
 

 

И З В Е С Т У В А Њ Е 

 

 

I. Дневен ред за XII. Редовна Седница на Собрание на акционери на Кроациа 

Осигурување АД – Друштво за осигурување на живот      

II. Предлог Одлуки 

III. Објаснување на Одлуките 

IV. Објавување на акционерите, упатство за учество, и употреба на гласачките 

права                                                                                            

 

___________________________________________________________________ 

 

Врз основа на член 44. од Статутот на Кроациа Осигурување АД – Друштво за 

осигурување на живот, како и член 384. став 1. од Законот за трговски Друштва на Р. 

Македонија (Службен весник на РМ број 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 47/10,24/11) 

Органот на управување на Кроациа Осигурување АД – Друштво за осигурување на живот 

свикува: 

XII. Редовна Седница на Собрание на акционери на                                                     

Кроациа Осигурување АД – Друштво за осигурување на живот                                            

на 15ти Мај во 10:30 часот во Скопје                                                                                    

Ул. Мито Хаџивасилев Јасмин бр.20 

 

I. Дневен ред за XII. Редовна Седница на Собрание на акционери  

1. Усвојување на Записникот од XI. Седница на Собрание на акционери на 

Кроациа Осигурување АД – Друштво за осигурување на живот 

2. Годишен Извештај за работењето на Кроациа Осигурување АД - Друштво за 

осигурување на живот за 2011 година 

i. Донесување на Одлука за прифаќање на Извештајот 



3. Завршна сметка на Кроациа Осигурување АД – Друштво за осигурување на 

живот за 2011 година 

a) Усвојување на Одлуката за Завршната сметка за 2011 година: 

b) Биланс на состојба; 

c) Биланс на успех; 

d) Извештај за паричниот тек; 

4. Усвојување на Одлука за распределба на нето добивката за 2011 година 

5. Усвојување на Предлог Одлука за отуѓување на дел од откупените сопствени 

акции на на Кроациа Осигурување АД – Друштво за осигурување на живот 

6. Извештај на МУР СТИВЕНС ДОО за извршената ревизија и финансиски 

Извештаи за 2011 година 

a) Усвојување на Одлука за прифаќање на Извештајот 

7. Годишен Извештај на внатрешната ревизија за 2011 година 

a) Усвојување на Одлука за прифаќање на Годишен Извештај на 

внатрешната ревизија за 2011 година 

8. Годишниот Извештај за работењето на Одборот на Директори на Друштвото за 

2011 година 

a) Усвојување на Одлука за прифаќање на Годишниот Извештај за 

работењето на Одборот на Директори на Друштвото за 2011 година 

9. Усвојување на Одлука за висина на месечен надоместок на членови на Одбор 

на Директори за 2012 година 

10. Усвојување на Одлука за назначување на Друштво за ревизија на 

финансиските Извештаји на Кроациа Осигурување АД – Друштво за 

осигурување на живот за 2012 година 

11. Усвојување на Одлука за припис на добивка по полиси за осигурување на 

живот за 2011 година 

12. Усвојување на Одлука за разрешување на неизвршните членови на Одбор на 

Директори на Кроациа Осигурување АД – Друштво за осигурување на живот 

13. Усвојување на Одлука за имeнување на неизвршни членови на Одбор на 

Директори на Кроациа Осигурување АД – Друштво за осигурување на живот 

14. Разно 

II. Предложени Одлуки 



Одборот на Директори на Кроациа Осигурување АД - Друштво за 

осигурување на живот ги утвди годишниот извештај за работењето и 

завршната сметка за 2011 година 

 

 

Vrz osnova na ~len 44. od Statutot na KROACIA OSIGURUVAWE AD - DRU[TVO ZA 

OSIGURUVAWE NA @IVOT, kako i ~len 382. ~len 383. stav 1. to~ka 2., ~len 384 od 

Zakonot za trgovski dru{tva (Slu`ben Vesnik na Republika Makedonija broj 28/04, 84/05, 

25/07, 87/08, 42/10, 47/10,24/11), Sobranieto na KROACIA OSIGURUVAWE AD - 

DRU[TVO ZA OSIGURUVAWE NA @IVOT, na svojata XII. sednica odr`ana na den 

15.05.2012 godina, ja donese slednava: 

O   D   L   U   K   A 

Za usvojuvawe  Izve{taj za raboteweto na KROACIA OSIGURUVAWE AD – DRU[TVO 

ZA OSIGURUVAWE NA @IVOT za 2011 godina  

^len 1. 

Se usvojuva Godi{niot Izve{taj za rabota na KROACIA OSIGURUVAWE AD – 

DRU[TVO ZA OSIGURUVAWE NA @IVOT za 2011 godina. 

^len 2. 

Izve{tajot od ~len 1. e sostaven del na ovaa Odluka. 

^len 3. 

