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Врз основа на член 418, а во врска со член 417 од Законот за трговските друштва и
член 128 од Статутот на Триглав Осигурување Живот АД, Скопје и Одлука за измена на
Статутот на Друштвото број 0201-1421 од 11-та седница на Собрание на акционери на
Триглав Осигурување Живот АД, Скопје одржана на ден 25.12.2020 година, Одборот на
директори на Триглав Осигурување Живот АД, Скопје на својата 36-та седница одржана на
ден 10-11.02.2021 година го утврди пречистениот текст на Статутот.
Пречистениот текст на Статутот опфаќа: Статут донесен на 1-ва седница на
Собранието на акционери на Триглав Осигурување Живот АД, Скопје одржана на ден
25.08.2017 година, Одлука за измена и дополнување на Статутот број 0201-118 од 2-ра
седница на Собранието на акционери на Триглав Осигурување Живот АД, Скопје одржана
на ден 12.03.2018 година, Одлука за измена на Статутот на Друштвото број 0202-468 од 4-та
седница на Собрание на акционери на Триглав Осигурување Живот АД, Скопје одржана на
ден 02.10.2018 година, Одлука за измена на Статутот на Друштвото број 0201-50 од 5-та
седница на Собрание на акционери на Триглав Осигурување Живот АД, Скопје одржана на
ден 23.01.2019 година, Одлука за измена и дополнување на Статутот број 0201-624 од 7-ма
седница на Собранието на акционери на Триглав Осигурување Живот АД, Скопје одржана
на ден 13.08.2019 година и Одлука за измена на Статутот број 0201-1421 од 11-та седница
на Собрание на акционери на Триглав Осигурување Живот АД, Скопје одржана на ден
25.12.2020 година во која е назначено времето на нивно стапување на сила.

Број ________

Одбор на директори

_____________ година

Претседател

Скопје

Тедо Дјекановиќ

СТАТУТ
НА ТРИГЛАВ ОСИГУРУВАЊЕ ЖИВОТ АД, СКОПЈЕ
(Пречистен текст)

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ
ПРЕДМЕТ НА СТАТУТОТ
Член 1
Со Статут на Триглав Осигурување Живот АД, Скопје се уредува корпоративното
управување на Друштвото, активностите и организацијата на Друштвото, вклучувајќи
особено, но без ограничување како што следи:
- фирма, заштитен знак и седиште на Друштвото;
- делови на Друштвото;
- печат на Друштвото;
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- предмет на работење на Друштвото;
- износ на основна главнина на Друштвото, номинална вредност на акции,
број на акции од секој род и класа, права, обврски, ограничувања и
поволности;
- зголемување на основната главнина;
- намалување на основната главнина;
- положба, права и должности на акционерите;
- собрание на Друштвото;
- Одбор на директори на Друштвото;
- уредување на односите во Друштвото;
- управување со ризик;
- доверливост на податоци, деловна тајна и забрана на конкуренција;
- овластен актуар;
- деловни книги и извештаи;
- внатрешна ревизија;
- внатрешна организација на Друштвото;
- застапување на Друштвото;
- работници на Друштвото;
- траење на Друштвото;
- престанок на Друштвото,
- постапка за измена на статутот;
- преодни и завршни одредби.
Другите прашања што се од значење за Друштвото, а не се уредени со овој статут,
можат да се уредат, во согласност со позитивната законска регулатива и овој статут, со
други акти на Друштвото.
ОСНОВНИ ПОДАТОЦИ И ВРЕМЕ НА ОСНОВАЊЕ
Член 2
Триглав Осигурување АД, Скопје е акционерско друштво за осигурување на
живот, основано и организирано согласно позитивното законодавтсво на Република
Македонија заради вршење работи на осигурување на живот на цела територија на
Република Македонија.
Друштвото е правно лице кое што има права и обврски во согласност со
позитивната законска регулатива, Статутот и други општи акти.
Друштвото е дел од Групацијата Триглав.
Друштвото е основано на неопределено време и може да престане со работа
само под условите и на начин утврдени со закон и овој статут.
ПРАВНА И ДЕЛОВНА СПОСОБНОСТ
Член 3
Друштвото се основа со уписот во Централниот регистар на Република
Македонија по добивање на дозвола од Агенцијата за супервизија на осигурување на
Република Македонија.
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Друштвото самостојно настапува во правниот промет, склучува правни работи и
презема други правни работи што се од значење за вршење на дејноста на Друштвото.
Друштвото е правно лице чиј имот е целосно одвоен од имотот на Акционерите.
Друштвото за своите обврски одговара со целиот свој имот.
Акционерите на Друштвото одговараат до висина на вложените средства во
согласност со закон.
СУПЕРВИЗИЈА НАД РАБОТЕЊЕТО НА ДРУШТВОТО
Член 4
Супервизија над работењето на Друштвото врши Агенцијата за супервизија на
осигурување на Република Македонија (во натамошниот текст: „Агенцијата“).

II. ФИРМА, ЗАШТИТЕН ЗНАК И СЕДИШТЕ НА ДРУШТВОТО
ФИРМА НА ДРУШТВОТО
Член 5
Друштвото работи и учествува во правниот промет под фирмата: Триглав
Осигурување Живот АД, Скопје.
Скратениот назив под кое Друштвото работи и учествува во правниот промет е
Триглав Осигурување Живот АД, Скопје.
Во правниот промет со странство називот на Друштвото на англиски јазик се
пишува со латинично писмо: Triglav Life Insurance SC, Skopje.
СЕДИШТЕ НА ДРУШТВОТО
Член 6
Седиштето на Друштвото е во Скопје, бул. 8-ми Септември бр. 18, кат 2 општина
Карпош, Република Северна Македонија.
ЗАШТИТЕН ЗНАК НА ДРУШТВОТО
Член 7
Друштвото има заштитен знак (амблем, логотип). Заштитниот знак претставува
квадрат во црвена боја во чиј центар се наоѓа бела стилизирана буква „т“, а десно од
квадратот стои натпис „триглав“ во црна боја со посебни букви.
Заштитниот знак, односно логотипот е неделлив и не може да се издвои на
одделни делови.
Под заштитниот знак, односно логотипот во типографијата „Triglav the Sans
Caps“, се наведува правниот субјект односно фирмата (името) на Друштвото.
Заштитниот знак се употребува на: фирмата, сите документи на Друштвото
(фактури, меморандуми, визит карти, исправи, рекламни материјали и слично).
Фирмата (името) на Друштвото и заштитниот знак односно логотипот можат да
се употребуваат одделно.
ПРОМЕНА НА ФИРМАТА, СЕДИШТЕТО И ЗАШТИТНИОТ ЗНАК НА ДРУШТВОТО
Член 8
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За промена на фирмата, седиштето и заштитниот знак на Друштвото одлучува
Собранието на Друштвото на предлог на Одборот на директори.
Со одлуката за промена на фирмата, седиштето и заштитниот знак на
Друштвото, истовремено се одлучува и за новата фирма, седиште или заштитниот знак
на Друштвото.

III. ДЕЛОВИ НА ДРУШТВОТО
ДЕЛОВИ НА ДРУШТВОТО
Член 9
Друштвото може да има организациони единици, подружници - експозитури,
застапништва кои во правниот промет работат во име и за сметка на Друштвото и
немаат својство на правно лице.
Одлука за организирање на подружница - експозитура, односно пониски
облици (застапништво) донесува Одборот на директори на друштвото.

IV.ПЕЧАТ НА ДРУШТВОТО
ПЕЧАТ НА ДРУШТВОТО
Член 10
Друштвото има печат и штембил кои ги содржат фирмата и седиштето на
Друштвото.
Текстот на печатот и штембилот се пишува на кирилица на македонски јазик.
Печатот е во тркалезна форма и за употреба во земјата на него текстот на фирмата
е испишан со кирилско писмо.
За употреба во деловните односи со странство на печатот текстот на фирмата е
испишан со латинично писмо.
Штембилот е во правоаголна форма и на него е испишан текстот на скратениот
назив, со простор за впишување на бројот и на датата на заверување на актот.
Печатот и штембилот можат да се употребуваат на сите општи и поединечни акти
и во коресподенција со физичките и правните лица.
Печатите и штембилите на организационите делови на Друштвото-подружниците,
односно експозитурите се во иста форма и содржина како и печатите и штембилите на
Друштвото со тоа што се додава зборот „Подружница –Експозитурa“ и нејзиното
седиште.
Помалите организациони единици-застапништва кои се во составот на
подружниците - експозитури во печатот и штембилот на експозитурата содржат зборови
за формата на единицата, односно застапништво.
Поблиски одредби за бројот, видот, содржината, обликот, големината на печатот и
штембилот на Друштвото како и поблиски одредби за начинот на нивната употреба,
чување, ракување, набавка, замена, евиденција, уништување и други прашања во врска
со нив се утврдуваат со посебен акт на Друштвото.

V. ПРЕДМЕТ НА РАБОТЕЊЕ НА ДРУШТВОТО
ПРЕДМЕТ НА РАБОТЕЊЕ
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Член 11
Во рамките на предметот на работење, Друштвото ќе ги извршува следните дејности:
-

осигурување на живот,

Според националната класификација на дејности, основна дејност на Друштвото е:
- 65.11-осигурување на живот.
РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ
Член 12
Друштвото може да врши само работи на осигурување.
Работи на осигурување се:
1. склучување и исполнување на договори за осигурување на живот и
2. склучување и исполнување на договори за соосигурување.
Во рамките на работи на осигурување, Друштвото може да ги врши и следните
работи директно поврзани со работите на осигурување:
1. посредување во договарање на осигурување;
2. операции со фјучерс договори, опции, како и други слични финансиски
инструменти, доколку истите се користат како обезбедување на ризици настанати како
резултат на флуктуации на девизниот курс и каматните стапки, а во согласност со
одредбите на Законот за супервизија на осигурување;
3. снимање на ризици;
4. снимање и процена на штети;
5. укажување правна помош во осигурувањето и
6. укажување на други интелектуални и технички услуги поврзани со работи на
осигурување и реосигурување.
КЛАСИ НА ОСИГУРУВАЊЕ
Член 13
Работите на осигурување Друштвото ќе извршува во рамките на следните класи
на осигурување:
1. Осигурување од последици на несреќен случај - незгода (класа 1);
2. Здравствено осигурување кое не е покриено со задолжителното здравствено
осигурување (класа 2);
3. Осигурување на живот (класа 19) и
4. Осигурувањето на живот во врска со удели во инвестициони фондови, кога
осигуреникот го презема инвестициониот ризик во однос на промена на
вредноста на инвестиционите купони или други хартии од вредност на
инвестиционите фондови. (класа 21).
За воведување на нова класа на осигурување, Друштвото задолжително
поднесува барање до Агенцијата, а со цел добивање дозвола за воведување на нова
класа за осигурување.
АКТИВНОСТИ НА ДРУШТВОТО

Страна 6 oд 39

Член 14
Друштвото може да врши работи на осигурување во една или повеќе класи на
осигурување, во рамките на групите на осигурување на живот кои се опфатени со
класите од член 13 од овој Статут.
Член 15
Одлука за промена на дејностите на друштвото, односно за нивно
проширување, намалување или замена на дејностите на друштвото, донесува
Собранието на акционери на предлог на Одборот на директори.
ПЛАН ЗА РАБОТА И АКТ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИК
Член 16
Друштвото изготвува План за работа со форма и содржина пропишани со
одредбите на Законот за супервизија на осигурувањето и го доставува до Агенцијата за
супервизија на осигурување согласно со законските рокови.
Кон Планот за работа, Друштвото е должно за секоја деловна година да донесе
акт за управување со ризик согласно Законот за супервизија на осигурување и истиот
да го достави до Агенцијата за супервизија на осигурување согласно законските
рокови.
РЕОСИГУРУВАЊЕ И ПРОГРАМА ЗА ПЛАНИРАНО РЕОСИГУРУВАЊЕ
Член 17
Друштвото е должно во друштво за осигурување регистрирано за активно
реосигурување да ги реосигура обврските од договорите за осигурувње, над износот што
со табелата за максимално покритие е предвидено Друштвото да ги покрие со
сопствени средства .
Друштвото за секоја деловна година донесува програма за потребите од
реосигурување, во зависност од структурата на осигурителното портфолио и определува
со кои договори за реосигурување ќе го обезбеди вишокот на ризик, а во согласност со
одредбите на Законот за супервизија.

