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Врз основа на член 36 став 1 точка 15 ичлен 40 од Законот за локална самоуправа(Сл.весник на Р.М. бр. 05/02), член 21 став 1точка 43 од Статутот на општина Радовиш(Сл. гласник на општина Радовиш бр. 05/02),и врз основа на член 53 и член 55 одДеловникот за работа на Советот на општинаРадовиш, Претседателот на Советот наопштина Радовиш, свикува итна седница наСоветот на ден 09.12.2022 год. во 15:00 часот:ОбразложениеОпштина Радовиш преку Центарот за развојна Југоисточниот плански регион иМинистерството за локална самоуправа годоби проектот „ЕНЕРГЕТСКИ ЕФИКАСЕНРЕГИОН“ кој е во рамките наГрантовата шема за инвестициски проекти содигитална компонента овозможена прекупроектот „Одржлив и инклузивенрамномерен регионален развој – II фаза“ воизнос од 19.907.995 ден.Како услов пред потпишување на Договорот,кој треба да се склучи до крајот на оваагодина е да се достави Тековна состојба заправно лице со регистрирана дејност запроизводство на електрична енергија.Општина Радовиш започна со постапка зарегистрација на Акционерското друштво запроизводство на Електрична енергија„ЕЛРАД“ Радовиш и од страна на Одборот наДиректори изготвен е Предлог-Статут кој епотребно да биде одобрен од Советот наопштина Радовиш заради понатамошноспроведување на постапката.За таа цел, барам свикување на итна седницана Советот на општина Радовиш со целдонесување на Одлука за прифаќање наСтатутот.

Број 08-1859/3 Совет на општина РадовишДата 06.12.2022 г. ПретседателРадовиш Моника Трајанова с.р.
Врз основа на член 50 став 1 т.3 одЗаконот за локална самоупава(Сл.весник наРМ бр.5/2002), а во врска со член 44 одСтатутот на општина Радовиш,Градоначалникот на општинаРадовиш донесуваР Е Ш Е Н И Еза прогласување и објавувањена Одлука за прогласување итност на 21-таседница на Советот наОпштина РадовишЈа прогласувам и објавувам Одлукатаза прогласување итност на 21-та седница наСоветот на Општина Радовиш , бр.08-1869/1што советот на општина Радовиш јадонесе на седница одржана на09.12.2022 година.Број 09-1869/2 ГрадоначалникДата 12.12.2022 г. на Општина РадовишРадовиш Ацо Ристов с.р.
Врз основа на член 40 од Законот залокална самоупава (Сл.весник на РМбр.5/2002), а во врска со член 53 одДеловникот за работа ,Советот на општина Радовиш на итнаседница одржана на 09.12.2022 година,донесе О Д Л У К Аза прогласување итност на 21-та седница наСоветот на Општина Радовиш



Br. 18/2022 Str. 2 Slu`ben glasnik na op{tina Radovi{ 12.12.2022 god.член 1Со оваа Одлука се прогласува итностна 21-та седница на Советот на ОпштинаРадовиш одржана на 09.12.2022 годинапоради донесување на Статут и  Одлука задонесување на Статут на Акционерскодруштво за производство на електричнаенергија ЕЛРАД Радовиш, ОсновачкиИзвештај и Одлука за одобрување наОсновачки Извештај во Акционерскодруштво за производство на електричнаенергија ЕЛРАД Радовишчлен 2Одлуката влегува во сила од денот наобјавување во ,,Службен гласник на општинаРадовиш,, .Број 08-1869/1 Совет на општина РадовишДата 09.12.2022 г. ПретседателРадовиш Моника Трајанова с.р.
Врз основа на член 50 став 1 т.3 одЗаконот за локална самоупава(Сл.весник наРМ бр.5/2002), а во врска со член 44 одСтатутот на општина Радовиш,Градоначалникот на општинаРадовиш донесуваР Е Ш Е Н И Еза прогласување и објавувањена Статут на Акционерско друштво запроизводство на електрична енергија ЕЛРАДРадовиш и Одлука за усвојување на Статут наАкционерско друштво за производство наелектрична енергија ЕЛРАД Радовиш
Го прогласувам и објавувам Статутотна Акционерско друштво за производство наелектрична енергија ЕЛРАД Радовиш бр.08-1870/1 и Одлука за усвојување на Статут наАкционерско друштво за производство наелектрична енергија ЕЛРАД Радовиш, бр.08-1870/2што советот на општина Радовиш ѓидонесе на седница одржана на09.12.2022 година.

