
 Врз основа на член 384, 385 и 388 од Законот за Трговските друштва и член 
47 од Статутот на Акционерското друштво МЗТ ПУМПИ АД Скопје, Управниот 
одбор на МЗТ ПУМПИ АД Скопје објавува: 
 

ПОВИК 
за свикување на Собрание на акционерите на Друштвото 

 
Седницата на Собранието на акционери на МЗТ ПУМПИ АД Скопје ќе се 

одржи на ден 26.06.2017 година (понеделник) со почеток во 14,00 часот во 
просториите на МЗТ ПУМПИ АД Скопје, на ул. Перо Наков бр 126, Скопје. 

 
За седницата се предлага следниот: 
 

Дневен ред 
 

Процедурален дел: 
1. Утврдување на присутните и кворум за работа на Собранието; 
2. Избор на претседавач, бројачи на гласови и заверувач на записникот; 
3. Верификација на список на присутни акционери, односно на нивни 

полномошници. 
 
Работен дел: 

1. Донесување Одлука за одобрување на Годишната сметка за 2016 година, 
на финансиските извештаи и на Годишниот извештај за работењето на 
Акционерското друштво во 2016 година и одлучување за распределба на 
добивката; 

2. Донесување Одлука за одобрување на извештајот за извршената ревизија 
на Годишната сметка и на финансиските извештаи за деловната 2016 
година; 

3. Донесување Одлука за одобрување на работата на членовите на 
Управниот и Надзорниот одбор на МЗТ ПУМПИ АД Скопје; 

4. Донесување Одлука за избор на овластен ревизор за деловната 2017 
година. 

5. Донесување Одлука за преобразба на Друштвото.  
 

Своето присуство Акционерите можат да го најават лично или преку 
полномошник, согласно ЗТД. 

Материјалите по точките од Дневниот ред се достапни во просториите на 
Друштвото, секој работен ден во периодот од 14,00 до 15,00 часот по објавувањето 
на огласот, како и на интернет страницата на друштвото www.pumpi.com.mk 

МЗТ ПУМПИ АД Скопје 
Управен Одбор 

 
 
 
 
 



МЗТ Пумпи АД Скопје 
Бр. 02-12/1051 
Скопје, 23.05.2017 

Врз основа на член 383 и 384 од Законот за Трговските друштва, Управниот 
одбор на МЗТ ПУМПИ АД Скопје, на седницата одржана на 23.05.2017 година, 
донесе: 
 

П  Р  Е  Д  Л  О  Г 
О  Д  Л  У  К  А 

за одобрување на Годишната сметка за периодот 01.01-31.12.2016 
година, финасиските извештаи за период 01.01-31.12.2016 година, 
Годишен извештај за остварените резултати од работењето во 2016 
година и распределба на добивката 

 
1. Се одобрува Годишната сметка на Друштвото МЗТ ПУМПИ АД Скопје, за 

периодот 01.01-31.12.2016 година, според следните биланси: 
 
I. Биланс на состојба на ден 31.12.2016 година и 
II. Биланс на успех на ден 31.12.2016 година. 

 
I. Билансот на состојба се утврдува: 
Актива- Пасива..........................................................451.147.438,00 денари;  
II. Билансот на успех се утврдува: 
Вкупен приход......................................................... 214.821.132,00 денари; 
Вкупен расход.......................................................... 214.221.341,00 денари; 
Добивка пред оданочување........................................   599.791,00 денари; 
Данок на добивка......................................................     199.504,00 денари; 
Добивка  по оданочувањето..........................................400.287,00 денари; 
 

Годишната сметка на Друштвото е составен дел на оваа Одлука. 
2. Се одобруваат Финансиски извештаи на Друштвото, за 2016 година. 

Финансиски извештаj на Друштвото се составен дел на оваа Одлука. 
3. Се одобрува Годишниот извештај за остварените резултати од 

работењето на Друштвото во деловната 2016 година. 
Годишниот извештај на Друштвото е составен дел на оваа Одлука. 

4. Се врши распределба на добивката на друштвото остварена во деловната 
година, на следниот начин: 
- За општиот резервен фонд се издвојува законски пропишаниот 

процент од 15% од нето добивката, односно износ од 60.043,00 
денари; 

- Останатиот дел по извршената распределба на добивката по горе 
наведените точки, останува нераспределена. 

5. Оваа Одлука влегува на сила од денот на нејзиното донесување. 
 