Odlukata stapuva na sila so denot na nejzino donesuvawe. 

 

 O  D  L  U  K  A 
za usvojuvawe na zavr{nata smetka na KROACIA OSIGURUVAWE AD - Dru{tvo za 

osiguruvawe na `ivot za 2011 godina   

^len 1. 

Se usvojuva Bilansot na uspeh  za delovnata 2011 godina na Kroacia Osiguruvawe 

AD - Dru{tvo za osiguruvawe na `ivot: 

 

PRIHODI vo 000 den. 



Prihodi od osiguruvawe 199.074 

Prihodi od kamati   35.978 

Drugi prihodi        527 

VKUPNI PRIHODI 235.579 

  

RASHODI  

Isplati na osigurenici  17.408 

Rezervi za {teti          27 

Promeni vo matemati~ka rezerva       104.294 

Provizii   54.926 

Marketing     5.508 

Tro{oci na osiguruvawe     2.358 

Tro{oci za obezvrednuvawe na pobaruvawa             1.176 

Amortizacija     1.384 

Bruto plati   16.023 

Zakupnina     2.271 

Ostanati op{ti tro{oci   15.476 

VKUPNI RASHODI  220.851 

  

BRUTO DOBIVKA    14.728 

  

DANOK NA DOBIVKA       (448) 

  

NETO DOBIVKA   14.280 

 

^len 2. 



Se usvojuva Bilansot na sostojba za delovnata 2011 godina na Kroacia Osiguruvawe 

AD - Dru{tvo za osiguruvawe na `ivot: 

AKTIVA                                                                           vo 000 den. 

SREDSTVA  

Nematerijalni sredstva       843 

Nedvi`nosti i oprema 

Finansiski vlo`uvawa 

    Vlo`uvawa koi se ~uvaat do dospevawe            

   2.329 

 

479.286 

    Depoziti i zaemi 

Pobaruvawa od osiguruvawe 

  71.112 

  14.337 

Ostanati tekovni sredstva     7.136 

Pari~ni sredstva i pari~ni ekvivalenti     7.165 

VKUPNO SREDSTVA 582.208 

  

PASIVA  

OBVRSKI  

Matemati~ka rezerva        351.761 

Rezervacii za {teti     1.310 

Prenosni premii     4.440 

Rezervacii za otpriemnini i nagradi        923 

Obvrski za finansiski lizing       814 

Ostanati tekovni obvrski    23.421 

VKUPNO OBVRSKI 382.669 

  

KAPITAL  

Akcionerski kapital 184.132 



Otkupeni sopstveni akcii (14.609) 

Rezervi 11.423 

Akumulirana dobivka (zaguba)   4.313 

Dobivka (zaguba) za finansiska godina 14.280 

VKUPNO KAPITAL 199.539 

  

VKUPNO OBVRSKI I KAPITAL 582.208 

^len 3 

Se usvojuva Izve{tajot za pari~nite tekovi za delovnata 2011 godina na Kroacia 

Osiguruvawe AD - Dru{tvo za osiguruvawe na `ivot: 

 vo 000 den. 

Pari~ni tekovi od operativno rabotewe  

Prilivi od osigurenicite                                                  199.922 

Isplati na osigurenicite  (17.472) 

Isplati za reosiguruvawe       (307) 

Isplati za vrabotenite (17.145) 

Isplati za ostanati rashodi od rabotewe (75.344) 

Platena kamata      (101) 

Platen danok na dobivka      (332) 

Neto pari~ni tekovi od operativno rabotewe 89.221 

  

Pari~ni tekovi od investiciono rabotewe  

Neto priliv (odliv) od depoziti vo banki (22.500) 

Neto priliv (odliv) od dr`avni zapisi (13.904) 

Neto priliv (odliv) od dr`avni obvrznici (58.856) 

Dadeni pozajmici      (343) 



Prilivi od kamati 27.579 

Proda`ban a oprema       50 

Kupeni nematerijalni sredstva    (752) 

Kupena oprema     (772) 

Neto pari~ni tekovi od investiciono rabotewe (69.498) 

  

Pari~ni tekovi od finansisko rabotewe  

Isplati za finansiski lizing (624) 

Otkupeni sopstveni akcii (14.609) 

Neto pari~ni tekovi od finansisko rabotewe (15.233) 

  

Neto zgolemuvawe (namaluvawe) na pari~ni sredstva 4.490 

  

Pari~ni sredstva na po~etok na godinata 2.675 

Pari~ni sredstva na krajot od godinata 7.165 

 

Vrz osnova na ~len 43. i ~len 44. od Statutot na KROACIA OSIGURUVAWE AD - 

DRU[TVO ZA OSIGURUVAWE NA @IVOT, kako i ~len 382. ~len 383. i ~len 384. od 

Zakonot za trgovski dru{tva (Slu`ben Vesnik na Republika Makedonija broj 28/04, 84/05, 

25/07, 87/08, 42/10, 47/10,24/11), Sobranieto na KROACIA OSIGURUVAWE AD - 

DRU[TVO ZA OSIGURUVAWE NA @IVOT, na svojata XII. sednica odr`ana na den 

15.05.2012 godina, ja donese slednava: 

O  D  L  U  K  A 
Za raspredeluvawe na ostvarenata Neto dobivka na KROACIA OSIGURUVAWE AD - 

Dru{tvo za osiguruvawe na `ivot  za 2011 godina 

^len 1. 