VI. ОСНОВНА ГЛАВНИНА (АКЦИОНЕРСКИ КАПИТАЛ)
ОСНОВНИ ОДРЕДБИ
Член 18
Основната главнина (Акционерскиот капитал) на Друштвото се изразува во евра.
Висината на основната главнина на Друштвото изнесува 5.000.000 ЕВРА (со
букви: пет милиони евра) во денарска противвредност.
Член 19
Акционерскиот капитал е поделен на 100.000 обични акции.
Акциите гласат на име.
Акционерите под еднакви услови имаат исти права во Друштвото.
Во моментот на основање Друштвото има два акционери и тоа: Триглав ИНТ
холдиншко друштво д.д., Љубљана и Триглав Осигурување АД, Скопје.
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Учеството во акционерскиот капитал помеѓу двата акционери е во сооднос
80%:20%, односно Триглав ИНТ холдиншко друштво д.д., Љубљана учествува во
акционерскиот капитал со 80.000 акции, односно 4.000.000 Евра во денарска
противредност што претставува 80% од основната главнина на Друштвото, додека
Триглав Осигурување АД, Скопје учествува во акционерскиот капитал со 20.000 акции,
односно 1.000.0000 Евра во денарска противвредност што претставува 20% од
капиталот на Друштвото.
Основната главнина на Друштвото е уплатена во целост од страна на двата
акционери.
НОМИНАЛЕН И ЕМИСИСКИ ИЗНОС НА АКЦИИ
Член 20
Секоја акција мора да има номинален износ на која што гласи акцијата.
Номиналниот износ на една акција е 50 ЕВРА (со букви: педесет евра).
Номиналниот износ на акциите може да се менува во согласност со
позитивната законска регулатива.
ПРАВА СОДРЖАНИ ВО АКЦИИТЕ
Член 21
Обичните акции се акции кои им даваат на нивните сопственици:
1. Право на глас во собранието на Друштвото;
2. Право на исплата на дел од добивката (дивиденда) и
3. Право на исплата на дел од остатокот од ликвидационата, односно стечајната
маса на Друштвото.
ОДЛУКА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА АКЦИИ
Член 22
Одлука за издавање на акции донесува собранието на Друштвото со
мнозинство гласови коешто не може да изнесува помалку од две третини од акциите
со право на глас претставени на собранието на Друштвото.
Собранието на Друштвото преку измена на Статутот може да изврши поделба на
акциите и истовремено да го намали или да изврши спојување на акциите и
истовремено да го зголеми нивниот номинален износ под услов основната главнина
да остане непроменета.
Акциите од наредните емисии можат да се уплатат во пари, а може и во
предмети и права изразени во паричен износ, со тоа што мора да бидат без товар и да
му овозможуваат на Друштвото со нив слободно и трајно да располага од моментот на
нивното запишување.
Акциите на Друштвото од втората и наредните емисии можат да се купуваат со
уплата на жиро сметката на Друштвото одеднаш или во повеќе рати, ако таква можност
е предвидена со одлуката за издавање на акции.
ИЗДАВАЊЕ, ПРЕНОС И ЕВИДЕНЦИЈА НА АКЦИИТЕ
Член 23
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Акциите се издаваат, се пренесуваат и се водат во форма на електронски запис во
Централниот депозитар за хартии од вредност на Република Македонија (во
натамошниот текст: Централен депозитар за хартии од вредност), во согласност со
позитивната законска регулатива
Акциите, спрема Друштвото се неделиви.
КНИГА НА АКЦИИ (АКЦИОНЕРСКИ КНИГА)
Член 24
Акциите се запишуваат во книга на акции на Друштвото (во натамошниот текст:
акционерска книга) која што се води во Централниот депозитар за хартии од вредност
во електронска форма.
Спрема Друштвото, за акционер се смета секое лице запишано во акционерската
книга на начин определен со позитивната законска регулатива.

VII. ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ОСНОВНА ГЛАВНИНА
Член 25
Основната главнина на друштвото може да биде зголемена согласно
позитивната законска регулатива, со Одлука за зголемување на основната главнина на
Друштвото донесена од страна на Собранието на акционери со мнозинство кое не
може да биде помало од две третини од акциите со право на глас претставени на
Собранието.
СОДРЖИНА НА ОДЛУКАТА ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ
Член 26
Одлуката за издавање на акции, формата, содржината и нејзиното спроведување
се врши во согласност со Законот за хартии од вредност и подзаконските акти на
Комисијата за хартии од вредност.

VIII. НАМАЛУВАЊЕ НА ОСНОВНА ГЛАВНИНА
НАЧИН НА НАМАЛУВАЊЕ НА ОСНОВНАТА ГЛАВНИНА
Член 27
Основната главнина на друштвото може да биде намалена согласно
позитивната законска регулатива, со Одлука за намалување на основната главнина на
Друштвото донесена од страна на Собранието на акционери со мнозинство кое не
може да биде помало од две третини од акциите со право на глас претставени на
Собранието.
По намалувањето на номиналниот износ и бројот на акциите, односно по
повлекувањето на сопствените и на други акции, ако со повлекувањето се врши
намалување на основната главнина и по уписот и по објавувањето на уписот на
намалувањето на основната главнина во трговскиот регистар, акциите се поништуваат.
Основната главнина не може да се намали повеќе од најмалиот номинален
износ определен за основната главнина со позитивната законска регулатива.
Ако Друштвото ја намали основната главнина, спротивно на одредбата од
ставот 3 на овој член, одлуката за намалување на основната главнина е ништовна,
освен ако заедно со одлуката за намалување на основната главнина не биде донесена
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и одлука за зголемување на основната главнина најмалку до најмалиот износ
определен за основна главнина.
НАЈМАЛ ИЗНОС НА АКЦИОНЕРСКИОТ КАПИТАЛ
Член 28
Акционерскиот капитал на Друштвото потребен за извршување на дејноста, не
смее да биде помал од минималниот со закон пропишан износ на средства во
гарантниот фонд.

IX. ПОЛОЖБА, ПРАВО И ДОЛЖНОСТИ НА АКЦИОНЕРИТЕ
ПРАВО НА ГЛАС
Член 29
Секоја обична акција дава право на еден глас во Собранието на друштвото.
УЧЕСТВО НА АКЦИОНЕРИТЕ ВО ДОБИВКАТА
Член 30
Акционерите имаат право на учество во добивката, освен ако според Одлуката
на Собранието за употреба и распоредување на добивката, донесена врз основа на
позитивната законска регулатива и овој Статут добивката е изоставена од распределбата
меѓу акционерите.
Делот кој што се доделува на акционерите (Диведенда) се плаќа сразмерно на
учеството на акционерите во акционерскиот капитал на друштвото.
УВИД ВО ПОДАТОЦИ
Член 31
Секој акционер има право да добие фотокопија од податоците запишани во
акционерската книга, по претходно барање доставено до Централниот Депозитар за
хартии од вредност. Направената фотокопија и податоците од фотокопијата можат да
бидат употребени само за остварување на правата на акционерот.
РЕШАВАЊЕ НА СПОРОВИ МЕЃУ АКЦИОНЕРИТЕ
Член 32
Акционерите, споровите што се однесуваат на статутот, како и другите спорови
што можат да произлезат помеѓу нив, најпрвин ќе се обидат да ги решат спогодбено,
вклучувајќи медијација и преговарање.
Акционерите ако не можат споровите од ставот 1 на овој член спогодбено да ги
решат, истите ќе ги решаваат преку арбитража или суд.