Скопје, 23.05.2017 година       МЗТ 
ПУМПИ АД Скопје 
          Управен одбор 



МЗТ Пумпи АД Скопје 
Бр. 02-13/1052 
Скопје, 23.05.2017 

 
 
 
 
 
 
Врз основа на член 383 и 384 од Законот за Трговските друштва, член 47 од 

статутот на Друштвото,  Собранието на МЗТ ПУМПИ АД Скопје, на седницата 
одржана на 23.05.2017 година, донесе: 
 

 
П  Р  Е  Д  Л  О  Г 

О  Д  Л  У  К  А 
за одобрување на извештајот за извршената ревизија на 

Годишната сметка и на финасиските извештаи за деловната 2016 
година 

 
1. Се одобрува извештајот за извршената ревизија на Годишната сметка и 

на финансиските извештаи на друштвото за деловната 2016 година. 
Ревизијата на Годишната сметка и на финансиските извештаи на 

Друштвото ги изготви Друштвото за ревизија КОЈЗАКЛИЕВ – ПАВЛЕСКА 
ДОО Скопје, ул. Даме Груев 5/1 Скопје. 

Ревизијата на Годишната сметка и на финансиските извештаи на 
Друштвото е составен дел на оваа Одлука. 

 
 

2. Оваа Одлука влегува на сила од денот на нејзиното донесување. 
 

 
 
 
 
Скопје, 23.05.2017 година       МЗТ 
ПУМПИ АД Скопје 
          Управен одбор 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



МЗТ Пумпи АД Скопје 
Бр. 02-14/1053 
Скопје, 23.05.2017 

         
Врз основа на член 383 став 1 точка 4, член 384 став 2 точка 3 и став 6 од 

Законот за Трговските друштва, член 47 од статутот на Друштвото, Собранието на 
МЗТ ПУМПИ АД Скопје, на седницата одржана на 23.05.2017 година, донесе: 
 

 
 

П  Р  Е  Д  Л  О  Г 
О  Д  Л  У  К  А 

за одобрување на работата на членовите на Управниот и Надзорниот 
одбор  

на МЗТ ПУМПИ АД Скопје за деловната 2016 година 
 
 

1. Се одобрува работата на членовите на Управниот и Надзорниот одбор на 
МЗТ ПУМПИ АД Скопје за деловната 2016 година. 

 
 

2. Оваа Одлука влегува на сила од денот на нејзиното донесување. 
 

 
 
 
 
Скопје, 23.05.2017 година      МЗТ ПУМПИ АД 
Скопје 

                                                                                                                     Управен одбор 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



МЗТ Пумпи АД Скопје 
Бр. 02-14/1053 
Скопје, 23.05.2017 

         
Врз основа на член 383 став 1 точка 4, член 384 став 2 точка 3 и став 6 од 

Законот за Трговските друштва, член 47 од статутот на Друштвото, Собранието на 
МЗТ ПУМПИ АД Скопје, на седницата одржана на 23.05.2017 година, донесе: 
 

 
 

П  Р  Е  Д  Л  О  Г 
О  Д  Л  У  К  А 

за одобрување на работата на членовите на Управниот и Надзорниот 
одбор  

на МЗТ ПУМПИ АД Скопје за деловната 2016 година 
 
 

1. Се одобрува работата на членовите на Управниот и Надзорниот одбор на 
МЗТ ПУМПИ АД Скопје за деловната 2016 година. 

 
 

2. Оваа Одлука влегува на сила од денот на нејзиното донесување. 
 

 
 
 
 
Скопје, 23.05.2017 година      МЗТ ПУМПИ АД 
Скопје 

                                                                                                                    Управен одбор 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



МЗТ Пумпи АД Скопје 
Бр. 02-15/1054 
Скопје, 23.05.2017 

 
Врз основа на член 383 став 1 точка 8 од Законот за Трговските друштва, 

член 47 од Статутот на Друштвото, Собранието на МЗТ ПУМПИ АД Скопје, на 
седницата одржана на 23.05.2017 година, донесе: 

 
 

П  Р  Е  Д  Л  О  Г 
О  Д  Л  У  К  А 

за избор на овластен ревизор за деловната 2017 година 
 

1. Се назначува Друштвото за ревизија КОЈЗАКЛИЕВ – ПАВЛЕСКА 
ДОО Скопје, ул. Даме Груев 5/1 Скопје, за овластен ревизор на МЗТ 
ПУМПИ АД Скопје за деловната 2017 година. 
 