Neto dobivkata na KROACIA OSIGURUVAWE AD - Dru{tvo za osiguruvawe na 

`ivot, utvrdena za 2011 godina vo iznos od 14.279.941,00 denari, se rasporeduva: 

- 4.759.981,00 denari, vo rezervi na Dru{tvoto (zakonski) 



- 4.843.519,00 denari }e se isplatat kako neto dividenda od ostvarenata 

dobivka za 2011 godina na Croatia Osiguranje d.d Zagreb 

- Danok na dobivka na isplatena dividenda vo iznos od 538.169,00 denari  

- Preostanatiot del, odnosno 4.138.272,00 denari, vo neraspredelena dobivka. 

^len 2. 

Ovaa Odluka stapuva na sila so denot na nejzino donesuvawe. 

 

Vrz osnova na ~len  43. i ~len 44. od Statutot na KROACIA OSIGURUVAWE AD - 

DRU[TVO ZA OSIGURUVAWE NA @IVOT, kako i ~len 382, ~len 383, ~len 384 od 

Zakonot za trgovski dru{tva (Slu`ben Vesnik na Republika Makedonija broj 28/04, 84/05, 

25/07, 87/08, 42/10, 47/10,24/11), Sobranieto na KROACIA OSIGURUVAWE AD - 

DRU[TVO ZA OSIGURUVAWE NA @IVOT, na svojata XII. sednica odr`ana na den 

15.05.2012 godina, ja donese slednava: 

O  D  L  U  K  A 
Za otu|uvawe na del od otkupenite sopstveni akcii na KROACIA OSIGURUVAWE AD - 

Dru{tvo za osiguruvawe na `ivot 

^len 1. 

Se odobruva otu|uvawe na 750. sopstveni akcii po cena od 105 evra na Croatia 

Osiguranje d.d. Zagreb. 

^len 2. 

Akciite koi se otu|uvaat se vo vkupen iznos od 4.843.519,00 denari., a pla}aweto }e 

se izvr{i so kopnenzacija za neisplatenata obvrska po osnov na dividenda za 2011 godina. 

^len 3. 

Ovaa Odluka stapuva na sila so denot na nejzino donesuvawe. 

 

Vrz osnova na ~len 43. i ~len 44. od Statutot na KROACIA OSIGURUVAWE AD - 

DRU[TVO ZA OSIGURUVAWE NA @IVOT, kako i  ~len 382. ~len 383. stav 1. to~ka 2. i 

~len 384. od Zakonot za trgovski dru{tva (Slu`ben Vesnik na Republika Makedonija broj 

28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 47/10,24/11), Sobranieto na KROACIA OSIGURUVAWE 

AD - DRU[TVO ZA OSIGURUVAWE NA @IVOT, na svojata XII. sednica odr`ana na den 

15.05.2012 godina, ja donese slednava: 

O  D  L  U  K  A 
Za usvojuvawe na Izve{tajot na MUR STIVENS DOO za izvr{enata revizija i 

finansiski izve{taji za 2011 godina na KROACIA OSIGURUVAWE AD - Dru{tvo za 

osiguruvawe na `ivot   



^len 1. 

 Se usvojuva Izve{tajot na MUR STIVENS DOO za izvr{enata revizija i 

finansiski izve{taji za 2011 godina na KROACIA OSIGURUVAWE AD - Dru{tvo za 

osiguruvawe na `ivot. 

^len 2. 

 Godi{niot Izve{taj od to~ka 1. e sostaven del na ovaa Odluka. 

 

Vrz osnova na ~len 43. i ~len 44. od Statutot na KROACIA OSIGURUVAWE AD - 

DRU[TVO ZA OSIGURUVAWE NA @IVOT, kako i ~len 382. ~len 383. i ~len 384. od 

Zakonot za trgovski dru{tva (Slu`ben Vesnik na Republika Makedonija broj 28/04, 84/05, 

25/07, 87/08, 42/10, 47/10,24/11), Sobranieto na KROACIA OSIGURUVAWE AD - 

DRU[TVO ZA OSIGURUVAWE NA @IVOT, na svojata XII. sednica odr`ana na den 

15.05.2012 godina, ja donese slednava: 

O  D  L  U  K  A 
Za usvojuvawe na Godi{niot Izve{taj na vnatre{nata revizija na KROACIA 

OSIGURUVAWE AD - Dru{tvo za osiguruvawe na `ivot za 2011 godina 

^len 1. 