X. СОБРАНИЕ НА ДРУШТВОТО
СОБРАНИЕ
Член 33
Акционерите своите права во Друштвото ги остваруваат на Собранието.
На секој акционер запишан во акционерската книга, од денот на уписот, му
припаѓа право на учество во работата на собранието и право на глас, освен ако со
Законот за трговските друштва поинаку не е определено.
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Членовите на Одборот на директори, учествуваат во работата на собранието без
право на глас, освен ако не се акционери.
РАБОТА НА СОБРАНИЕТО
Член 34
Собранието работи на седници.
НАДЛЕЖНОСТ НА СОБРАНИЕТО
Член 35
Собранието одлучува само за прашањата изречно определени со Законот за
трговските друштва и со овој статут, а особено за:
1. Усвојување на статутот на Друштвото и на неговата измена;
2. Одобрување на годишната сметка, на финансиските извештаи и на годишниот
извештај за работата на Друштвото во претходната деловна година и за
распределба на добивката;
3. Избор и отповикување на членовите на Одборот на директори;
4. Одобрување на работата и на водењето на работењето со Друштвото на
членовите на Одборот на директори;
5. Промена на правата поврзани за одделни родови и класи акции;
6. Зголемување и намалување на основната главнина на Друштвото;
7. Издавање акции и други хартии од вредност;
8. Назначување овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и на
финансиските извештаи;
9. Преобразба на Друштвото во друга форма на друштво, како и за статусните
промени на Друштвото, и
10. Престанување на Друштвото.
Собранието избира претседавач на седницата на собранието, записничар и
двајца акционери - заверувачи на записникот, освен ако записникот не го води нотар.
Собранието избира физички лица (бројачи на гласови и други) ако тоа е
потребно за вршење други работи коишто го овозможуваат непреченото одвивање на
работата на собранието на начин и според условите определени со Законот за
трговските друштва и статутот.
Ако Собранието одлучува за измена на податок што во согласност со
позитивната законска регулатива се запишува во трговскиот регистар, записникот го
води нотар.
Собранието не може да одлучува за прашања од областа на управувањето,
односно од областа на водењето на работењето на Друштвото што се во надлежност на
Одбор на директори, освен ако со Законот за трговските друштва поинаку не е
определено.
Независно од одредбите во претходниот став Собранието мора да даде своја
претходна согласност за секоја голема зделка во смисол на одредбите од Законот за
трговски друштва кои вклучуваат средства на Друштвото чија книговодствена вредност
надминува 50% од книговодствената вредност на сите средства на Друштвото.
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ГОДИШНО СОБРАНИЕ
Член 36
Годишното собрание на друштвото се свикува по предлог на Одборот на
директори на друштвото, најдоцна три месеца по составување на годишната сметка, на
финансиските извештаи и на годишниот извештај за работата на Друштвото во
претходната деловна година, а не подоцна од шест месеца од завршувањето на
календарската година или четиринаесет месеца од одржувањето на последното
годишно собрание.
На годишното собрание:
1. Се разгледуваат и се усвојуваат годишната сметка, финансиските извештаи и
годишниот извештај за работата на Друштвото во претходната деловна година;
2. Се одлучува за употреба на чистата добивка или за покривање на загубата и
3. Се одобрува работата на членовите на Одборот на директори на друштвото.
Ако годишното собрание не го свика Одборот на директори на друштвото или
ако од кои било причини не се одржи во рокот определен во ставот 1 на овој член,
одлука за свикување на годишното собрание може да донесе судот по предлог на кој
било акционер.
Годишното собрание по завршувањето на деловната година, задолжително
одлучува за одобрување на работата и за водењето на работењето на Друштвото од
страна на членовите на Одборот на директори. За одобрување на работата на членовите
на Одборот на директори се гласа одделно за секој член.
Расправата и одобрувањето на работата на Одборот на директори, односно за
начинот на водењето на работењето на Друштвото мора да биде поврзана со расправата
за годишната сметка, финансиските извештаи и годишниот извештај за работа на
Друштвото во претходната деловна година.
Ако годишното собрание не ја одобри работата на Одборот на директори, или на
некои од членовите на овие органи на истата седница, собранието може на истата
седница да одлучи да пристапи кон избор на сите членови на Одборот на директори,
или кон избор на нови членови на овој орган на местото на оние на кои собранието не
им ја одобрило работата. Собранието може да одлучи членовите на Одборот на
директори, на кои им ја одобрило работата да продолжат да ги вршат неодложните
работи во Друштвото до изборот на полниот состав на овој орган што се врши на
продолжена седница што се одржува во рок не пократок од осум дена и не подолг од
15 дена од денот на објавувањето на датумот на кој што ќе продолжи седницата на
годишното собрание. Денот на одржувањето на продолжената седница се објавува во
дневен весник.
СВИКУВАЊЕ НА СОБРАНИЕ
Член 37
Кога тоа го бара интересот на Друштвото и/или на акционерите, во времето меѓу
две годишни собранија, може да се свика собрание.
Извршниот член на Одборот на директори, односно Одборот на директори,
можат со мнозинство гласови од своите членови, кога тоа е предвидено со Законот за
трговски друштва по своја иницијатива или по барање на акционер да донесатодлука
за свикување собрание.
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ПОКАНА И ЈАВЕН ПОВИК ЗА СВИКУВАЊЕ НА СОБРАНИЕ
Член 38
Собранието може да биде свикано со покана или со јавен повик до
акционерите.
Испраќањето на поканата се врши на начин на кој овозможува да се потврди
датумот кога е испратена и кога е примена од секој акционер.
Доколку Собранието се свикува со јавен повик, повикот се објавува на половина
страница во најмалку еден дневен весник што излегува на целата територија на
Република Македонија.
Рокот кој што тече од денот на објавувањето на јавниот повик , односно од
денот на испраќање на поканата за учество на собранието до денот на одржувањето на
собранието не може да биде пократок од 30 дена до денот на одржување на собранието.

СОДРЖИНА НА ПОКАНАТА, ОДНОСНО НА ЈАВНИОТ ПОВИК
Член 39
Поканата, односно јавниот повик за свикување собрание ги содржи следниве
податоци:
1. Фирмата и седиштето на Друштвото;
2. Место, датум и час на одржување на Собранието;
3. Процедурални формалности што се од значење за присуство на
собранието и за начинот на гласање;
4. Дневен ред според кој ќе работи собранието и
5. Начинот на кој што се достапни материјалите што се подготвени за
собранието коешто е свикано.
Материјалите мораат да бидат достапни до акционерите од денот на
објавувањето на јавниот повик, односно од доставувањето на поканата.

ДНЕВЕН РЕД И ВКЛУЧУВАЊЕ НОВИ ТОЧКИ НА ДНЕВЕН РЕД
Член 40
Собранието може да одлучува само за прашања кои што се уредно ставени на
дневен ред.
Собранието може да расправа, без право на одлучување, и за прашања кои што
не се уредно ставени на дневен ред.
Секој акционер има право во кое било време да поднесува иницијатива за
вклучување точки во дневниот ред на собрание коешто ќе биде свикано.
Акционери кои поединечно или заедно поседуваат најмалку 5% од вкупниот
број на акции со 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 Друштвото може да го
овозможи да се врши со електронски средства.
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Акционери кои поединечно или заедно поседуваат 5% од вкупниот број на
акции со право на глас имаат право по писмен пат да предложат усвојување одлуки по
секоја точка која е вклучена или ќе биде вклучена во дневниот ред на седницата на
Собранието на Друштвото. Друштвото може да овозможи предлагањето на одлуки да се
врши со електронски средства. 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 8 на овој
член;
2. Ако акционерот, односно акционерите не поседуваат доволен број акции со
право на глас во Друштвото, во согласност со став 4 од овој член;
3. Ако предлогот не ги исполнува другите услови предвидени со Законот за
трговските друштва;
4. 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 статутот.
Ако барањето од ставот 8 на овој член не е ставено на дневен ред, освен во
случаите од ставот 6 на овој член, конечна одлука по барањето донесува собранието
при усвојување на дневниот ред.
Барањето за вклучување на една или повеќе точки во дневниот ред на
Собранието коешто е свикано и/или предлагањето на одлуки за усвојување се испраќа
до Одборот на директори на Друштвото, односно до свикувачот на Собранието,
назначен од судот во согласност со законот 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.
Таму каде што остварувањето на правата на акционерите од ставовите 4 и 5 на
овој член повлекува измена на дневниот ред кој веќе им е доставен/објавен за седница
на Собрание 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.
ПРИЈАВУВАЊЕ И ЕВИДЕНЦИЈА ЗА ПРИСУСТВО НА СОБРАНИЕ
Член 41
Секој акционер кој има намера да учествува на свикано собрание е должен да го
пријави своето учество на собранието (пријава за учество на собранието) најдоцна
пред почетокот на седницата на закажаното собрание. Списокот на пријавените
акционери го подготвува извршниот член на Одборот на директори, односно лицето
овластено за свикување на собранието.
Списокот на пријавени акционери од ставот 1 на овој член се става на увид во
седиштето на Друштвото.
Пред почетокот на одржување на собранието, извршниот член на Одборот на
директори, односно лицето овластено за свикување на собранието го споредува
списокот на пријавени акционери според состојбата во акционерската книга добиена
од Централниот депозитар за хартии од вредност 48 часа пред одржување на седницата
на собрание.
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Пред почетокот на одржување на собранието, списокот од ставот 3 на овој член
го потпишува секој присутен акционер, односно полномошник на акционер со што го
верификува своето присуство на собрание (верификуван учесник на собрание).
Потпишаниот список, со свој потпис го заверуваат претседавачот на собранието
и записничарот. По заверката на списокот претседавачот со собранието го констатира
кворумот за работа.
Заверениот список од ставот 4 на овој член им се дава на увид на сите учесници
на собранието пред првото гласање. Секој верификуван учесник на собранието може да
бара копија на потпишаниот список, на свој трошок, кој што не може да биде поголем
од вистинскиот трошок.
УЧЕСТВО НА АКЦИОНЕРИТЕ НА СЕДНИЦА НА СОБРАНИЕ СО ЕЛЕКТРОНСКИ СРЕДСТВА
Член 42
Друштвото може да им овозможи на акционерите учество на седница на
собрание на друштвото со електронски средства преку двонасочна аудио и видео
комуникација во живо, која на акционерите им овозможува да се обраќаат на
собранието од кое било оддалечено место.
Друштвото има воспоставено систем за електронска регистрација и евиденција
на акционерите заради нивна идентификација и зачувување на безбедноста на
електронската врска при учество на акционерите на собрание преку двонасочна аудио и
видео комуникација во живо.
КВОРУМ ЗА РАБОТА НА СОБРАНИЕТО
Член 43
Собранието може да работи (кворум за работа) ако на седницата присуствуваат
верификувани учесници на собранието кои поседуваат најмалку мнозинство од
вкупниот број на акциите со право на глас.
Ако на собранието не се обезбеди кворумот од став 1 на овој член собранието не
може да почне со работа. За време што не е подолго од 15 дена од денот за кој што е
закажано одржувањето на собранието коешто немало кворум за работа се закажува
нов термин за одржување на собранието (презакажано собрание) коешто и се одржува
во овој рок. Новиот термин за одржување на презакажаното собрание се објавува на
начин на кој што е објавено свикување на собранието коешто немало кворум за работа.
Учеството на презакажаното собрание повторно не се пријавува. Пред да се
започне со работа на презакажаното собрание се пристапува кон потпишување на
списокот, со што секој присутен го верификува своето присуство на презакажаното
собрание. Потпишаниот список со свој потпис го заверува претседавачот на собранието
и записничарот. По заверката на списокот, претседавачот со собранието го констатира
присуството на пријавените акционери, односно на нивните полномошници, односно
кворумот за работа на собранието.
На презакажаното собрание може да се одлучува само по прашањата утврдени
во дневниот ред за првото свикување на собранието без оглед на бројот на присутните
акционери и бројот на акциите што ги имаат. На презакажаното собрание не може да се
одлучува за прашањата за коишто според Законот за трговските друштва се одлучува со
поголемо мнозинство од мнозинството од кворумот од ставот 1 на овој член.
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МНОЗИНСТВО СО КОЕ СЕ ОДЛУЧУВА НА СОБРАНИЕ
Член 44
Одлуките на собранието се донесуват со мнозинство од акциите со право на
глас претставени на собранието освен ако со Законот за трговските друштва или со овој
статут не е определено поголемо мнозинство.
ВОДЕЊЕ СОБРАНИЕ
Член 45
Со седницата на собранието претседава претседавач (во понатамошниот текст:
претседавач со собрание). Претседавачот со собранието го определува редоследот на
работата и го одржува редот на седницата на собранието, а може да утврди и правила за
водење на седницата на собранието.
Претседавачот со собранието се избира за секое одделно собрание.
Мандатот на претседавачот со собранието трае до изборот на претседавачот на
наредното собрание коешто треба да биде одржано.
За претседавач со собранието може да биде избран секој акционер или лице
коешто застапува акционер. За претседавач со собранието не може да биде избран член
на Одборот на директори.
УСЛОВИ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВО НА ГЛАС
Член 46
Правото на глас се стекнува со целосна уплата на паричен влог односно со
целосно внесување непаричен влог.
ОГРАНИЧУВАЊЕ ПРИ ОСТВАРУВАЊЕТО НА ПРАВОТО НА ГЛАС
Член 47
На собранието акционер не може да гласа за одлука што го ослободува лично
од обврска, од некое побарување коешто Друштвото го има спрема него или од
одговорност или кога му се признава некаква предност или привилегија на сметка на
Друштвото, односно кога се гласа за одлука да се поведе судска или друга постапка
против него. Во овие случаи, акционерот не може да го остварува правото на глас, ниту
лично ниту преку полномошник.
НАЧИН НА ГЛАСАЊЕ НА СОБРАНИЕТО
Член 48
На собранието секогаш се гласа јавно.
За броење на гласови Собранието бира најмалку еден бројач на гласови.
УТВРДУВАЊЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОД ГЛАСАЊЕТО
Член 49
Друштвото е должно за секоја одлука за која се гласало на седница на
Собранието на Друштвото да го утврди вкупниот број на акции за кои биле дадени
важечки гласови, вкупниот број на важечки гласови и делот од основната главнина кој
го претставуваат тие и бројот на гласови дадени „за”, „против” и „воздржан” за секоја
одлука што е предмет на гласање на Собранието.
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По исклучок од ставот 1 на овој член, ако ниту еден акционер не стави
забелешка на гласањето, односно не побара целосен извештај за резултатите од
гласањето, Друштвото може да ги утврди резултатите од гласањето само до степен
потребен за да се прикаже дека потребното мнозинство за секоја одлука е постигнато.
ВЛЕГУВАЊЕ ВО СИЛА НА ОДЛУКИТЕ НА СОБРАНИЕТО
Член 50
Одлуките на собранието влегуваат во сила со денот на донесувањето, освен ако
во одлуката не е утвден друг датум на влегување во сила.
ПРАВО НА ИЗВЕСТУВАЊЕ
Член 51
Секој акционер може на собранието да бара известување за состојбата на
Друштвото и за неговите односи со други друштва, ако известувањето е поврзано со
точките на дневниот ред на собранието.
Акционерот на кој му е ускратено известувањето може да побара, во писмена
форма неговото прашање, барање и причините поради кои што тој е лишен од
известувањето да бидат внесени во записникот од расправата.
Акционер кој нема добиено известување може да бара заштита на своето право
на известување од судот. Предлогот се поднесува во рок од 15 дена од денот на
одржувањето на собранието.
ЗАПИСНИК ОД СОБРАНИЕ
Член 52
За работа на собранието се води записник кој што содржи податоци за:
1. Фирма и седиште на Друштвото;
2. Датумот, времето и местото на одржувањето на собранието;
3. Името на претседавачот со собранието, односно името на записничарот и
имињата на членовите на комисијата за гласање ако се избираат;
4. Дневен ред на собранието;
5. Бројот на присутните акционери, односно полномошниците на акционери и
кворум за работа;
6. Расправата водена на собранието;
7. Значајни настани на собранието како и поднесени предлози;
8. Одлуките, бројот на гласовите “за” и “против” и бројот на воздржаните гласови и
9. Оградувањата, односно противењата на акционер или член на Одборот на
директори против некоја одлука ако е изјавено оградување, односно противење.
Член 53
За записничар и заверувачи на записник не може да биде избран член на
Одборот на директори на Друштвото, ниту претседавачот со собранието.
Записникот се подготвува најдоцна во рок од 8 дена од денот на одржувањето
на собранието и него го потпишуваат записничарот и претседавачот со собранието, а го
заверуваат заверувачи на записник.
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Секој акционер може да бара од извршниот член на Одборот на директори
издавање копија на записникот од собранието, на негов трошок, согласно со член 18
од овој Статут.
Записниците заедно со прилозите се чуваат најмалку десет години.