 

2. Оваа Одлука влегува на сила од денот на нејзиното донесување. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Скопје, 23.05.2017 година      МЗТ ПУМПИ АД 
Скопје 
                        Управен одбор 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



МЗТ Пумпи АД Скопје 
Бр. 02-16/1055 
Скопје, 23.05.2017 
 
Врз основа на член 383 став 1 точка 9, член 510 и 511 од Законот за трговските 
друштва и член 47 од Статутот на МЗТ ПУМПИ АД Скопје, производство и 
монтажа на пумпи, турбини, хидромеханичка и еколошка опрема Скопје, 
Собранието на акционери на МЗТ ПУМПИ АД Скопје, производство и монтажа на 
пумпи, турбини, хидромеханичка и еколошка опрема Скопје ја донесе следната 
 
 

О Д Л У К А 
З А   П Р Е О Б Р А З Б А 

На Акционерското друштво МЗТ ПУМПИ АД Скопје, производство и монтажа на 
пумпи, турбини, хидромеханичка и еколошка опрема Скопје  

во Друштво со ограничена одговорност  
- МЗТ ПУМПИ ДОО Скопје, производство и монтажа на пумпи, турбини, 

хидромеханичка и еколошка опрема Скопје – 
 

1. СЕ УСВОЈУВА Одлуката за преобразба на Акционерското друштво МЗТ ПУМПИ 
АД Скопје, производство и монтажа на пумпи, турбини, хидромеханичка и 
еколошка опрема Скопје со седиште на улица „Перо Наков“ бр.126 Скопје со ЕМБС 
4137906 во Друштво со ограничена одговорност, кое што продолжува да работи 
како правно лице во форма на Друштво со ограничена одговорност, на начин и 
услови под кои е запишано во трговскиот регистар. 
 
2. По извршената преобразба МЗТ ПУМПИ ДОО Скопје, производство и монтажа 
на пумпи, турбини, хидромеханичка и еколошка опрема Скопје, продолжува да 
работи со истото седиште во Скопје на улица „Перо Наков“ бр.126 Скопје, под 
истиот ЕМБС 4137906 и со истиот ЕДБ 4030990120960. 
 
3. - Фирмата на  Друштвото коешто се преобразува гласи: 
МЗТ ПУМПИ АД Скопје, производство и монтажа на пумпи, турбини, 
хидромеханичка и еколошка опрема Скопје 
 
- Фирмата на Друштвото во коешто се преобразува ќе гласи: 
МЗТ ПУМПИ ДОО Скопје, производство и монтажа на пумпи, турбини, 
хидромеханичка и еколошка опрема Скопје. 
 
4. Акционерите кои ќе се согласат да учествуваат како содружници во 
преобразеното друштво ќе бидат дефинирани по дадените изјави на акционерите 
за превземање на удел согласно член 513 од ЗТД.  
 
5. Преобразбата на Акционерското друштво МЗТ ПУМПИ АД Скопје, 
производство и монтажа на пумпи, турбини, хидромеханичка и еколошка опрема 
Скопје се врши со оваа Одлука и Договор на друштво со ограничена одговорност - 
МЗТ ПУМПИ ДОО Скопје, производство и монтажа на пумпи, турбини, 



хидромеханичка и еколошка опрема Скопје кој ќе биде склучен од содружниците 
кои ќе дадат изјави за превземање на удел согласно член 513 од ЗТД.  
 
6. Изјавите за преземање удел и за прифаќање на Договорот за друштвото со 
ограничена одговорност - МЗТ ПУМПИ ДОО Скопје, производство и монтажа на 
пумпи, турбини, хидромеханичка и еколошка опрема Скопје дадени од 
акционерите на Записникот од Собранието заверен од Нотар, се составен дел на 
оваа Одлука. 
 
7. Со МЗТ ПУМПИ ДОО Скопје, производство и монтажа на пумпи, турбини, 
хидромеханичка и еколошка опрема Скопје, ќе управува управител како лице 
овластено за застапување и орган на управување според Договорот на Друштвото. 
Управителот се именува со Договорот за Друштвото - МЗТ ПУМПИ ДОО Скопје, 
производство и монтажа на пумпи, турбини, хидромеханичка и еколошка опрема 
Скопје. 
Составот и организацијата на органот на управување и надзор над работењето на 
Друштвото подетално ќе биде уреден со Договорот за друштвото. 
 