 Se usvojuva Godi{niot Izve{taj na vnatre{nata revizija na KROACIA 

OSIGURUVAWE AD - Dru{tvo za osiguruvawe na `ivot za 2011 godina. 

^len 2. 

 Godi{niot Izve{taj od to~ka 1. e sostaven del na ovaa Odluka. 

 

Vrz osnova na ~len 43. i ~len 44. od Statutot na KROACIA OSIGURUVAWE AD - 

DRU[TVO ZA OSIGURUVAWE NA @IVOT, kako i ~len 382, ~len 383, ~len 384 od 

Zakonot za trgovski dru{tva (Slu`ben Vesnik na Republika Makedonija broj 28/04, 84/05, 

25/07, 87/08, 42/10, 47/10,24/11), Sobranieto na KROACIA OSIGURUVAWE AD - 

DRU[TVO ZA OSIGURUVAWE NA @IVOT, na svojata XII. sednica odr`ana na den 

15.05.2012 godina, ja donese slednava: 

O  D  L  U  K  A 
Za usvojuvawe na Godi{niot Izve{taj za raboteweto na Odborot na Direktori na 

KROACIA OSIGURUVAWE AD - Dru{tvo za osiguruvawe na `ivot za 2011 godina 

^len 1. 



 Se usvojuva Godi{niot Izve{taj za raboteweto na Odborot na Direktori na 

KROACIA OSIGURUVAWE AD - Dru{tvo za osiguruvawe na `ivot za 2011 godina. 

^len 2. 

 Godi{niot Izve{taj od to~ka 1. e sostaven del na ovaa Odluka. 

^len 3. 

 Odlukata stapuva na sila vo momentot na donesuvawe. 

 

Vrz osnova na ~len 44. od Statutot na KROACIA OSIGURUVAWE AD - DRU[TVO ZA 

OSIGURUVAWE NA @IVOT, kako i ~len 382, ~len 383, ~len 384 od Zakonot za trgovski 

dru{tva (Slu`ben Vesnik na Republika Makedonija broj 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 

47/10,24/11), Sobranieto na KROACIA OSIGURUVAWE AD - DRU[TVO ZA 

OSIGURUVAWE NA @IVOT, na svojata XII. sednica odr`ana na den 15.05.2012 godina, ja 

donese slednava: 

O  D  L  U  K  A 
za utvrduvawe na mese~en pau{al na neizvr{ni ~lenovi na Odbor na Direktori za 2012 

godina 

^len 1. 

Se opredeluva mese~en pau{al kako nagrada za raboteweto na neizvr{nite ~lenovi 

na Odborot na Direktori. 

^len 2 

Mese~niot pau{al za neizvr{niot ~len na Odborot na Direktori imenuvan kako 

Pretsedatel na Odborot na Direktori iznesuva 275 evra. 

Mese~niot pau{al za neizvr{nite ~lenovi na Odborot na Direktori imenuvani 

kako neizvr{en zavisen ~len na Odborot na Direktori iznesuva 275 evra. 

Mese~niot pau{al za neizvr{nite ~lenovi na Odborot na Direktori imenuvani 

kako neizvr{en nezavisen ~len na Odborot na Direktori iznesuva 150 evra. 

^len 3 

 Isplatata na mese~niot pau{al na neizvr{nite ~lenovi na Odborot na Direktori 

}e se isplatuva mese~no, vo tekot na prvata nedela od mesecot, za tekovniot mesec. 

^len 4 

 Isplatata na mese~niot pau{al  za neizvr{nite ~lenovi na Odborot na Direktori 

so makedonsko dr`avjanstvo }e se ispla}a vo MK denari po sreden kurs na Narodna Banka 



na R. Makedonija na denot na isplata, dodeka na stranskite dr`avjani }e se ispla}a vo 

evra. 

^len 5 

Ovaa Odluka stapuva na sila so denot na nejzino donesuvawe. 

 

Vrz osnova na ~len 43. od Statutot na KROACIA OSIGURUVAWE AD - DRU[TVO ZA 

OSIGURUVAWE NA @IVOT, kako i ~len 382, ~len 383, ~len 384 od Zakonot za trgovski 

dru{tva (Slu`ben Vesnik na Republika Makedonija broj 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 

47/10,24/11), Sobranieto na KROACIA OSIGURUVAWE AD - DRU[TVO ZA 

OSIGURUVAWE NA @IVOT, na svojata XII. sednica odr`ana na den 15.05.2012 godina 

godina, ja donese slednava: 

O  D  L  U  K  A 
Za nazna~uvawe na Dru{tvo za revizija na raboteweto i finansiskite izve{taji za 2012 

godina na KROACIA OSIGURUVAWE AD - Dru{tvo za osiguruvawe na `ivot   

^len 1 

 Se nazna~uva Dru{tvoto MUR STIVENS DOO Skopje da izvr{i revizija na 

raboteweto i finansiski izve{taji za 2012 godina na KROACIA OSIGURUVAWE AD - 

Dru{tvo za osiguruvawe na `ivot. 

