
  
 Soglasno ~len 29 od Statutot na AD Fustelarko Borec Za[titno dru[tvo Bitola, Industriska 
bb, a vrz osnova na odlukata na Odborot na direktori od 26.03.2021 godina, se objavuva sledniot 

  
J A V E N  P O V I K 

 
Se svikuva Godi[no Sobranie na akcioneri na AD Fustelarko Borec Za[titno dru[tvo 

Bitola. 
 Sobranieto ]e se odr`i na den 08.05.2021 godina /Sabota/ so po~etok vo 11 ~asot vo delovnite 
prostorii na Дru[tvoto, Industriska b.b., Bitola, so po~ituvawe na preporakite na Vladata za 
za[tita od COVID-19. 
 Za Sobranieto se predlaga sledniot 
 

D N E V E N  R E D 
  

1.Izbor na pretsedava~. 
2.Izbor na Verifikaciona komisija od 3 ~lena, zapisni~ar - notar i eden broja~ na glasovi. 

 3.Razgleduvawe i usvojuvawe na izve[tajot od Odborot na direktori za raboteweto na 
dru[tvoto i odobruvawe na rabotata na ~lenovite na Odborot na direktori vo 2020 godina. 
 4.Razgleduvawe i usvojuvawe na revidiraniot finansiski izve[taj  i godi[nata smetka za 2020 
godina. 

5.Predlog-odluka za raspredelba na dobivkata za 2020 godina. 
6. Predlog-odluka za promena na adresa na sedi[teto na AD Fustelarko Borec Za[titno 

dru[tvo Bitola. 
 7.Predlog-odluka za izmeni na Statutot na AD Fustelarko Borec Za[titno dru[tvo Bitola. 
 8.Predlog-odluka za izbor na ~lenovi na Odbor na direktori. 

9.Predlog-odluka za izbor na  овластен revizor za 2021 godina. 
10.Razgleduvawe i usvojuvawe na godi[niot izve[taj za 2020 godina na slu`bata za vnatre[na 

revizija. 
11.Razgleduvawe i usvojuvawe na Planot za rabota za 2021 godina. 
12.Odluka za odobruvawe kupuvawe na sopstveni akcii. 
 
Vkupniot broj  na akcii so pravo na glas e 71.709 akcii. 
Pravo na u~estvo vo rabotata na Sobranieto i pravo na glas ima sekoj akcioner, li~no ili od 

nego imenuvano lice, koe ]e go pretstavuva vo Sobranieto so pismeno polnomo[no. 
 Obrazecot za polnomo[no mo`e da se prezeme od internet stranicata www.fustelarko.com.mk. 
 Akcionerite za dadenoto polnomo[no go izvestuvaat dru[tvoto na mail 
finance@fustelarko.com.mk. 
 Akcionerite mo`at da predlagaat to~ki vo dnevniot red vo rok od 8 dena od denot na objavata na 
Javniot povik, soglasno ~len 390 od Zakonot za trgovski dru[tva (detalni informacii na oficijalnata 
internet stranica). 

Akcionerite mo`at da izvr[at uvid vo materijalite na dru[tvoto za predlo`enite to~ki od 
dnevniot red vo pravna slu`ba sekoj raboten den od 10 do 14 ~asot, kako i na oficijalnata internet 
stranica na dru[tvoto www.fustelarko.com.mk.  

        ODBOR NA DIREKTORI 
  
 
 
Prva to~ka 
 

P R E D L O G   O  D  L  U  K  A 
  

Za pretsedava~ na Sobranie na akcioneri so mandat do naredno Sobranie se izbira Ivan 
Veljanovski kako  akcioner. 

 
 
Vtora to~ka 
 

P R E D L O G   O  D  L  U  K  A 
 

Vo Verifikaciona Komisija se izbiraat: 
 

- Vladimir Hristovski - pretsedatel, 
- Nikola Ristevski - ~len i 
- Nadica |oreska -   ~len. 



  
 

 Za broja~ na glasovi se izbira Dimitar Petrovski. 
  

Zapisnikot ]e go vodi notar. 
 
 
Treta to~ka 
 
Изготвен согласно: 

Законот за трговски друштва, член 477 став 14 и член 384 став 7.  

Составен дел на овој извештај се  Годишната сметка и Финансиските извештаи за 2019 година. 

 Одборот на директори го сочинуваат пет члена, од кои два извршни и три неизвршни членови (од нив еден 

независен неизвршен член). 

Ова раководството на АД Фустеларко Борец е одговорно за објективно презентирање на фактичката состојба на 

друштвото, чија одговорност вклучува обликување, имплементирање и одржување на интерна контрола, 

релевантна за подготвување и презентирање на објективни финансиските извештаи…. 