8. Одлуката за усвојување на Годишната сметка на Друштвото за 2016 година и од 
01.01.2017 до денот на донесување на Одлуката за преобразба, заедно со 
Извештајот на овластениот ревизор усвоени со денот на одлучувањето на 
преобразбата на Друштвото се составен дел во прилог на оваа Одлука. 
 
9. Се задолжува Управниот одбор на Друштвото во рок од 3 (три) дена по 
одржувањето на Собранието на акционерите да објави јавен повик во најмалку 
еден дневен весник во кој ќе ги повика акционерите кои не присуствувале на 
Собранието да дадат изјави дали се согласуваат да преземат удели во Друштвото 
што ќе настане со преобразбата. 
 
10. СЕ ЗАДОЛЖУВА Управителот на Друштвото да поднесе Пријава за упис во 
трговскиот регистар, преку овластен регистрационен агент-адвокат, на оваа 
Одлука за преобразба заедно со Договорот на Друштвото МЗТ ПУМПИ ДОО 
Скопје, производство и монтажа на пумпи, турбини, хидромеханичка и еколошка 
опрема Скопје и другата потребна документација. По уписот на преобразбата во 
трговскиот регистар, Управителот стекнатиот удел во преобразеното Друштво и 
удели ги запишува во Книгата на удели на Друштвото. 
Управителот во рок од 8 дена од денот на уписот на преобразбата во трговскиот 
регистар да му даде налог на Централниот Депозитар за хартии од вредност да ја 
затвори акционерската книга. 
 
11. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето. 
 
ДОСТАВЕНО ДО:  
- Централен регистар на РМ 
- Македонска берза АД Скопје 
- Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје 
       Претседавач на Собрание на АД 



ДО  
Акционерите на МЗТ ПУМПИ АД Скопје 
- За Собрание на акционери - 
Ул. „Перо Наков“ бр.126 Скопје 
 
 
ПРЕДМЕТ: Известување за преобразба на МЗТ ПУМПИ АД Скопје во Друштво со 
ограничена одговорност 
 
 Во врска со можноста за преобразба на МЗТ ПУМПИ АД Скопје, 
производство и монтажа на пумпи, турбини, хидромеханичка и еколошка опрема 
Скопје во Друштво со ограничена одговорност, согласно член 510 став 6 од 
Законот за трговските друштва, Управниот одбор на Акционерското друштво ги 
известува акционерите за причините, правните и деловните прашања од значење 
за преобразбата. 

Фактичките услови за преобразбата на Акционерското друштво во друштво 
со ограничена одговорност се создадени бидејќи акционерот Трговско друштво за 
инженеринг, производство, трговија и услуги МЕТАЛЕКС Љубен ДООЕЛ увоз-
извоз Кавадарци се стекнал со мнозинско учество од 83,29% во основната 
главнина на Акционерското друштво, согласно член 491 став 1 в.в. со член 494 од 
ЗТД.  
 

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е  
 

 Предлогот за преобразба на Акционерското друштво во Друштво со 
ограничена одговорност, Управниот одбро на АД го заснова на повеќе суштински 
правни и деловни причини што би придонеле за поголема ефикасност и 
ефективност во однос на натамошното функционирање на МЗТ ПУМПИ АД 
Скопје, кој ќе го задржи правниот континуитет и ќе продолжи да работи како 
Друштво со ограничена одговорност, согласно со ЗТД и другите законски прописи. 
 
ПРАВНИ ПРИЧИНИ 
 
 Со преобразбата на Акционерското друштво во Друштво со ограничена 
одговорност се олеснува донесувањето на одлуките, па наместо истите да се носат 
на Собранија на акционери, сега би се носеле на собирот на содружници, со што се 
поедноставува одлучувањето, организацијата и управувањето на Друштвото, а 
имајќи предвид дека акционерот Трговско друштво за инженеринг, производство, 
трговија и услуги МЕТАЛЕКС Љубен ДООЕЛ увоз-извоз Кавадарци има стекнато 
апсолутно мнозинско учество од 83,29% во основната главнина на Акционерското 
друштво. 
 Воедно со преобразбата на Акционерското друштво во Друштво со 
ограничена одговорност се убрзува и поедноставува процесот на донесувањето на 
одлуките бидејќи истите во Друштвото со ограничена одговорност би се носеле на 
собирот на содружниците чие време на свикување е пократко отколку 
свикувањето на акционерското собрание. 