^len 2 

 Odlukata se donesuva vrz osnova na izbor na najpovolna, od dostaveni i razgledani 

tri Ponudi za revizija na raboteweto na Dru{tvoto i finansiskite izve{taji za 2012 

godina. 

^len 3 

Odlukata stapuva na sila po dobiena soglasnost od Agencija za supervizija na 

osiguruvawe. 

 

Vrz osnova na ~len 43. i ~len 44. od Statutot na KROACIA OSIGURUVAWE AD - 

DRU[TVO ZA OSIGURUVAWE NA @IVOT, ~len 382., ~len 383., ~len 384. od Zakonot 

za trgovski dru{tva (Slu`ben Vesnik na Republika Makedonija broj 28/04, 84/05, 25/07, 

87/08, 42/10, 47/10,24/11), Sobranieto na KROACIA OSIGURUVAWE AD - DRU[TVO ZA 

OSIGURUVAWE NA @IVOT, na svojata XII. sednica odr`ana na den 15.05.2012 godina, ja 

donese slednava: 



O  D  L  U  K  A 
Za pripi{uvawe na dobivka po polisi za osiguruvawe na @ivot 

na  KROACIA OSIGURUVAWE AD - Dru{tvo za osiguruvawe na `ivot za 
2011 godina 

 

^len 1. 

Se pripi{uva dopolnitelna osigurana suma na aktivni osiguruvawa na @ivot po 

tarifi 0101, 0102, 0201, 0202, 0301, 0302, 0803, 1001, 1002. 

 

^len 2. 

Visinata na dopolnitelnata osigurana suma se utvrduva kako procent od 

matemati~kata rezerva koja se koristi kako osnova za pripi{uvawa na dopolnitelni 

osigurani sumi za 2011 godina, i iznesuva: 

3,0% (tri zapirka nula procenti) za site aktivni osiguruvawa na @ivot po gorenavedenite 

tarifi. 

^len 3. 

 Odlukata stapuva na sila vo momentot na nejzino donesuvawe.  

 

Vrz osnova na ~len 43. od Statutot na KROACIA OSIGURUVAWE AD - DRU[TVO ZA 

OSIGURUVAWE NA @IVOT, kako i ~len 383. stav 1. to~ka 3. od Zakonot za trgovski 

dru{tva (Slu`ben Vesnik na Republika Makedonija broj 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 

47/10,24/11), Sobranieto na KROACIA OSIGURUVAWE AD - DRU[TVO ZA 

OSIGURUVAWE NA @IVOT, na svojata XII. sednica odr`ana na den 15.05.2012 godina, ja 

donese slednava: 

O  D  L  U  K  A 
Za razre{uvawe na neizvr{nite ~lenovi  na Odborot na Direktori  na 
KROACIA OSIGURUVAWE AD - Dru{tvo za osiguruvawe na `ivot  

 

^len 1. 

Se razre{uvaat neizvr{nite ~lenovi na Odbor na Direktori na KROACIA 

OSIGURUVAWE AD - Dru{tvo za osiguruvawe na `ivot, G-din @eqko Juki}, G-din 

Marin Palada i G-din Puqiz Mario, i G-din Vlado Kambovski kako nezavisen neizvr{en 

~len (poradi istekuvawe na mandat). 

^len 2. 



 Odlukata stapuva na sila so denot na nejzinoto donesuvawe, i se dostavuva do 

Agencija za supervizija na osiguruvawe, soglasno zakonskite propisi za redovno 

izvestuvawe. 

 

Vrz osnova na ~len 43. od Statutot na KROACIA OSIGURUVAWE AD - DRU[TVO ZA 

OSIGURUVAWE NA @IVOT, kako i ~len 383. stav 1. to~ka 3. od Zakonot za trgovski 

dru{tva (Slu`ben Vesnik na Republika Makedonija broj 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 

47/10,24/11), Sobranieto na KROACIA OSIGURUVAWE AD - DRU[TVO ZA 

OSIGURUVAWE NA @IVOT, na svojata XII. sednica odr`ana na den 15.05.2012 godina, ja 

donese slednava: 

O  D  L  U  K  A 
Za imenuvawe na neizvr{ni ~lenovi na Odborot na Direktori na 

KROACIA OSIGURUVAWE AD - Dru{tvo za osiguruvawe na `ivot  
 

^len 1. 