... Во призводствениот процес на АД Фустеларко борец во 2020 година, се преработиле 1.877 нето тони 

производ што е за 15% повеќе споредбено со 2019 година, а под планираното за 2020 година за 523  нето тони 

производ. 

Приходите од продажба се зголемени за 2,5%, а крајниот финансиски резултат е позитивен.  

Покрај позитивен финансиски резултат, показателите на  економско финансиската состојба покажуваат 

дека друштвото e во солидна општа финансиска кондиција. 

Друштвото има висок степен на финансиска стабилност, висок степен на кредитна способност и 

самофинансирање , односно низок степен на задолженост. 

Тековните средства (169.8 милиони денари) се 5.9 пати поголеми од тековните обврски (28.7 милиони 

денари) (оптимална општа ликвидност 2: 1), а паричните средства и побарувањата се поголеми 4.1 пати од 

долговите. АД Фустеларко Борец има висок степен на општа и тековна ликвидност… 

 
P R E D L O G - O  D  L  U  K  A 

 

 3.Se usvojuva izve[tajot od Odborot na direktori za raboteweto na dru[tvoto i  rabotata na 
~lenovite na Odborot na direktori vo 2020 godina. 
Tome Trajkoski -izvr[en ~len(Generalen direktor) 
Qube Petkovski-izvr[en ~len(Komercijalen direktor) 
Jani Petkovski-neizvr[en ~len (Pretsedatel na odbor na direktori) 
Sa[o ^atleski-neizvr[en ~len 
Sa[o |orevski-neizvr[en nezavisen ~len. 
 

Odlukata vleguva vo sila so denot na donesuvaweto. 
 Sostaven del na odlukata e i pi[aniot izve[taj od Odborot na direktori na dru[tvoto. 
 
 
^etvrta to~ka 
До:             
Акционерите и раководството на 
Фустеларко Борец АД Битола 

 

Извештај на независните ревизори 

Извештај за финансиските извештаи 
Ние извршивме ревизија на придружните финансиски извештаи на „Фустеларко Борец“ АД, Битола (во 
понатамошниот текст “Друштвото„), составени од Извештај за финансиска состојба на ден 31 
декември 2020 година и Извештај за сеопфатна добивка, Извештај за промените во капиталот и 
Извештај за паричните текови за годината што тогаш заврши, како и преглед на значајните 
сметководствени политики и други објаснувачки белешки. 
 
Одговорност на Раководството за финансиските извештаи  
Раководството е одговорно за изготвување и објективно презентирање на овие финансиски извештаи 
во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија, како и за 
воспоставување на таква внатрешна контрола која Раководството утврдува дека е неопходна за да 
овозможи изготвување на финансиски извештаи кои се ослободени од материјално погрешно 
прикажување како резултат на измама или грешка. 
 
Одговорност на ревизорот 
Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на извршената 
ревизија. Ние ја извршивме ревизијата во согласност со ревизорските стандарди прифатени во 



  
Република Северна Македонија

1
. Тие стандарди бараат наша усогласеност со етичките барања, како и 

тоа ревизијата да ја планираме и извршуваме на начин кој ќе ни овозможи да стекнеме разумно 
уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно 
прикажување. Ревизијата вклучува спроведување на процедури со цел стекнување ревизорски докази 
за износите и објавувањата во финансиските извештаи. Избраните процедури зависат од процената 
на ревизорот и истите вклучуваат процена на ризиците од материјално погрешно прикажување во 
финансиските извештаи, било поради измама или грешка.  

Мислење 
Наше мислење е дека, финансиските извештаи ја презентираат објективно, во сите материјални 
аспекти, финансиската состојба на „Фустеларко Борец“ АД, Битола на ден 31 декември 2020 година, 
како и резултатот од работењето и паричните текови за годината што тогаш заврши, во согласност со 
сметководсвените стандарди прифатени во Република Северна Македонија. 

 

P R E D L O G    O  D  L  U  K  A 
  

4.Se usvojuva izve[tajot za izvr[enata revizija na revidiranite finansiski izve[tai na AD 
"Fustelarko Borec" - Za[titno dru[tvo Bitola po godi[na smetka za 2020 godina, izvr[ena od strana 
na Dru[tvoto za revizija A&BA  DOO Skopje, soglasno Me\unarodnite smetkovodstveni standardi. 

Izve[tajot za izvr[enata revizija na revidiranite finansiski izve[tai na AD "Fustelarko 
Borec" - Bitola po godi[na smetka za 2020 godina pretstavuva sostaven del na odlukata. 