XI. ОДБОР НА ДИРЕКТОРИ НА ДРУШТВОТО
СОСТАВ И ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИТЕ НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ
Член 54
Управувањето со Друштвото е организирано според едностепениот систем.
Одборот на директори на Друштвото брои 5 члена од кои еден (1) е извршен член,
а останатите се неизвршни членови. Од неизвршните членови двајца (2) се независни
членови.
Член 55
Членовите на Одборот на директори ги избира собранието со мнозинство
гласови од акциите со право на глас кои се претставени на собранието со мандат од 4
година.
Пред да се пристапи кон избор на член на Одборот на директори, за секој
кандидат, во писмена форма, се објавуваат податоци за возраста, полот, образованието
и другите професионални квалификации, работното искуство и начинот како го
стекнал, во кои друштва е или бил член на орган на управување, односно на надзорен
Одбор и другите поважни функции што ги вршел, бројот на акциите што ги поседува во
друштвото и во други друштва, како и заемите и другите обврски кои што ги има спрема
друштвото.
Податоците се достапни на секој акционер најкасно седум (7) дена пред
собранието да пристапи кон изборот.
При изборот на членовите на Одборот на директори се назначува кои членови се
избираат како независни членови на Одборот на директори.
Одлуката на собранието за избор на Одборот на директори влегува во сила од
денот на донесувањето. Пријавата за упис во Централниот регистар на Република
Македонија за избраниот Одбор на директори ја поднесува лицето определено со
одлука на собранието.
НЕЗАВИСЕН НЕИЗВРШЕН ЧЛЕН
Член 56
Независен неизвршен член на Одборот, е физичко лице кое што, односно чиј што
член на потесно семејство:
1. во последните пет години немало материјален интерес или деловен однос со
друштвото, директно, како деловен партнер, како член на Одбор на директори
или како раководно лице;
2. во последните пет години нема примено или не прима дополнителни примања
освен плата од друштвото;
3. нема блиски семејни врски со некој од членовите на Одборот на директори или
од раководните лица на друштвото и
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4. не е акционер кој поседува повеќе од една десетина од акциите на друштвото
или не застапува акционер кој поседува повеќе од една десетина од акциите на
друштвото.
5.
УСЛОВИ ЗА ИЗБОР НА НЕИЗВРШНИ ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ
Член 57
За неизвршен член на Одборот на директори може да биде именувано лице кое
ги исполнува условите утврдени со позитивните законски прописи.
ОСТАВКА
Член 58
Член на Одборот на директори може да поднесе оставка во кое било време со
поднесување писмено известување до органот што го избрал, освен кога интересите на
друштвото не наложуваат нешто друго.
Потписот на членот на Одборот на директори на известувањето за оставката се
заверува кај нотар.
По поднесена оставка не се одлучува за нејзиното прифаќање. Ако интересите
на друштвото го наложуваат тоа, Одборот на директори може да го обврзе членот кој
дал оставка да ја продолжи да ја врши функцијата се до изборот на нов член на
Одборот на директори, но не подолго од 60 дена. Се смета дека на членот на Одборот на
директори му престанал мандатот со денот на поднесувањето на известувањето за
оставката, во писмена форма, освен ако во известувањето не е наведен некој друг
датум.
Член 59
Кога својството член на Одборот на директори престанува пред истекот на
мандатот од кои било причини, на негово место се избира нов член според одредбите
на овој статут.
Кога својството член на Одборот на директори им престанува истовремено на
сите членови пред истекот на мандатот од било кои причини, новите членови кои ќе се
изберат имаат мандат од четири години.
ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ
Член 60
Одборот на директори, од редот на своите неизвршни членови, со мнозинство
гласови од вкупниот број на членови на Одборот на директори, избира претседател на
одборот.
Одборот на директори може да го разреши претседателот во кое било време и да
избере нов претседател.
Претседателот на Одборот на директори ги свикува и претседава со состаноците,
одговорен е за водење евиденција за состаноците и организирањето на другите начини
(форми) на работа и одлучување на одборот на директори.
Ако претседателот од кои и да е причини не е во можност да ја врши функцијата
претседател или ако е отсутен, со состаноците на Одборот на директори претседава друг
неизвршен член избран со мнозинство гласови на присутните членови на Одборот на
директори.
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КВОРУМ ЗА РАБОТА И ЗА ОДЛУЧУВАЊЕ
Член 61
Одборот на директорите може да работи и да одлучува ако на состанокот се
присутни најмалку половина од сите негови членови односно Одборот на директорите
може да работи и да одлучува ако на состанокот се присутни двајцата неизвршни
членови.
Одборот на директори го донесува одлуките со мнозинство на гласови од
вкупниот број на членови пристутни на состанокот.
Гласот на претседателот на Oдборот на директори е одлучувачки во случај на
поделба на гласовите.
СОСТАНОЦИ И ИЗВЕСТУВАЊЕ
Член 62
Одборот на директори одржува состанок кога тоа го налага извршувањето на
работите во рамките на неговите надлежности.
Секој член на Одборот на директори, со барање поднесено во писмена форма,
може со наведување на причините и целта да бара од претседателот да свика состанок
на Одборот.
Ако членот кој барал свикување на состанок добие подршка од најмалку
еднатретина од членовите на оОборот на директори за свикување состанок,
претседателот на Oдборот на директори мора да свика состанок во рок од 15 дена од
денот кога е поднесено барањето.
Свикувањето на состанокот се врши со известување до сите членови на Одборот
на директори, што е вообичаено за свикување на состаноците на Одборот на директори,
во кое што се наведуваат причините, времето и местото на одржување на состанокот.
Член 63
За секое прашање за кое одлучува Одборот на директори треба да постои
претходен писмен предлог кој мора да ги содржи сите елементи на одлуката.
Одлуките на Одборот на директори влегуваат во сила со денот на нивното
донесување, освен ако во одлуката не е поинаку определено.
СОСТАНОЦИ ПРЕКУ КОНФЕРЕНЦИСКА ТЕЛЕФОНСКА ВРСКА
Член 64
Членовите на Одборот на директори можат да учествуваат и одлучуваат на
состанок, организиран со користење на конференциска телефонска врска или со
користење на друга аудио и визуелна комуникациска опрема, со тоа што сите лица кои
учествуваат на така организираниот состанок можат да се слушаат, да се гледаат и да
разговараат еден со друг.
Учеството на ваквите состаноци се смета за присуство и лично учество на лицата
кои се вклучени на овој начин.
Учеството на состанокот се запишува во Записникот на Одборот на директори
кој го потпишуваат сите членови што учествувале на состанокот.
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Потпишувањето се врши со своерачен потпис, или со потпис на Записникот
испратен по факс или електронски пат, доколку членот поради отсуство не е во можност
своерачно да го потпише записникот.
ОДЛУЧУВАЊЕ БЕЗ ОДРЖУВАЊЕ СОСТАНОК
Член 65
Одборот на директори може да одлучува и без одржување состанок ако сите
членови на Одборот на директори дадат согласност за одлуката којашто се донесува
без одржување состанок.
За сите одлуки донесени на начин од ставот (1) на овој член, претседателот на
Одборот на директори или физичкото лице коешто тој ќе го овласти, подготвува
записник во којшто се евидентираат одлуките. Записникот го потпишува претседателот
на Одборот на директори, а во негово отсуство член на Одборот на директори, најдоцна
во рок од 30 дена од денот на давањето согласност за одлуката којашто ја донеле без
одржување состанок.
Одлуките донесени на начин од ставот (1) на овој член влегуваат во сила со
денот на давањето на согласноста од ставот (1) на овој член од страна на сите членови
на Одборот на директори, освен ако во одлуката не е утврден друг момент на влегување
во сила. Давањето на согласност на предлог одлуката може да биде извршено со
своерачен потпис, или со потпис испратен по факс или по електронски пат.
ЗАПИСНИК ОД СОСТАНОЦИТЕ
Член 66
За работата на секој состанок на Oдборот на директори и на комисиите, без
разлика на тоа како е одржан состанокот, се подготвува записник.
Записникот мора да се изготви во рок од три дена од денот на одржувањето на
состанокот, освен ако со закон поинаку не е определено.
Записникот треба да содржи податоци за начинот на кој што работел Одборот на
директори (на состанокот или на друг начин), времето и местото на одржувањето на
состанокот, лицата кои присуствувале и дневниот ред на состанокот, прашањата кои
биле предмет на гласање и резултатите од секое гласање вклучувајќи ги и имињата на
членовите кои гласале, „за“ и „против“ одлуките усвоени на состанокот, како и сите
други податоци пропишани со деловникот за работа на Одборот на директори. Во
записникот може, по барање на членот кој гласал „за“ и „против“ да се внесе и
причината зошто така гласал. Ако некој член има судир на интереси, членот има
обврска тоа да го најави на почетокот на состанокот и тоа да се евидентира во
записникот.
Записникот го потпишуваат сите членови на Одборот на директори кои биле
присутни на состанокот. Записникот го потпишува и претседателот на Одборот на
директори, а во негово отсуство членот на Одборот на директори кој по овластување на
претседателот претседавал на состанокот.
КОМИСИИ
Член 67
Одборот на директори може да формира една или повеќе комисии од редот на
своите членови и од други лица.
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Комисиите не можат да одлучуваат за прашања што се во надлежност на
Одборот на директори, ниту можат да им се пренесат нивните права и обврски.
Составот, условите, содржината на работата и начинот на работењето на овие
комисии поблиску се одредуваат со деловникот за работа на Одборот на директори и
други акти или одлуки донесени во согласност со овој статут.
Сите активности на комисиите подлежат на одобрение од страна на Одборот на
директори.
НЕПОТПОЛН СОСТАВ
Член 68
Ако некои членови на Одборот на директори, престанат да ги вршат своите
функции во текот на мандатот или ако се спречени да ги вршат, другите членови на
Одборот на директори, продолжуваат со работа до пополнувањето на испразнетото
место.
Ако бројот на членовите на Одборот на директори, се намали под бројот
определен со закон, преостанатите членови на Одборот на директори, мораат во рок од
три дена да свикаат собрание со цел да се пополни составот на Одборот на директори.
Ако собранието не биде свикано во овој рок, него го свикуваат неизвршните
членови на Одборот на директори, во рок од три дена по истекот на претходниот рок.
Ако преостанатите членови на Одборот на директори, не свикаат собрание,
односно ако неизвршните членови на Одборот на директори не свикаат собрание во
предвидениот рок, секое лице кое има правен интерес може со предлог, да бара од судот
да определи физичко лице кое ќе го свика собранието.
ОВЛАСТУВАЊА НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИТЕ
Член 69
Одборот на директори управува со Друштвото, во рамките на овластувањата
определени со Законот за супервизија на осигурување и Законот за трговски друштва и
одлучува на начин утврден во овој статут.
Одборот на директори ги извршува особено следните работи:
1. ја утврдува деловната политика и
политика:

ги донесува следните акти на деловна

а.општи и посебни услови за осигурување по класи на осигурување;
б.тарифи на премии по групи и класи на осигурување;
в. правилник за формирање на технички резерви на осигурување
политика за управување со средствата;

и

г.правилник за пласирање на средствата на техничките резерви и
д. програма за потребите од реосигурување.
2. го усвојува финансискиот план и програма на Друштвото и дава насоки на
извршниот член на Одборот на директори за нивното имплементирање;
3. ја утврдува организацијата на Друштвото;
4. одлучува за основање или престанок на подружници или претставништва на
Друштвото;
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5. предлага на Собранието за намалување или проширување на дејностите на
Друштвото;
6. ги исполнува одлуките на Собранието;
7. одлучува во врска со организациони промени во Друштвото, регулирани со акт
на Друштвото;
8. одлучува по жалбите од вработените, како второстепен, во врска со нивните
права и обврски кои произлегуваат од работен однос, или давање на
овластување или основање на посебна комисија за решавање по овие
прашања;
9. одлучува за купување или продажба на недвижностите на Друштвото, како и за
инвестиции во недвижности;
10. одлучува за долгорочна соработка со други друштва или престанок на
соработката;
11. одлучува за основање и ликвидација на зависни Друштва;
12. одлучува за стекнување и продажба на сопствениот удел во Друштвата;
13. одлучува за издавање долгорочни должнички хартии од вредност;
14. усвојува попис на имотот;
15. одлучува за земање и давање на заеми;
16. одлучува за економски, технолошки и структурален вишок на вработените ;
17. одобрува склучување на колективен договор со мнозинскиот синдикат на
вработените;
18. одлучува за сите инвестиции од Друштвото;
19. одлучува за употреба на средствата од фондовите на Друштвото;
20. одлучува за склучување на договори за залог на имотот на друштвото,
гаранциски договори, термински договори или останати договори односно
работења, со кои се оптоварува имотот на Друштвото;
21. одлучува за порамнување на меѓусебните побарувања на клиенти;
22. одлучува во врска со воспоставување систем на внатрешна ревизија и го
одобрува годишниот програма/ за работа на внатрешната ревизија;
23. одобрува одлуки донесени од страна на извршниот член - по однос на
деловната политика на Друштвото;
24. одобрува одлуки донесени од страна на извршниот член по однос на
финансискиот план на Друштвото;
25. одлучува за други прашања кои не се во надлежност на Собранието или на
извршниот член;
26. склучува договори за советувања, договори за закуп, лизинг, спонзорства,
реклами, договори за налог, односно договори за пренос на надворешни
активности и
27. одлучува за прашањата и други активности во согласност со Законот и овој
Статут.
ОВЛАСТУВАЊА КОИ НЕ МОЖАТ ДА СЕ ПРЕНЕСАТ ВРЗ ИЗВРШНИОТ ЧЛЕН
Член 70
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Одборот на директори свои одредени овластувања може да ги пренесе на
извршниот член со посебна одлука или во рамките на деловникот за работа.
Одборот на директори не може да ги пренесе овластувањата врз извршниот член
по однос на следните прашања:
1. Престанок или пренос на работите на Друштвото или негов дел, кој претставува
10% или повеќе во приходот на Друштвото;
2. Намалување или проширување на предмет на работа односно дејноста на
Друштвото;
3. Усвојување деловни планови и програми за дејствување;
4. Одлучува за економски, технолошки и организационен вишок на вработените;
5. Воспоставува долгорочна соработка или престанок на таква соработка со други
друштва;
6. Основање и престанок на подружници на Друштвото и
7. Основање и престанок на зависни друштва.
УСЛОВИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ФУНКЦИЈА НА ИЗВРШЕН ЧЛЕН
Член 71
За извршен член на Одборот на директори може да биде именувано лице кое ги
исполнува условите утврдени во позитивната законска регулатива.
Лицето кое се именува за извршен член на Одборот на директори мора да има
претходна согласност од Агенцијата за супервизија на осигурување за извршување на
својата функција.
ОВЛАСТУВАЊА НА НЕИЗВРШНИТЕ ЧЛЕНОВИ ВО ВРШЕЊЕТО НАДЗОР
Член 72
Неизвршните членови, покрај овластувањата што со закон им се определени во
вршењето на правото на надзор над водењето на работењето од страна на извршниот
член, имаат право да вршат увид и да ги проверуваат книгите и документите на
друштвото, како и имотот, особено благајната на друштвото и хартиите од вредност и
стока. Неизвршните членови за вршење одделни стручни работи од надзорот можат да
задолжат кое било вработено лице во друштвото или друго стручно лице.
Во вршењето на надзорот, претседателот на Одборот на директори или кој било
неизвршен член, внатрешниот ревизор или друго лице определено со статутот или
акционери кои претставуваат најмалку една десетина од акциите со право на глас,
можат да бараат свикување состанок на Одборот на директори. Барањето се доставува
до претседателот на Одборот на директори.
НАДЛЕЖНОСТИ НА НЕИЗВРШНИТЕ ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ
Член 73
Покрај надлежностите предвидени со Закон за трговски друштва и овој статут,
неизвршните членови на Одборот на директори на Друштвото ги имаат и
надлежностите утврдени со Законот за супервизија на осигурување.
ОДГОВОРНОСТИ НА НЕИЗВРШНИТЕ ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ
Член 74
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Неизвршните членови на Одборот на директори на Друштвото се должни да:
1. спроведуваат супервизија на адекватноста на постапките и ефикасноста во
работењето на внатрешната ревизија;
2. расправаат за наодите на Агенцијата за супервизија на осигурување, даночната
инспекција и други надлежни органи, во постапка за спроведување на
супервизија на Друштвото;
3. ги прегледаат годишните извештаи и деловните биланси на Друштвото и
изготвуваат мислење по истите и
4. изготвуваат мислење по однос на годишниот извештај на внатрешната ревизија
и годишниот извештај на Извршниот член на Одборот на директори и истите ги
доставуваат до Собранието на акционери на Друштвото за осигурување на
усвојување.
Член 75
Неизвршните членови на Одборот на директори на Друштвото за осигурување се
солидарно одговорни со Друштвото за осигурување за сите загуби настанати како
резултат на неисполнување на одговорностите од претходниот член, освен доколку
докажат дека работата ја извршувале со соодветно внимание, совесност и чесност.
Неизвршниот член на Одборот на директори на друштвото за осигурување е
должно веднаш писмено да ги извести другите неизвршни членови на Одборот на
директори за следново:
1. именување или стекнување на мандатот во надзорни органи на други правни
лица во Република Македонија и
2. трансакциите врз основа на кои неизвршниот член на Одборот на директори или
неговите блиски роднини, директно или индиректно стекнале акции, или удели
во некое правно лице, врз основа на што, неизвршниот член на Одборот на
директори заедно со неговите блиски роднини во тоа правно лице го надминал
нивото на квалификувани удели, ако во случај неговото учество се намалило
под нивото на квалификуваниот удел во тоа правно лице.
ЕДНАКВА ПОЛОЖБА
Член 76
Членовите на Одборот на директори во согласност со нивната положба,
определена со Законот за трговските друштва имаат исти права и обврски без оглед на
тоа како се распоредени правата и обврските меѓу нив во органот. Работите ги вршат
заедно според овластувањата определени со Законот за трговските друштва и според
работите што им се доверени во согласност со Законот за трговските друштва и Статутот.
Актите односно одлуките на Одборот на директори кои се донесени надвор од
нивните овластувања определени со Законот за трговските друштва и со статутот, го
обврзуваат Друштвото во односите со трети лица, освен кога третото лице знаело или со
оглед на околностите морало да знае за тоа.
Одборот на директори работи и одлучува на начин определен со Законот за
трговските друштва, со овој статут и неговиот Деловник за работа.
Одборот на директори на предлог на претседателот на Oдборот на директори
донесува Деловник за работа на Oдборот на директори со кој подетално се уредува
начинот на неговото работење. Деловникот за работа е усвоен кога за него ќе гласаат
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мнозинство гласови од вкупниот број на членови. Измени и дополнувања на
деловникот се донесуваат по истата постапка по која деловникот е донесен.
СУДИР НА ИНТЕРЕСИТЕ
Член 77
Договорот во кој Друштвото е странка, а од кој некои од членовите на Одборот
на директори, било посредно било непосредно црпи корист може да биде заклучен ако
го одобри Одборот на директори.
Секој член на Одборот на директори кој има интерес е должен веднаш тоа да го
пријави.
Ако извршниот член или заинтересиран член на Одборот на директори дојде до
сознание дека е исполнет некој од условите од претходниот став на овој член, е должен
за тоа веднаш да го извести Одборот на директори. Заинтересираниот член има право
да биде сослушан, но нема право да учествува во расправата и донесувањето на
одлуката во врска со договорот или со друга правна работа, ниту во донесувањето на
одлуката на Одборот на директори со која се дава одобрение за склучување на таков
договор.
ЗАБРАНА НА КОНКУРЕНЦИЈА
Член 78
Членовите на Одборот на директори, како и членови на нивните семејства
(сопружници, родители и деца) без одобрение на Одборот на директори, не смеат:
1.