Se imenuvaat neizvr{ni ~lenovi na Odborot na Direktori na KROACIA 

OSIGURUVAWE AD - Dru{tvo za osiguruvawe na `ivot: 

G-din @eqko Juki}, neizvr{en ~len 

G-din Marin Palada, neizvr{en ~len 

G-din Puqiz Mario, neizvr{en ~len  

G-din Ognen Bla`evski, neizvr{en nezavisen ~len  

^len 2. 

 Mandatot na novoizbranite ~lenovi }e trae 4 (~etiri) godini, odnosno od 15.05.2012 

godina do 15.05.2016 godina. 

^len 3. 

 Odlukata se donesuva vrz osnova na Odlukata na Upravata na CROATIA osiguranje d.d. 

Zagreb, so broj: UP/57/SFU-DK/2012, donesena na den 12.04.2012. godina, i po dobivawe na 

soglasnot od Nadzorniot Odbor na CROATIA osiguranje d.d. Zagreb. 

^len 4. 

 Odlukata stapuva na sila so denot na nejzinoto donesuvawe, i se dostavuva do 

Agencija za supervizija na osiguruvawe, soglasno zakonskite propisi za redovno 

izvestuvawe. 

 



III. Објаснување на Одлуките 

 
Одборот на Директори во понатамошниот текст даваат образложение, и препорачуваат 

гласање во корист на предложените Одлуки, а во најдобар интерес на сите акционери. 

 

Објаснување на Одлуката за Годишниот Извештај за работењето на Друштвото и 

Одлуката за завршната сметка 

 

Согласно член 383. став 1. точка 2. од Законот за трговски Друштваи член 44. од 

Статутот, Одборот на директори на Кроациа Осигурување АД- Друштво за осигурување 

на живот, поднесува до Седницата на собрание на акционери, предлог Одлука за 

Годишен извештај за работењето во 2011 година и предлог Одлука за усвојување на 

завршна сметка. 

Објаснување на распределување на остварена нето добивка на Друштвото во 2011 

година 

Согласно член 383. став 1. точка 2. од Законот за трговски друштва и член 70. од 

Статутот, Одборот на директори на Кроациа Осигурување АД- Друштво за осигурување 

на живот, поднесува до Седницата на собрание на акционери, предлог Одлука за 

распределување на остварена нето добивка во 2011 година.  

1. Според член 70. од Законот за супервизија на осигурување задолжително 1/3 или 

4.759.981,00 денари од остварената добивка треба да оди во резерви на 

Друштвото.  

2. Croatia osiguranje d.d. Zagreb согласно член 27. од Статутот оваа година одлучи  да 

препише дивиденда, за остварената добивка. Дел од добивката или 4.843.519,00 

денари ќе се препише како нето дивиденда за акционерите.  

3. Преостанатиот дел од 4.138.272,00 денари, во нераспределрна добивка. 

 

Објаснување на Одлуката за отуѓување на дел од откупените сопствени акции на 

Кроациа Осигурување АД- Друштво за осигурување на живот 

Согласно член 370. од Законот за трговски друштва и член 70. и член 78. од Статутот, 

Одборот на директори на Кроациа Осигурување АД- Друштво за осигурување на живот, 

поднесува до Седницата на собрание на акционери, предлог Одлука за продажба на дел 

од сопсвените акции, на основ компензација за препишување на дивиденда за 2011 

година.  

 



Објаснување на извештајот на Мур стивенс за извршена ревизија на финансиските 

извештаи за 2011 година 

Согласно член 383. став 1. точка 2. од Законот за трговски Друштваи член 70. од 

Статутот, Одборот на директори на Кроациа Осигурување АД- Друштво за осигурување 

на живот, поднесува до Седницата на собрание на акционери, предлог Одлука за 

усвојување на извештајот на Мур Стивенс Доо за извршена ревизија на финансиските 

извештаи за 2011 година. Според извештајот Друштвото работело придржувајќи се до 

законската регулатива во Република Македонија и во согласнот со Меѓународните 

стандарди за Финансиско известување кои се прифатени и објавени во РМ. 

Објаснување на годишниот извештај на внатрешна ревизија за 2011 година 

Согласно член 383. од Законот за трговски Друштваи член 70. од Статутот, 

Одборот на директори на Кроациа Осигурување АД- Друштво за осигурување на живот, 

поднесува до Седницата на собрание на акционери, предлог Одлука за усвојување на 

годишниот извештај на внатрешна ревизија за 2011 година. Внатрешната ревизија 

реализирање 2 редовни полудогишни ревизии и според мислењето на внатрешниот 

ревизор системите за интерна контрола во Друштвото се адекватно имплементирани, во 

насока на минимизирање на сите типови ризици, карактеристични за осигурителното 

работење на Друштвото. 