Постапката на преобразба на Друштвото од една во друга форма е уреденa 
со одредбите од член 510 до 516 од ЗТД во кои се дадени: содржината на одлуката, 
условите под кои што се врши преобразбата, преземање на уделите, упис на 
преобразбата, претворање на акции во удели, како и правата на содружниците по 
преобразбата на Друштвото. 

Правниот идентитет на Друштвото со преобразбата останува сочуван, со тоа 
што наместо Акционерското друштво МЗТ ПУМПИ АД Скопје, производство и 
монтажа на пумпи, турбини, хидромеханичка и еколошка опрема Скопје како 
правен следбеник со сите права и обврски понатаму ќе се организира и во 
правниот промет ќе учествува фирмата МЗТ ПУМПИ ДОО Скопје, производство и 
монтажа на пумпи, турбини, хидромеханичка и еколошка опрема Скопје со 
правна форма Друштво со ограничена одговорност. 
 Акционерите на МЗТ ПУМПИ АД Скопје кои ќе дадат изјави заверени на 
нотар со кои се согласуваат да преземат удели стануваат содружници на МЗТ 
ПУМПИ ДОО Скопје, производство и монтажа на пумпи, турбини, 
хидромеханичка и еколошка опрема Скопје, на начин и постапка утврдена со ЗТД. 
 Акциите на постојните акционери, кои акционери ќе дадат изјави заверени 
на нотар со кои се согласуваат да преземат удели, се претвораат во удели во 
вредност утврдена според состојбата на годишната сметка ревидирана од овластен 
независен ревизор која се усвојува на Собранието на акционери при донесувањето 
на Одлуката за преобразба на Акционерското друштво во Друштво со ограничена 
одговорност. Одлуката за преобразба се донесува со двотретинско мнозинство од 
вкупниот број на акциите со право на глас на Собранието на Акционерското 
друштво. 
 Преобразбата на МЗТ ПУМПИ АД Скопје, производство и монтажа на 
пумпи, турбини, хидромеханичка и еколошка опрема Скопје во Друштво со 
ограничена одговорност се врши со Одлука за преобразба и Договор кој ќе го 
склучат содружниците на МЗТ ПУМПИ ДОО Скопје, производство и монтажа на 
пумпи, турбини, хидромеханичка и еколошка опрема Скопје, согласно одредбите 
од ЗТД. 
 
ДЕЛОВНИ ПРИЧИНИ 
 
 Друштвото како самостоен деловен субјект со преобразбата ќе продолжи со 
работите за вршење на својата главната приходна дејност: Производство на други 
пумпи и компресори (шифра 28.13) и другите приходни дејности, а со деловните 
промени се отвараат можности за проширување на предметот на работењето и 
основање на нови сектори во Друштвото. 
 Целта на преобразбата на Друштвото не претпоставува само формален 
премин од една во друга форма на трговско друштво, туку со преобразбата ќе се 
зголеми квалитетот во односите, ќе се постигне повисок степен на усогласено 
однесување меѓу содружниците, ќе се создадат подобри услови за организирано 
прегрупирање на сите расположливи ресурси, ќе се зголеми оперативната 
ефикасност на деловните активности, со истовремено постигнување на поголема 
финансиска стабилност. 

Предности на Друштво со ограничена одговорност во однос на Акционерско 
друштво можат да се согледаат и од аспект на тоа дека на овој начин ќе се 



овозможат нови перспективи за развој и поставување на стратешки цели за 
одржување поголема стабилност во работењето на Друштвото кои ќе придонесат 
до поголеми позитивни финансиски резултати. 
 Со преобразбата во Друштво со ограничена одговорност се постигнува 
порационално, економично и креативно уредување на односите на содружниците 
во Договорот за Друштвото за организирање на работењето со дејствување спрема 
условите на пазарот и прилагодување на промените во опкружувањето. 

Воедно со преобразбата се постигнува поефикасен и поекономичен систем 
на одлучување, управување и контрола на работењето, како и се постигнува 
поголема одговорност на содружниците со што се обезбедува посигурен и 
побезбеден развој на Друштвото во целина. 