за своја или за туѓа сметка да вршат работи коишто спаѓаат во предметот на
работење на Друштвото;

2.

да вршат друга дејност или активност во друго друштво, со ист или сличен
предмет на работење, платена или неплатена, за сопствена сметка или за
сметка на друго лице;

3.

да биде член на орган на управување или член на надзорен одбор, односно
контролор во друго друштво во Република Македонија кое што има ист или
сличен предмет на работење како и Друштвото и

4.

во просториите на Друштвото да врши работи за своја или за туѓа сметка.

Собранието мора да биде известено на првата наредна седница за даденото
одобрение од ставот 1 на овој член.
Ако членот на Одборот на директори, постапи спротивно на забраните од ставот
(1) на овој член, односно премолчи релевантен факт во известувањето од ставот (2) на
овој член, Друштвото може:
1. да бара надомест на штета или
2. да бара на Друштвото да му ја отстапи правната работа што ја склучил за
своја сметка и да му ја даде користа што потекнува од правната работа
склучена за своја или за туѓа сметка.
ИЗВРШЕН ЧЛЕН НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ
Член 79
Изборот на извршен член на Одборот на директори се врши со мнозинство од
вкупниот број на гласови.
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Извршниот член раководи со работата на Друштвото и има најшироки
овластување во вршењето на сите работи поврзани со раководење, спроведување на
одлуки на Одборот на директори и вршење на тековни активности на друштвото.
Извршниот член самостојно го застапува и претставува Друштвото.
Во остварувањето на работите од овој член, извршниот член ги има следниве
овластувања:
1. Предлага деловна политика на Друштвото и се залага за нејзина
реализација;
2. Непосредно го организира и раководи работењето на Друштвото;
3. Предлага програма за работа и план на Друштвото и презема мерки за нивно
спроведување;
4. Се грижи за извршување на одлуките на Одборот на директори и на
Собранието на друштвото;
5. Предлага правилник за организација и систематизација, правилник за
работни односи, правилник за плати и други општи акти на Друштвото;
6. Именува и разрешува лица на раководни работни места, односно со посебни
овластувања и одговорности во друштвото;
7. Обезбедува Друштвото да работи во согласност со правилата за управување
со ризик и врши контрола над ризиците на работењето и презема соодветни
мерки за управување со тие ризици;
8. Обезбедува Друштвото да води трговски книги и останата сметководствена
документација, да вреднува позиции во работните биланси, да подготвува
годишни извештаи, како и извештаи за Агенцијата за супервизија на
осигурување;
9. Одлучува за правата и обврските на работниците на Друштвото во прв степен;
10. Дава упатства и налози на работниците во врска со нивната работа;
11. Организира попис на средствата на Друштвото;
12. Одлучува за други прашања во врска со работниот однос на работниците на
Друштвото согласно законот, Колективниот договор, и останатите акти на
Друштвото:
13. Утврдува потреби и одлучува за распоредување на работниците во зависност
од потребите на работењето на Друштвото;
14. Врши и други работи утврдени со овој статут и работи кои му ги доверува
Одборот на директори.
ИЗВЕСТУВАЊЕ ДО НЕИЗВРШНИТЕ ЧЛЕНОВИ
Член 80
Извршниот член на Одборот на директори е должен веднаш писмено да ги
извести неизвршните членови на Одборот на директори, доколку е:
1. загрозена ликвидноста или солвентноста на Друштвото;
2. постојат причини за одземање на дозволата за вршење на работи на
осигурување или за одземање на дозволата за вршење на работи
на
осигурување во одделна класа на осигурување и
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3. финансиската состојба на Друштвото се променила со што Друштвото повеќе не
го обезбедува потребното ниво на маргина на солвентност согласно со
одредбите на Законот за супервизија на осигурувањето.
Член 81
Извршниот член на Одборот на директори е должен веднаш писмено да ги
извести неизвршните членови на Одборот на директори, ако е:
1. Именуван во надзорни органи на други правни лица и
2. Направил трансакции врз основа на кои тој или негови блиски роднини,
директно или индиректно стекнале акции или удели во некое правно лице врз
основа на што, учеството заедно со неговите блиски роднини во тоа правно
лице, го надминало нивото на квалификуваните удели, како и во случај ако
неговото учество се намалило под нивото на квалификуваниот удел во тоа
правно лице.
ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ДРУШТВОТО
Член 82
Извршниот член на Одборот на директори, најмалку еднаш во три месеци
поднесува на неизвршните членови на Одборот на директори пишан извештај за
работењето на Друштвото, а по истекот на деловната година поднесуваат и годишна
сметка, годишни финансиски извештаи и годишен извештај за работењето на
Друштвото.
Неизвршниот член може сам или преку други лица да превземе дејствија заради
стекнување увид во работењето на Друштвото и управувањето со него од страна на
извршниот член на Одборот на директори.
Неизвршниот член на Одборот на директори, заради извршување на својата
функција има право да ги разгледува сите извештаи, акти и документи што извршниот
член на Одборот ги доставува на Одборот на директори.

НАГРАДА НА ЧЛЕНОВИТЕ НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ
Член 83
Собранието со Одлука го определува месечниот паушал или паушалот по
состанок на неизвршните членови на Одборот на директори, односно тие имаат право
и на надомест на сите трошоци (патни и други трошоци), право на осигурување на
живот и на друг вид на осигурување, како и други права кои се поврзани со вршењето
на нивната функција (користење работни простории, потребни средства за работа и
друго).
Извршниот член на Одборот на директори има право на плата, односно месечен
надомест, на надомест на патни и други трошоци и други права во согласност со
договорот за работа.
ПРАВА И ОБВРСКИ
Член 84
Правата и обврските на извршниот член на Одборот на директори покрај правата
и обврските определени со Закон се регулираат и со посебен договор за уредување на
односите помеѓу друштвото и извршниот член на Одборот на директори.
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Во име на друштвото, договорот со извршниот член на Одборот на директори го
склучуваат неизвршните членови на Одборот на директори, а го потпишува
претседателот на Одборот на директори.
ОТПОВИКУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ
Член 85
Собранието може да ги отповика сите членови на Одборот на директори и пред
истекот на времето за кое што биле избрани. За одлуката за отповикување е потребно
мнозинство гласови од акциите со право на глас, претставени во собранието.
Извршниот член на Одборот на директорите може да биде отповикан од страна
на Одборот на директори (неизвршни членови) во кое било време, со или без
образложение.
На отповиканиот извршен член му мирува својството на член во Одборот на
директори до наредното собрание на кое што ќе се одлучи дали ќе биде отповикан пред
истекот на мандатот за кој што е избран.
Ако собранието донело одлука за отповикување на сите членови на Одборот на
директори, на истата седница бираат нови членови на Одборот на директори, односно
нов член на местото на отповиканиот член ако собранието одлучи така и ако на
собранието на акционери, во писмена форма, им се достават податоци за кандидатите
кои што треба да бидат именувани.
Извршниот член на Одборот на директори кој е отповикан има право да бара
надомест на штета ако така е определено со договорот за уредување на односите меѓу
друштвото и извршниот член на Одборот на директори.
На член на Одборот на директори му престанува мандатот и во случаите кога
собранието нема да ја одобри работата на членот.
Ако собранието отповика повеќе од еден член на Одборот на директори, се
пристапува кон гласање за отповикување на сите членови на Одборот на директори.
Се смета дека членовите на Одборот на директори се отповикани ако за
отповикувањето акционерите се изјасниле со мнозинство гласови од претставените
акции на собранието со право на глас.