Vo 2020 godina ostvareni se vkupno prihodi 245.821.634,- denari. 
                                                               vkupno rashodi  232.647.991,- denari.  
Dobivkata za finansiskata godina  iznesuва   13.173.643,- denari. 
 
 

Петта to~ka 
 P R E D L O G - O  D  L  U  K  A 
ZA RASPREDELBA NA DOBIVKA 

 
 5. Rezultatite po godi[na smetka za 2020 godina poka`aa dobivka od 13.173.643,00 denari. 

Soglasno ~len 483 od Zakonot za trgovski dru[tva, 5% od dobivkata se raspredeluva na zakonski 
rezervi odnosno vo op[t rezerven fond, odnosno vo iznos od 658.682,00 denari. 

Na ime na bruto dividenda se izdvojuva iznos od 8.605.080,00 denari, odnosno 120,00 denari bruto 
dividenda po akcija so pravo na dividenda so presek 27.05.2021 godina.    

Ostatokot od neto dobivkata ostvarena vo 2020 godina vo iznos od 3.909.881,00 denari se 
akomulira. 

 
Raspredelba na dobivka-dividenden kalendar 
Odluka za raspredelba na dividenda   08.05.2021   godina 
Usvoena dividenda            120.00 den po akcija 
Posleden den na trguvawe so pravo na dividenda 25.05.2021 godina 
Prv den den na trguvawe bez pravo na dividenda 26.05.2021 godina 
Datum na presek na akcionerska kniga                    27.05.2021 godina 
Datum na isplata na dividenda do   30.09.2021 godina 
Dividendata ]e se ispla]a na transakciona smetka na imatelot na akcii. 

 
 
 
Шеста to~ka 
 

P R E D L O G    O  D  L  U  K  A 
 

 

6. Za promena na adresa na sedi[teto na AD Fustelarko Borec Za[titno dru[tvo Bitola. 
Soglasno Uverenie br. 32-439 od 09.11.2017 godina, izdadeno od Op[tina Bitola, delovniot 

objekt AD Fustelarko Borec od Bitola se nao\a na ulica „Bursa“ br. 65. 
 
 
 

Седма to~ka 
P R E D L O G    O  D  L  U  K  A 

Za izmena na Statutot na AD Fustelarko Borec - Za[titno dru[tvo Bitola 

 

                                                 

 



  
Член 1 

7. Во Статутот на Акционерското друштво Фустеларко Борец заштитно друштво Битола, во член 6 за 

адреса на седиштето на друштвото зборовите „Индустриски дел б.б.“ се заменува со зборовите: „Бурса бр.65“. 

Член 2 

Во член 32 предвидениот рок од „21“ ден се заменува со рок од „најмалку 30“ дена. 

Член 3 

Во член 44 зборовите „Управен одбор“ се заменуваат со зборовите „Одбор на директори“. 

Член 4 

Во член 54 зборовите „машина за пишување или“ се бришат. 

Член 5 

Низ целиот текст во Статутот на Акционерското друштво Фустеларко Борец Заштитно друштво Битола, 

се извршува исправка на печатни грешки и интерпункција согласно правописните правила на македонскиот 

јазик и замена на зборови од нестандардниот говор со соодветни зборови од македонскиот стандарден јазик. 
 
Осма to~ka 
 

P R E D L O G    O  D  L  U  K  A 
 

Za izbor na ~lenovi na Odbor na direktori 
8. За ~lenovi na Odbor na direktori so mandat od 6 godini, se izbiraat: 

1. Qube Petkovski od Bitola  EMBG 12059624330.. 
2. Tome Trajkoski od Bitola  EMBG 15119574100.. 
3.Jane Petkovski od Bitola  EMBG 16099654100.. 
4. Sa[o ^atleski od Skopje  EMBG 23049624500.. 
5. Sa[o |orevski od Bitola  EMBG 23089724100.. 

 

Za nezavisen ~len  na Odborot na direktori se nazna~uva Sa[o |orevski. 
Se ovlastuva Generalniot izvr[en direktor na dru[tvoto da izvr[i upis na odlukata vo 

trgovskiot registar.  
Odlukata vleguva vo sila od denot na donesuvaweto. 
 

 
Деветта to~ka 
 
 

Разгледување на понуди за избор на ревизорско друштво 
 

P R E D L O G    O  D  L  U  K  A 
 

За избор на ревизор за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи на АД Фустеларко 
Борец Битола за 2021 година 

 
Член 1 

9.За ревизија на Годишната сметка и на Финансиските извештаи на АД Фустеларко Борец Битола, за 
годината што завршува на 31.12.2021 година, od dostavenite ponudi, se избира овластеното Друштво за 
ревизија _____________________________. 