 
За разлика од АД каде акциите се продаваат слободно и неконтролирано на 

Берзата во ДОО пренесувањето на удел се остварува преку право на првенствено 
купување според услови и редослед определен од Друштвото. Во Акционерското 
друштво, акционерите не можат да знаат однапред кој и зошто сака да ги купи 
акциите, односно не можат да влијаат и да се одбранат од влез на 
непознато/непожелно лице или непријателско преземање. 

Друштвото и содружниците преку посебно утврдени правила на 
располагање и пренесување на уделите во Друштвото се заштитуваат од влез на: 

-неконтролиран капитал со сомнително потекло, кој може да влијае на 
промена на развојниот концепт, дејноста и другите состојби на Друштвото и 

-непожелно, недоволно познато надворешно лице како содружник, којшто 
со своето однесување, делување и нелојална конкуренција може да има негативно 
влијание и да причини штета на Друштвото. 

ЗТД во ДОО овозможува на содружниците поедноставно да одлучуваат 
преку Собир на содружниците и преку допишување. 

Управувањето со Друштвото може да се врши преку еден управител со јасно 
определена надлежност. Надзор на работењето на Друштвото можат да го вршат 
непосредно содружниците, поединечно или заеднички, ако во Друштвото не се 
образува орган на надзор или контролор. 

 
КОНТИНУИТЕТ НА ДРУШТВОТО ПО ПРЕОБРАЗБАТА 
 По извршената преобразба, Друштвото продолжува да работи како правно 
лице со сите права и обврски од формата на Друштвото од кое што се преобразило.  
 
 
 Ова Известување на Управниот одбор како дел од материјалите се доставува  
во прилог на Повикот до акционерите на собранието на коешто се одлучува за 
преобразбата. 
 
ПРИЛОГ: Предлог одлука за преобразба 
        Претседател на Управен Одбор 
 
 
        _____________________ 
                 Љубен Митрески 



IZVE[TAJ 
za rabotata na Upravniot Odbor na ,,MZT PUMPI,, A.D. Skopje 

za delovnata 2016 godina 
 
 
               Rabotata na Upravniot Odbor na ,,MZT PUMPI,, A.D. Skopje vo izminatata 
delovna godina 2016 se odviva{e vo nasoka na realizacija na predvidenata delovna 
anga`iranost i postignuvawe na pozitivni rezultati, a konkretno preku odr`uvawe na 
sednici na koi se donesuvaa odluki spored potrebite na rabotewe na Dru{tvoto i 
barawata na pazarot, seto toa soglasno pozitivnite zakonski propisi i Statutot na 
Dru{tvoto. 

               Upravniot Odbor na Dru{tvoto broi 3 ~lena koi sednicite gi odr`uva po 
potreba zaradi zazemawe na konkretni stavovi vo vrska so pra{awa, situacii i 
problemi koi tekovno nastanuvaat vo tekot na raboteweto i prezemaweto na 
delovnite aktivnosti na Dru{tvoto. Za odr`anite sednici vodeni se zapisnici i 
doneseni odluki vo zavisnost od predmetnata diskusija nametnata od potrebite za 
uspe{no delovno rabotewe. 
               Vo odnos na finansiskiot izve{taj , Dru{tvoto vo delovnata 2016 godina 
gi ostvari slednive rezultati: 
- vkupen prihod                           214.821.133,00 denari 
- vkupen rashod                            214.221.341,00 denari 
- dobivka pred odano~uvawe         599.791,00 denari 
- danok na dobivka                             199.504,00 denari 
- dobivka po odano~uvawe              400.287,00 denari 
               Upravniot Odbor predlaga od dobivkata po odano~uvawe po izdvoenata zakonska 
rezerva od 15%, ostatokot od dobivkata da ostane neraspredelen. 