XII. УРЕДУВАЊЕ НА ОДНОСИТЕ ВО ДРУШТВОТО
ОСНОВНИ ОДРЕДБИ
Член 86
Односите во Друштвото се уредуваат со овој статут, правилниците и одлуките со
кои се уредуваат општите прашања.
Собранието и Одборот на директори може да донесат деловници со кои ќе го
уредат начинот на своето работење и решавање, како и други општи акти.
Работните односи, платите и другите права од работниот однос се уредуваат со
правилници кои ги донесува Одборот на директори на Друштвото.
ОДНОС МЕЃУ СТАТУТОТ И ДРУГИТЕ АКТИ
Член 87
Овој статут е основен акт на Друштвото.
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Сите останати акти на Друштвото мора да бидат во согласност со статутот.
Одредбите на другите акти, било општи било поединечни, кои би биле во
спротивност со овој статут, нема да се применуваат.
ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ДРУГИТЕ АКТИ
Член 88
Измените и дополнувањата на сите останати акти на Друштвото се донесуваат со
истата постапка во која се донесени.
ОБЈАВУВАЊЕ НА АКТИТЕ
Член 89
Актите на Друштвото мора да се објават.
Актите на Друштвото се објавууваат по електронски пат така што истите се
достапни на сите вработени во Друштвото (на пример: електронска пошта, интранет и
слично).
ТОЛКУВАЊЕ НА АКТИТЕ
Член 90
Толкување на актите на Друштвото дава оној орган кој ги донел.
На истиот начин на кој е објавен актот мора да биде објавено и толкувањето на
тој акт.

XIII. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИК И ИМОТ НА ДРУШТВОТО
Член 91
Работите од областа на осигурувањето Друштвото ги врши во свое име и за своја
сметка.
Имотот на Друштвото е единствен во функцијата и служи за извршување на сите
обврски настанати во текот на работењето и за обврските од договорите за
осигурување.
Друштвото е должно да работи во согласност со и да се придржува до
законските одредбите кои се на сила како и внатрешните правила кои ги имаат
донесено соодветните органи на Друштвото, а кои го регулираат управувањето со ризик
и средствата на Друштвото.
Член 92
Имотот на Друштвото е составен од:
1. акционерски капитал;
2. премии од осигурување;
3. средства на техничките резерви;
4. средства на математичка резерва;
5. средства на резервите на сигурност и
6. други средства.
ПРЕМИИ ОД ОСИГУРУВАЊЕ
Член 93
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Премија
за
осигурување
е
износ
кој
договорувачот
на
осигурувањето/осигуреникот го плаќа на осигурувачот согласно договорот за
осигурување со цел обезбедување на осигурителна заштита.
Премијата за осигурување се состои од техничка премија и дел на премијата за
вршење на дејноста на осигурувањето.
Премијата за осигурување на живот се состои од дел од премија на име
математичка резерва -штеден дел; дел од премија на име ризико премија и дел од
премија на име трошоци за работење на друштвото за осигурување.
СРЕДСТВА НА ТЕХНИЧКИТЕ РЕЗЕРВИ
Член 94
Заради трајно обезбедување на извршувањето на обврските по договорите за
осигурување, Друштвото формира технички резерви, кои се состојат од:


резерви за преносни премии;



резерви за бонуси и попусти;



резерви за штети и



други технички резерви.

СРЕДСТВА НА МАТЕМАТИЧКА РЕЗЕРВА
Член 95
За договори за осигурување на живот, Друштвото издвојува и математичка
резерва во утврден процент од уплатените премии по овие осигурувања, согласно со
техничките основи.
Математичката резерва се издвојува во висина на сегашната вредност на
проценетите идни обврски на друштвото за осигурување кои произлегуваат од
договорите за осигурување, намалени за сегашната вредност на идните премии кои
треба да се платат врз основа на тие договори.

РЕЗЕРВИ НА СИГУРНОСТ
Член 96
Резерви на сигурност се средства наменети за покривање на обврските од
договорите за осигурување во подолг временски период.
Член 97
Резервите и фондовите од член 43 ќе се основаат и одржуваат во согласност со
важечките одредби на Законот за супервизија на осигурувањето.
Член 98
Врз основа на Одлука на Собранието на Друштвото, и во согласност со
одредбите од Законот за супервизија на осигурувањето и други применливи закони и
регулативи, остварената добивка на Друштвото за финасиската година се распределува
за:
1. покривање на загубата;
2. исплата на дивиденда;
3. алокација на резервите на Друштвото;
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4. нераспределената добивка (пренос на добивката во наредната година);
5. на други начини врз основа на Одлука на Собранието, а во согласност со
законските прописи.
Врз основа на Одлука на Собранието на Друштвото и во согласност со одредбите
од Законот за супервизија во осигурувањето и другите применливи закони и прописи,
остварената загуба за финасиската година се покрива:
1. со користење на нераспределената добивка; и
2. на други начини врз основа на Одлука на Собранието, а во согласност со
законските прописи.

XIV. ДОВЕРЛИВОСТ НА ПОДАТОЦИТЕ И ДЕЛОВНА ТАЈНА
Член 99
Членовите на Одборот на директори, раководните лица, односно работниците со
посебни овластувања и одговорности и вработените во Друштвото должни се лојално
да соработуваат.
Лојалната соработка подразбира обврска лицата од став 1 на овој член, да не
даваат на увид информациии за Друштвото ако таквото давање на информации би
можело да им наштети на интересите на Друштвото.
Лојалната соработка обврзува на активна заштита на интересите на Друштвото и
на благовремено известување на Одборот на директори, доколку би биле евентуално
загрозени интересите на Друштвото.
Член 100
Друштвото е должно сите податоци за осигурениците и/или други корисници на
осигурување со кои се стекнале во текот на вршењето на работи за осигурување, да ги
третира како доверливи податоци.
Членовите на Одборот на директори на Друштвото, акционерите на Друштвото,
вработените на Друштвото, како и сите други лица кои при работењето имаат пристап до
доверливите податоци од став 1 на овој член, истите не смеат да ги пренесуваат на трети
лица, не смеат самите да ги употребуваат ниту да дозволат трети лица нив да ги
употребуваат.
Обврската за чување на доверливи податоци нема да се применува во случаи
кои се посебно утврдени со Законот за супервизија на осигурување.
Член 101
Друштвото е должно да прибира, обработува, чува, користи и доставува лични
податоци кои се потребни при склучување договори за осигурување, во согласност со
Законот за заштита на личните податоци и со посебните прописи кои се однесуваат на
базата на податоци од областа на осигурувањето, утврдени со Законот за супервизија
на осигурувањето.
Член 102
Како деловна тајна се сметаат документите, исправите и податоците кои се
однесуваат на работењето на Друштвото.
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Одборот на директори донесува акт со кој се уредува кои акти и податоци од
работењето на Друштвото се сметаат за деловна тајна како и начинот на обележување и
чување на истите.
Член 103
Како повреда на чувањето на деловна тајна не се сметаат соопштувањата на
документи и податоци што се сметаат како деловна тајна ако тие документи и
податоци им се соопштуваат на лица, органи и организации на кои можат да им се
соопштуваат врз основа на закон или други прописи, или врз основа на овластувања
што произлегуваат од функцијата што ја вршат или положбата што ја имаат.
Не се смета за повреда на чување на деловна тајна ниту соопштувањето на
исправите и податоците што се сметаат за деловна тајна, на седниците на собранието,
Одборот на директори и на стручниот колегиум, ако таквото соопштување е неопходно
заради вршење на нивните права и обврски.
Вработен во Друштвото кој на собранието на Друштвото или на Одборот на
директори соопштува такви податоци е должен присутните да ги предупреди дека тие
податоци и исправи се сметаат за деловна тајна, а присутните се должни она што ќе
дознаат да го чуваат како деловна тајна.
Член 104
Секое постапување со деловната тајна спротивно со закон, овој статут и другите
акти со кој се уредува тоа прашање, се смета за повреда на работната обврска.
Должноста чување на деловна тајна трае и по престанување на работниот однос
во Друштвото односно престанувањето на Друштвото.
Ако лицето од став 2 на овој член соопшти или на друг начин издаде деловна
тајна одговара согласно закон и должно е целосно да ја надомести материјалната
штета на Друштвото.

XV. ОВЛАСТЕН АКТУАР
Член 105
Друштвото е должно да назначи овластен актуар согласно одредбите на Законот
за супервизија на осигурување и за тоа во рок од пет дена да ја извести Агенцијата за
супервизија на осигурување.
Овластениот актуар е должен да ги спроведе сите задачи кои се определени со
Законот за супервизија на осигурување.

XVI. ДЕЛОВНИ КНИГИ И ИЗВЕШТАИ
ВОДЕЊЕ НА ТРГОВСКИ КНИГИ И СОСТАВУВАЊЕ НА ДЕЛОВНИ БИЛАНСИ
Член 106
Друштвото е должно да води трговски книги и да изготвува годишни извештаи,
да составува сметководствени документи, да ги вреднува ставките во деловните
биланси и годишните сметки и да ја известува јавноста за податоците од годишните
извештаи согласно со одредбите од Законот за трговските друштва, Законот за
супервизија на осигурување, други прописи и одредбите на овој статут.
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Друштвото е должно да води трговски книги на начин што ги прави видливи
сите превземени трговски правни работи, состојбата на средствата, обврските,
главнината, приходите и расходите.
Трговските книги се водат на таков начин што секое трето лице експерт, при
прегледување на книгите може да стекне општ преглед и увид во врска со работењето на
Друштвото и во врска со финансиската состојба и со финансискиот резултат на
Друштвото. Трговските книги мора јасно да покажат на кој начин биле започнати,
водени и комплетирани сите трговски трансакции на Друштвото.
Член 107
Друштвото, трговски книги ги води во согласност со меѓународните
сметководствени стандарди и меѓународните стандарди за финансиско известување
според контниот план наменет за друштвата за осигурување.
При изготвување на деловните биланси Друштвото користи билансни шеми
наменети за друштвата за осигурување.
ИЗГОТВУВАЊЕ И ДОСТАВУВАЊЕ НА ГОДИШНА СМЕТКА И НА ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
Член 108
Друштвото изготвува годишна сметка за деловната година која е еднаква на
календарската година и ја доставува до Агенцијата за супервизија на осигурување во
првите три месеци од тековната година за изминатата година.
Друштвото ја составува годишната сметка врз основа на вистинити податоци.
Рок за изготвување на годишната сметка и на финансиските извештаи изнесува
два месеци по истекот на деловната година, освен ако надлежниот државен орган не го
продолжи овој рок.
Покрај годишната сметка и финансиските извештаи предвидени со ставот 3 од
овој член, Друштвото изготвува и финаниски извештаи и други пресметки за покуси
периоди од деловната година за време одредено од Одборот на директори на
друштвото.
РЕВИЗИЈА
Член 109
Друштвото е должно деловните биланси, финансиските извештаи и годишниот
извештај да ги поднесе на ревизија.
Извештаите од ревизијата треба да се достават до Агенцијата за супервизија на
осигурување во рокот утврден со Законот за супервизија на осигурување.
ПОТВРДА НА ОВЛАСТЕН АКТУАР ЗА ГОДИШНИТЕ ИЗВЕШТАИ
Член 110
Годишниот извештај на Друштвото мора да вклучува и потврда од овластен
актуар што го вклучува мислењето на актуарот за тоа дали премиите и техничките
резерви се пресметани во согласност со Законот за супервизија на осигурување.
Во однос на потврдата на овластениот актуар се применуваат одредбите на
Законот за ревизија кои се однесуваат на потврдата од овластениот ревизор.
ОДЛУКА ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ДОБИВКАТА
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Член 111
Собранието на Друштвото одлучува за распоредување на добивката.
Во одлуката за распоредување на добивката се прикажува секоја поединечна
намена на добивката, а особено се наведуваат:
1. износот од добивката за покривање на загубата од минати години (доколку
таква има);
2. износот што се внесува во законските и во статутарните резерви на Друштвото;
3. износот кој што се исплатува во вид на дивиденда и роковите на негова исплата
и
4. евентуалниот пренос на добивката во наредната година (акумулираната
добивка).
РАСПРЕДЕЛБА НА ДИВИДЕНДА
Член 112
По одобрување на годишната сметка и на финансиските извештаи и
утврдувањето на постоењето добивка за распределба, собранието го определува делот
кој им се доделува на акционерите во форма на дивиденда според правата што ги дава
родот и класата на акциите.
СОДРЖИНА НА ОДЛУКАТА ЗА ПЛАЌАЊЕ НА ДИВИДЕНДА
Член 113
Со одлуката на собранието со која што се одобрува плаќањето на дивидендата
се определува:
1. износ на дивидендата;
2. датумот на евиденција според кој што се определува листата на акционери кои
имаат право да добијат дивиденда;
3. план за исплата на дивидендата и денот на кој што дивидендата се исплаќа (ден
на исплата) и начинот на кој Друштвото ги известува лицата кои имаат право на
дивиденда според донесената одлука.
Ако по датумот на евиденцијата и пред денот на исплатата акционерот изврши
пренос на акции коишто му носеле право на дивиденда, ова право за примање на
дивиденда се пренесува на лицето на кое што се пренесени акциите, освен ако
пренесувачот и лицето на коешто се пренесени акциите заедно не договориле ништо
друго.