Член 2 
Се овластува Генералниот директор да склучи договор со Друштвото за ревизија од член 1 на оваа одлука, 

во кој ќе бидат регулирани правата, обврските и одговорностите помеѓу корисникот и давателот на услугите. 
Член 3 

 
Оваа одлука стапува во сила со денот на донесувањето. 

 
 

 

 

 

 

 



  
Десетта to~ka 
 
GODI[EN   IZVE[TAJ  NA  VNATRE[NATA  REVIZIJA 
 

 
Vo  A.D. Fustelarko  Borec  vo  2020 godina  napraveni  se  solidni  rezultati 

i  vo  obem  na  proizvodstvo  i  vo  obem  na  realizacija  na  postoe~kite  poba - 

ruvawa. Iako  ovaa  godina  ja  obele`a  KOVID pandemijata  vo svetski  razmeri 

prosledena  so  ekonomska  kriza,  kaj  nas  proizvodstvoto  se  odviva{e   norma - 

lno.  Vo  fabrikata  bea  sprovedeni  i  se  po~ituvaa  merkite  za  za{tita  na 

zdravjeto  na  vrabotenite,  prepora~ani  od  Vladata  na  S.R. Makedonija.   

  Karakteristi~no  za  ovaa  godina  e  deka  iako  proizvodstvoto  se  odviva{e 

normalno  drasti~no  e  namalen  brojot  na  kupuva~ite - odnosno  rabotime 

so  mnogu pomal broj na  kupuva~i  no  nivniot obem na nara~ki e  pogolem... 

 
 P R E D L O G    O  D  L  U  K  A 

 
10.Se usvojuva godi[niot izve[taj na Slu`bata za vnatre[na revizija za 2020 g.  
 

 

Единаесетта точка 

  
PLAN  2021 god. 

  

    
(vo 000 den.) 

     ostvareno    ostvareno           plan       %   

   o p i s   2019g. 2020g.  2021g.     

Vkupen prihod 233.988 239.931 255.500 
  Prihodi od proda`ba 216.091 221.538 243.080 
  Ostanati prihodi 17.897 18.393 15.540 
  Finansiski prihodi 113 295 130 
  Vkupni rashodi 223.738 226.757 238.700 
  Matrijalni tro{oci 145.432 154.993 156.650 
  Bruto plati 52.516 58.328 59.136 
  Finansiski rashodi 1.086 872 1.054 
  Dobivka 10.250 13.174 16.800 
                   Planskata proda`na cena na 1kg. hromokarton iznesuva:     

         890T. belo siv - dom.pazar  x   120 den. =    106.800.000 den.     

         440T. belo siv - izvoz          x   112 den. =      49.280.000 den.     

         580T. belo bel                       x   150 den. =      87.000.000 den.     

      1910T.                      243.080.000 den.     

                Planskata nabavna cena na 1kg. Hromokarton:     

        1490 T. belo siv    h   35 den. =   52.150.000 den.       

          160 T. belo bel    h   60 den. =     9.600.000 den. -  za  konditorska industrija 1 

          720 T. belo bel    h   37 den. =   26.640.000 den  -  za  konditorska industrija 2 

            30 T. belo bel    h   60 den. =     1.800.000 den. -  za  farmacija     

         2400T.                                                                  90.190.000 den.     

            

               Planiran {kart : belo  siv 20% i  belo bel 10%,     

               odnosno prose~no 18% {kart.       

               Vraboteni 154         

P R E D L O G   O  D  L  U  K  A  
 
11. Se usvojuva godi[niot plan za rabota na AD Fustelarko Borec - Bitola za 2021 godina. 

 Planot pretstavuva sostaven del na zapisnikot. 
 



  
 
Дванаесетта to~ka 
 

P R E D L O G   O  D  L  U  K  A  
za kupuvawe na sopstveni akcii  

 

 

 
Член 1 

Се одобрува стекнување до 10.000 сопствени акции по најниска цена од 300денари за една акција, 
односно највисока цена од 2.300денари  за една акција.  

Член 2 
Откупот на акции ќе се изврши во време не подолго од 12 месеци од денот на донесувањето на оваа 

одлука. Се овластува Odborot na direktori на АД Фустеларко Борец Битола поблиску да го определи начинот 
за откуп на сопствените акции, цената и да ги спроведе другите  потребни активности согласно Законот за хартии 
од вредност. 

Член 3 
Купувањето на сопствените акции од член 1 на оваа одлука ќе се изврши имотот на Друштвото кој го 

надминува износот на основната главнина и законскиот резервен фонд на Друштвото. 
Член 4 

Оваа одлука стапува во сила со денот на донесувањето. 


