите од ставовите (4) и
(5) на овој член повлекува измена на дневниот ред на седницата на собрание кој
веќе им е доставен/објавен на акционерите, друштвото го става на располагање
ревидираниот дневен ред на истиот начин, како и претходниот дневен ред пред
датумот на одржувањето на седницата на собранието на друштвото.
Ревидираниот дневен ред е уредно ставен на располагање ако акционерите можат
навремено да овластат полномошници или да гласаат со кореспонденција.