Објаснување на годишниот извештај за работењето на Одборот на Директори за 

2011 година 

 Одборот на Директори во претходната 2011 година одржа вкупно 10 состаноци, на 

кои се расправаше по точките кои уредно беа ставени на Дневен ред и се донесоа Одлуки 

за непречено одвивање на работењето на Друштвото. Во 2011 година Одборот на 

Директори донесе значајни Одлуки за понатамошниот развој на Друштвото, и работеше 

со внимание да го заштити акционерскиот капитал. При тоа, одлуките беа насочени кон 

јакнење на развојната стратегија на Друштвото, прилагодување на пазарните услови и 

конкуренција, се со цел зголемување на веќе постоечкото портфолио на Осигуреници. 

Својата работа Одборот ја вршеше во согласнот со Законот за супервизија во 

осигурување, Законот за трговски друштва како и во Деловодникот за работа на Одбор на 

Директори на Кроациа Осигурување АД – Друштво за осигурување на Живот. 

Сите членови на Одборот на Директори, освен Неизвршниот независен член, Г-динот 

Камбовски, активно учествуваа во работата на состаноците, земајќи учество во 

дискусиите при што беше изразена стручноста, деловноста и заинтересираноста за 

работата која се пратеше со големо внимание во текот на целата година.               

Согласно член 383. став 1. точка. 4. од Законот за трговски Друштваи член 70. од 

Статутот, Одборот на Директори на Кроациа Осигурување АД- Друштво за осигурување 

на живот, Одборот на Директори поднесува до Седницата на собрание на акционери, 

предлог Одлука за усвојување на годишниот извештај за работењето на Одборот на 

Директори за 2011 година 



Објаснување на предлог Одлуката за висина на месечен надоместок на неизвршни 

членови на Одбор на Директори за 2012 година 

Согласно член 353. став 1. од Законот за трговски Друштва и член 82. Од Статутот, 

Одборот на Директори на Кроациа Осигурување АД- Друштво за осигурување на живот, 

поднесува до Седницата на собрание на акционери, предлог Одлука за висина на 

месечен надоместок на неизвршни членови на Одбор на Директори за 2012 година. 

Потребно е Собранието со одлука да го определи месечниот паушал или паушалот по 

состанок на неизвршните членови на Одборот на Директорите. 

Објаснување на предлог Одлуката за за назначување на Друштво за ревизија на 

финансиските за 2012 година 

Врз основа на постапката за набавка, оценување и споредување на примените понуди, 

како економски најповолна понуди Друштвото доби понуда од ревизорската куќа Мур 

Стивенс Доо. Согласно член 370. Од Законот за трговски Друштва и член 78. Од статутот 

на Друштвото, Одборот на Директори предлега да се прифати понудата на Мур Стивенс 

Доо. 

Објаснување на предлог Одлуката за припис на добивка по полиси за осигурување 

на живот за 2011 година 

Согласно член 370. од Законот за трговски Друштва и член 78. од Статутот, како и член 27 

од Посебни услови за осигурување на живот за случај на смрт и дозивување, Одборот на 

Директори на Кроациа Осигурување АД- Друштво за осигурување на живот, поднесува до 

Седницата на собрание на акционери, предлог Одлука за препис на добивка од 3% за 

сите активни индивидуални активни осигурувања на живот.  

Објаснување на предлог Одлуката за разрешување на неизвршните членови на 

Одбор на Директори на Кроациа Осигурување АД- Друштво за осигурување на 

живот 

Согласно член. 367. став 2. и член 383. став. 3 од Законот за трговски Друштва, како и 

член 67. став 2. и член 43. од Статутот, заради завршување на мандатот на неизвршните 

членови на Одбор на директори, заклучно со датум 15.05.2012 година, донесена е 

предлог Одлука за разрешување на сите неизвршни членови на Одборот на Директори. 

Објаснување на предлог Одлуката за иманување на неизвршните членови на Одбор 

на Директори на Кроациа Осигурување АД- Друштво за осигурување на живот 

Согласно член. 367. став 2. и член 383. став. 3 од Законот за трговски Друштва, како и 

член 67. став 2. и член 43. од Статутот, а врз основа на Одлуката на Управата на CROATIA 

osiguranje d.d. Zagreb, со број : UP/57/SFU-DK/2012, Одборот на Директори донесе предлог 

Одлука за именување на неизвршни членови на Одборот на Директори. Мандатот на 



неизвршните членови ќе трае 4 (четири) години, од 15.05.2012 година до 15.05.2016 

година. 

Известување на акционерите и инструкции за употреба на гласачкото право 

Пријава 

Акционерите кои сакаат да учествуваат на Годишно собрание на Акционери се 

потребно е во писмена форма да аплицираат за да учествуваат. Апликацијата треба да 

се поднесе директно во седиштето или препорачано по пошта, под услов барањето  да 

пристигнe на следната адреса: Кроациа Осигурување АД – Друштво за осигурување на 

живот, Ул. Мито Хаџивасилев Јасмин бр. 20, 1000 Скопје (со назнака: Пријава за 

Генералното Собрание на Акционери) најкасно во рок од шест дена пред Собранието. 