Dru{tvoto vo delovnata 2016 godina gi ima podmireno site svoi obvrski po osnov 
na isplata na plata i pridonesi , sprema vraboteni, doveriteli i obvrskite po 
osnov na danoci sprema dr`avnite institucii. 
               Dru{tvoto vo svojata politika na delovno rabotewe e naso~eno kon 
osvojuvawe na doma{niot pazar i na stranskiot pazar za {to se prezemeni 
soodvetni aktivnosti na sovremeno menaxirawe  {to e ovozmo`eno preku 
ostvaruvawe na kontinuiran i nepre~en proizvoden proces, kvalitetno, 
racionalno, efikasno i navremeno izvr{uvawe na proizvodnite dejnosti i uslugi, 
a seto toa vo soglasnost so barawata i potrebite na delovnite partneri. 
               Ostvarena e delovna sorabotka so mnogu zemji od svetot kako na pr. 
Irak,Moldavija, Romanoija, Pakistan, Srbija i Crna Gora, Egipet, Rusija i drugi, 
a ponatamo{na cel e istra`uvawe na pazarot i negovo osvojuvawe. 
               Zaradi ostvaruvawe na taa cel, kontinuirana i permanentna aktivnost na 
Dru{tvoto e me|u drugoto  i dogradba na organizacionata i kadrovata struktura 
kako vo momentov taka i vo ponatamo{niot period koj sledi. 
               Poradi realizacija na pozitivni delovni rezultati ostvarena e pogolema 
biznis-delovna anga`iranost so namera taa i ponatamu da raste i da ovozmo`i 
{irewe na pazarot kako mesto za plasman na proizvodite na Dru{tvoto i toa ne 
samo vo zemjite od Evropa tuku i po{iroko sekade kade se ~uvstvuva povolna 
biznis klima. 



Upravniot Odbor  veruva vo pozitivniot ishod na dosega prezemenite aktivnosti 
vo nasoka na obezbeduvawe na kontinuitet vo delovnoto rabotewe, no i vo 
ponatamo{niot razvoj na Dru{tvoto i permanentno ostvaruvawe na podobri 
rezultati soglasno zapadnite standardi i kriteriumi. 
Skopje, 18.05.2017 g.  

MZT PUMPI AD SKOPJE 
  Pretsedatel na UO   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

  



Извештај за работењето  
на Надзорниот одбор на МЗТ Пумпи АД Скопје 

за деловната 2016 година   
 

1. Согласно Законот за трговските друштва и Статутот на Друштвото, 
Надзорниот одбор извршува надзор врз управувањето со друштвото и во тие 
рамки врши увид и проверка во книгите и документите на друштвото.      
 Надзорниот одбор своето работење и активностите ги остваруваше на 
своите седници, при што во извештајниот период Надзорниот одбор одржа 6 
седници на кои, во рамките на своите надлежности, презеде голем број 
активности поврзани со работењето на друштвото:  

2. Надзорниот одбор редовно и во континуитет  на своите седници вршеше 
разгледување на Извештаите за работењето и остварените резултати на друштвото 
и даваше свои ставови и мислења по однос на истите, а се со цел остварување на 
подобри резултати, зголемување на продуктивноста и продажбата, финансиските 
извештаи, направените приходи и расходи, анализа на трошоците и нивно 
намалување.  

Надзорниот одбор пред се расправаше за неревидираните финансиски 
иzвештаи за претходната година, како и за периодот 01.01.- 31.03.2016,   01.01.- 
30.06.2012 година,    01.01.- 30.09.2012 година и тоа по сите структури: Биланс на 
успех, Биланс на состојба, Известување за паричен тек и Известување за промени 
во капиталот. 

Надзорниот одбор исто така изврши редовен увид врз управувањето со 
друштвото што го врши Управниот одбор и го разгледа Годишниот извештај за 
работа на друштвото ѕа период јануари – декември 2016 година. При тоа, 
констатира дека работењето на друштвото, како и водењето на работењето со 
истото успешно е извршено, видно од остварените позитивни финансиски 
резултати на друштвото во текот на 2016 година.        

   Надзорниот одбор позитивно ја оценува соработката која во 
остварувањето на своите надлежности ја имаше со Претседателот и членовите на 
Управниот одбор. 

Надзорниот одбор изврши увид и во книгите и документацијата со која 
располага друштвото, а кои се однесуваат на неговото финансиско работење, 
состојба со имотот, хартиите од вредност, при што констатира дека работењето  и 
во тој дел е успешно и во рамките на законската регулатива.   

 
Надзорниот одбор го разгледа и Планот за 2017 година со глобалните рамки 

во сите деловни активности и со чија реализација се обезбедува позитивно 
финансиско работење. 

Надзорниот одбор му предлага на Собранието на акционери да го усвои 
Извештајот за работа на Управниот одбор за 2016 година, Годишниот извештај за 
работењето на Друштвото во 2016 година, годишната сметка и финансиските 
извештаи за 2016 година, ревидирани од овластено ревизорско друштво со 
мислење.    

        МЗТ Пумпи АД Скопје 
              Надзорен Одбор 

 