Број 09-1870/3 ГрадоначалникДата 12.12.2022 г. на Општина РадовишРадовиш Ацо Ристов с.р.Врз основа на член 22, 23, 32, 65, 287од Законот за трговски друштва(Службенвесник на РМ бр.28/04----------120/18 иСл.Весник на РСМ бр.290/20, 215/21 и 99/22),член 22 став 1 точка 13 од Закон за локалнасамоуправа(Сл.Весник на РМ бр.5/02) и член21 став 1 т.43 од Статутот на општинаРадовиш а во согласност на Одлука заутврдување интерес за основањеАкционерско друштво за дејностпроизводство на електрична енергија бр.08-1525/1 од 27.09.2022 година од Советот наОпштина Радовиш,Советот на Општина Радовиш, соседиште во Радовиш и ЕМБС:6027741, восвојство на собрание на Акционерскодруштво за производство на електричнаенергија ЕЛРАД Радовиш на XXI седницаодржана на ден 09.12.2022  година, донесе:
ОДЛУКАза усвојување на Статут наАкционерско друштво за производство наелектрична енергија ЕЛРАД Радовиш
Член 1Со оваа Одлука се усвојува Статутот наАкционерско друштво за производство наелектрична енергија ЕЛРАД Радовиш бр.08-1870/1 од 09.12.2022 година.

Oваа Одлука влегува во сила од денотна објавување во ,,Службен гласник наопштина РадовишБрој 08-1870/2 Совет на општина РадовишДата 09.12.2022 г. ПретседателРадовиш                       Моника Трајанова с.р.
Врз основа на член 22 член 65 член285, член 287 и член 293 од Законот затрговските друштва (Сл.весник на Република



Br. 18/2022 Str. 3 Slu`ben glasnik na op{tina Radovi{ 12.12.2022 god.Македонија бр. 28/04…120/18 и Сл.весник наР.С.Македонија 290/20, 215/21 и 99/22), член22 став 1 точка 13 од Закон за локалнасамоуправа(Сл.Весник на РМ бр.5/02) и член21 став 1 т.43 од Статутот на општинаРадовиш,
-

СТАТУТна Акционерското друштво за производствона Електрична енергија ЕЛРАД Радовиш
I.ОПШТИ ОДРЕДБИЧлен 1Со овој Статут се утврдува: фирмата,седиштето, предметот на работење, износотна основната  главнина,  номиналнатавредност  на  акциите,  бројот  на  акциите  одсекој  род  и класа, правата, обврските,ограничувањата и погодностите,предностите што за себе ги задржуваосновачот,  постапката за свикување  иодржување на  собранието, фирмата,седиштето и МБС на основачот, видот,составот и начинот на избор на органот науправување, формата и начинот наобјавувањата и други одредби што се одзначење за Акционерското друштво запроизводство на електрична енергија восопственост на општина Радовиш.Секоја одредба од статутот или од друг актна друштвото што е спротивна на одредбитена овој закон е ништовна. Ако некоја одредбаод друг акт на друштвото не е во согласностсо статутот, се применуваат одредбите одстатутот. Член 2Друштвот настана со Одлука бр.08-1778/1донесена на 15.11.2022 год. од Советот наопштина Радовиш во својство на Собрание.II. ФИРМА И СЕДИШТЕ НА ДРУШТВОТОЧлен 3Друштвото работи и учествува во правниотпромет под називот „Акцинерското друштвоза производство на Електрична енергијаЕЛРАД Радовиш“ во општинска сопственост,Радовиш.