Во наведениот период од шест дена не вклучува денот на приемот на барањето, 

ниту ден на Генералното собрание, поточно правото да присуствуваат и да гласаат во 

Собрание имаат   акционерите чиј влез пристигнува на горенаведената 

адреса не подоцна од 09 Април 2012 година., а се евидентирани како акционери на 

Кроациа Осигурување Живот во Централниот Депозитар за вредносни хартии. 

Ако акционер е правно лице, формуларот за апликацијата мора да бидат 

заверени со печат и потпис од овластено лице. Формуларот за апликација е достапен до 

сите акционери на Друштвото на веб страната www.cro.mk. 

Полномошно / овластување 

Акционерот пополнува форма на гласачко ливче/ точно име/ компанија/ правно 

лице, адреса, единствен матичен број (ЕМБ) и број на сметка, односно точно име и 

презиме на физичко лице, адреса, единствен матичен број (ЕМБ) и број на сметка. При 

именување на посредник задолжително треба полномошно заверено на нотар. Ако 

акционерот е правен субјект, мора полномошното да биде заверено со печат и потпишано 

од страна на овластено лице. Пополнетиот образец, гласачкото ливче за полномошно за 

застапување на акционерите на Собранието на акционери, Ве молиме да го испратите 

заедно со пријавата за учество на Собранието на Акционери во Дирекцијата на 

Друштвото. Формата на гласачкото ливче со детални информации за пополнување на 

гласачкото лице, на располагање може да добијат сите акционери преку web страната 

www.cro.mk. Доказ за именување на полномошник ( со скренирано потпишано 

полномошно) може да се достави по електронски пат на следната email адреса: 

h.dzambazovska@cro.mk, додека оригиналната форма се доставува на овластениот 

вработен дента на одржување на Седницата. 

Материјали за Собранието на акционери  

Акционерите на веб страната www.cro.mk имаат достапни материјали за XII-тата. 

Седница на собрание на акционери, датумот на објавување на оваа Седница, како и 

овластувањата, и формата на гласање. Годишниот извештај на Кроациа Осигурување АД 

– Друштво за осигурување на живот, Консолидираниот годишен извештај, Годишниот 

финансиски извештај, и Годишниот консолидиран извештај за 2011 на Кроациа 

http://www.cro.mk/
http://www.cro.mk/
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Осигурување АД – Друштво за осигурување на живот, објавени се на интернет страната 

на Друштвото www.cro.mk. Сите материјали за XII-тата. Седница на собрание на 

акционери достапни се за акционерите во седиштето на Друштвото, и во кабинетот на 

Главниот Извршен Директор во Друштвото. 

Донесување нова точка на Дневен ред 

Акционерите кои заедно поседуваат акции во износ од дваесетиот дел од 

основниот капитал на Друштвото, имаат право да бараат нова точка да се стави на 

Дневен ред на Собранието на акционери согласно член 390. став 3, став 4. и став 5. од 

Законот за трговски Друштва и  член 52. од Статутот, со образложение и предлог Одлука. 

Такво барање со поднесува до Органот кој го свикал Собранието, најдоцна 8 дена пред 

одржување на Собранието на Акционери. 

Право на информации 

На генералното собрание Управата мора на секој акционер, на негово барање, да 

му достави информации за работата на Друштвото, ако е тоа потребно за точките кои се 

ставени на Дневен рен на Собранието. 

ОПШТИ ИЗВЕСТУВАЊЕ на акционерите 

 Кроациа Осигурување АД – Друштво за осигурување на живот ги известува 

акционерите дека е повикана XII. Редовна Седница на собрание на акционери на 

Друштвото, кое што поседува 30.000 редовни акции, а вкупно 27.750 акции имаат право 

на еден глас. Согласно член 382. став 2. од Законот за трговски друштва, Кроациа 

Осигурување АД – Друштво за осигурување на живот ги информира своите акцонери дека 

сите информации од член 383. и член 384. од Законот за трговски друштва, се наоѓаат на 

веб страната на Друштвото www.cro.mk. 

Учесниците се покануваат да дојдат еден час пред закажаната Седница на Генералното 

собрание, за да се состави список на учесниците. 

Во случај на недостаток на кворум Собранието на акционери ќе се одржи на 30.05.2012. 

година во 10:30 часот, со истиот Дневен ред и на исто место 

Скопје  

24.04.2012. година                                                                     Главен Извршен Директор  

Кроациа осигурување живот АД –  

Друштво за осигурување на живот 

 

_______________________________ 

Вилма Учета Дузлевска 
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