XVII. ВНАТРЕШНА РЕВИЗИЈА
ВНАТРЕШНА РЕВИЗИЈА
Член 114
Одборот на директори е должен да организира служба за внатрешна ревизија.
Внатрешната ревизија на Друштвото се организира како самостојна и независна
организациона единица во рамките на Друштвото која е непосредно подредена на
неизвршните членови на Одборот на директори на Друштвото, при што истата е
функционално и организациски одвоена од другите организациски единици на
Друштвото.
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Одборот на директори на Друштвото донесува Правила за работа на внатрешната
ревизија.
РАБОТИ НА ВНАТРЕШНАТА РЕВИЗИЈА
Член 115
Внатрешните ревизори вршат целосна ревизија на работењето на Друштвото со
цел да се утврди дали Друштвото:
1. ги врши работите на осигурување во согласност со Законот за супервизија на
осигурување, како и во согласност со внатрешните прописи на Друштвото со кои
се уредува работењето на Друштвото;
2. води трговски книги и изготвува годишни извештаи, составува сметководствени
документи, ги вреднува ставките во деловните биланси и годишните сметки и ја
известува јавноста за податоците од годишниот извештај согласно со Законот за
супервизија на осигурување, како и согласно со внатрешните прописи на
Друштвото со кои се регулира работењето на Друштвото.
Внатрешните ревизори ќе ги усогласат методите на работењето со работата на
надворешните ревизори на Друштвото кои ги ревидираат годишните финансиски
извештаи, или пак вршат посебна ревизија на барање на Агенцијата за супервизија на
осигурување.
Член 116
Внатрешните ревизори на Друштвото не смеат да извршуваат други работи во
Друштвото.
Членовите на Одборот на директори на Друштвото не смеат да вршат работи на
внатрешна ревизија.
Внатрешниот ревизор е независен и самостоен во вршењето на работите на
ревизија согласно Законот за ревизија.
Во службата за внатрешна ревизија освен работи на ревизија не смеат да се
вршат други работи.
ГОДИШНА ПРОГРАМА НА ВНАТРЕШНА РЕВИЗИЈА И ИЗВЕШТАИ ЗА ВНАТРЕШНАТА
РЕВИЗИЈА
Член 117
Годишната програма на внатрешната ревизија со содржина во согласност со
позитивините законски прописи на почетокот на секоја година се донесува по
одобрување на Одборот на директори.
Службата за внатрешна ревизија е должна најмалку два пати годишно да
изготви извештај за спроведената внатрешна ревизија, како и годишен извештај за
внатрешната ревизија, со содржина во согласност со позитивните законски прописи.
Извештаите од ставот 2 на овој член, службата за внатрешна ревизија ги
поднесува до Одборот на директори на Друштвото на мислење.
Годишниот извештај за внатрешната ревизија се доставува до Агенцијата за
супервизија на осигурување согласно одредби на Законот за супервизија на
осигурување.
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ИЗВЕСТУВАЊА ДО ЧЛЕНОВИТЕ НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ НА ДРУШТВОТО
Член 118
Доколку при спроведување на внатрешната ревизија се утврди дека Друштвото
ги повредило правилата за управување со ризик и како резултат на тоа му престои
неликвидност или несолвентност, или е доведена во опасност сигурноста на
работењето на Друштвото или сигурноста на осигурениците, за таквите повреди веднаш
се известува извршниот член на Одборот на дирекотри и Одборот на директори на
Друштвото.
Доколку при спроведување на внатрешната ревизија се утрди дека Извршниот
член на Одборот на директори ги повредил правилата за управување со ризик, за тоа
веднаш се известуваат неизвршните членови на Одборот на директори.

XVIII. ВНАТРЕШНА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ДРУШТВОТО
Член 119
Предметот на работењето, утврден, со овој статут, Друштвото го врши преку
организационите делови и тоа:
1. во седиштето на Друштвото и
2. организациони единици вон седиштето на Друштвото во форма на подружници,
односно експозитури или помали облици на организирање.
Член 120
Друштвото може да формира сектори, служби и одделенија.
РАКОВОДНИ РАБОТНИЦИ
Член 121
Раководни работници, односно лица со посебни овластувања и одговорности
во Друштвото (во натамошниот текст: раководни лица) се директори на служби.
ПРАВА И ОБВРСКИ НА РАКОВОДНИ РАБОТНИЦИ
Член 122
Правата, обврските и одговорностите на раководните работници, се регулираат со
договорот за уредување на односите помеѓу раководното лице и Одборот на директори
на Друштвото, во согласност со Законот.
Со договорот за уредување на односите помеѓу раководното лице и Друштвото,
се уредува платата, надоместоците, учеството во добивката, надоместок на трошоците,
надоместок за осигурување на живот и на други видови на осигурувања, и други права
од работен однос. Определување на видот и обемот на вкупните примања на другите
права и обврски од работен однос на раководното лице е соодветно на видот и обемот
на доверените задачи и на одговорноста на раководното лице, како и на неговиот
личен придонес во успешноста на работењето на Друштвото.
За раководните лица не се применуваат одредбите од колективните договори,
како и одредбите од Законот за работни односи кои се однесуваат на засновањето и
престанувањето на работниот однос, дисциплинската одговорност, платата,
надоместоците и заштитата на правата на работниците, освен ако поинаку не е
определено во договорот од став 2 на овој член.
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XIX. ЗАСТАПУВАЊЕ НА ДРУШТВОТО
Член 123
Извршниот член на Одборот на директори во својство на извршен член го
застапува и претставува Друштвото неограничено во односите со трети лица, освен во
ограничувања што се пропишани со Законот, овој статут и одлуките на Одборот на
директори.
Раководните лица, го застапуваат Друштвото во рамките на делокругот на
работите кои им се доверени.
Раководните лица во рамките на своите овластувања можат да дадат писмено
овластување на друго лице за склучување на поединечно определени договори и
превземање на поединечни правни дејствија.
Раководните лица потпишуваат за Друштвото во рамките на работите кои им се
доверени.

XX.РАБОТНИЦИ НА ДРУШТВОТО
Член 124
Правата на вработените во Друштвото се остваруваат врз основа на закон и
општите акти на Друштвото.

XXI. ТРАЕЊЕ НА ДРУШТВОТО
Член 125
Друштвото се основа на неопределено време.

XXII. ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ДРУШТВОТО
Член 126
Друштвото може да престане заради спроведување на постапка за стечај и
ликвидација која се спроведува согласно Законот за супервизија на осигурување.
Друштвото може да престане и во случаите предвидени во Законот за трговските
друштва.
Одлуката на собранието на Друштвото за престанување на Друштвото се
донесува со гласови кои преставуваат три четвртини од акционерскиот капитал
застапен во собранието на Друштвото на кое се донесува одлука за престанување.

XXIII. ПОСТАПКА ЗА ИЗМЕНА НА СТАТУТ
НАЧИН И ПОСТАПКА
Член 127
Статутот се менува со одлука за измена на статутот.
Постапка за измена на статутот може да покрене Одборот на директори на
Друштвото како и акционерите на Друштвото кои имаат најмалку еднадесетина од
вкупниот број на акции со право на глас.
Иницијативата во форма на амандмани се доставува до Одборот на директори
на Друштвото.
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Предлогот на одлуката за измена на статутот во која што се наведени
предложените измени, без разлика на тоа кој ја дал иницијативата, го утврдува Одборот
на директори.
Утврдениот предлог на одлука за измена на статутот мора да биде образложен.
ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНА
Член 128
Одлуката за измена на статутот ја донесува собранието.
Одлуката за измена на статутот се усвојува со мнозинство гласови кое неможе
да изнесува помалку од две третини од акциите со право на глас претставени на
собранието.
Собранието со одлуката за измена на статутот го овластува Одборот на
директори да подготви пречистен текст на статутот во кој што се внесуваат измените
извршени со одлуката за измена на статутот, како и одредбите од одлуките кои имаат
карактер на одлука за измена на статут утврден со Законот за трговските друштва.
ВЛЕГУВАЊЕ ВО СИЛА НА ИЗМЕНАТА
Член 129
Измената на статутот влегува во сила со денот на донесувањето на одлуката за
измена на статутот, а произведува правно дејство со добивањето на согласност од
Агенцијата за супервизија на осигурувањето.
Извршниот член на Одборот на директори е должен секоја измена на статутот да
ја пријави во трговскиот регистар заради упис на измената.

XXIV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 130
Овој статут влегува во сила со денот на неговото донесување.
Член 131
Овој статут е напишан на македонски јазик во кирилско писмо и преведен на
српски јазик од овластен судски преведувач и двата текста имаат исто значење.
За оригинален примерок на овој статут се смета македонскиот текст на статутот
чии страници се парафирани од страна на претседавачот на собранието и кој е
потпишан од него и чија копија се доставува во централниот регистар.
Копиите од статутот треба да бидат заверени од претседателот на Одборот на
директори.
Член 132
Општите акти на Друштвото, утврдени со овој статут, ќе се донесат во рок од 6
месеци, сметано од денот кога статутот ќе произведува правно дејство.

ПРЕТСЕДАВАЧ СО СОБРАНИЕТО
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