Во правниот промет ќе се користискратеното име „АД ЕЛРАД Радовиш“Член 4Седиштето на Друштвото е во Радовиш наадреса ул. „8 Септември“ бр. 2, 2420 Радовиш.Член 5Друштвото има печат, штембил и знак.Формата на печатот, штембилот и знакот ќесе утврдат со акт на Одборот на ДиректориIII. ПРЕДМЕТ НА РАБОТЕЊЕ НА
ДРУШТВОТО Член 6Предмет на работење на друштвото есладната дејност35.11 Производство на електрична енергијаДејноста на работењето на Друштвото е заПроизводство на електрична енергија едејност од јавен интерес.
IV. ИЗНОС НА ОСНОВНАТА ГЛАВНИНА,
НОМИНАЛНА ВРЕДНОСТ НА АКЦИИТЕ И
НИВНИОТ БРОЈ Член 7Номиналниот износ на основната главнина,изнесува 25.000 евра во денарскапротиввредност, според средниот курс наНародната банка на Република Македонија,објавен на денот пред усвојувањето настатутот.Номиналниот износ на акцијата не може дабиде помал од 1 евро, според средниот курсна таа валута, објавен од Народната банка наРепублика Македонија, ден предусвојувањето на статутот, односно на денотпред донесувањето на одлуката за променана основната главнина.
V.ФОНД ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА АКЦИИ НА
ВРАБОТЕНИТЕ Член 8Се основа Фонд од кој вработените можат дастекнат акции на Друштвото, бесплатно илипо повластена цена.Фондот нема својство на правно лицеЧлен 9Собранието на Друштвото донесуваПрограма, според која  вработените  ќе



Br. 18/2022 Str. 4 Slu`ben glasnik na op{tina Radovi{ 12.12.2022 god.стекнуваат акции,  Одлука за издавање наакции наменети за Фондот, како и Одлука закритериумите за нивната распределба.Акциите кои  што вработените  ги стекнуваатод Фондот,  изнесуваат  до една десетина одосновната главнина и се стекнуваат одакциите на основачот.Со  Акт  на  Собранието  на  Друштвото  сеуредува  организацијата  и  управувањето  наФондот, како и користењето и начинот нараспределбата на  средствата наменети заакции на вработените.
VI. ПРЕДНОСТИ НА ОСНОВАЧОТЧлен 10Основачот не задржува посебни погодностиза себе.
VII. ПОСТАПКА ЗА СВИКУВАЊЕ И
ОДРЖУВАЊЕ НА СОБРАНИЕЧлен 11Правата и обврските на Собранието наДруштвото ги врши Советот на општинаРадовиш.Собранието своите права и обврски ги вршина начин утврден во Деловникот за работа.Член 12Собранието на Друштвото се свикува вослучаите определени со закон,  како и когатоа го бара интересот на Друштвото и наакционерот. Член 13Собранието одлучува  само за прашањаизрично определени  со  закон, и  овој статут,а особено за:- Измена на Статутот на Друштвото;- Одобрување на Годишната сметка, наФинансиските извештаи и на годишниотизве-штај за  работата на Друштвото вопретходната  деловна година иодлучувањето  за распределба на добивката;- Промената на правата врзани за одделнивидови и родови акции;-Одобрувањето на работата и на водењето наработењето со Друштвото на членовитена Надзорниот одбор;- Зголемувањето и намалувањето наосновната главнина на Друштвото;

- Издавање акции и други хартии одвредност;- Издавање акции наменети за Фондот;- Донесување Програма за стекнување наакции на вработените;- Донесување Одлука за критериуми зараспределба на акции на вработените;- Издавање акции и други хартии одвредност;- Издавање  акции  наменети  за  Фондот одкои што  вработените  ќе  стекнуваат акциибесплатно или по повластена цена и закритериумите за нивната распределба;-Назначување  овластен  ревизор за  ревизијана  годишната  сметка  и  на финансискитеизвештаи на Друштвото;- Преобразба  на Друштвото во друга формана Друштво  и за статусните промени  наДруштвото;- Престанување на Друштвото;- Одлучува за покривање на загубата.Член 14Работите од надлежност на собранието наДруштвото ќе ги врши преку овластенпретставник.Овластениот претставник е овластен-да ги презвема сите дејствија и активностиво претставувањето на општина радовиш воСобранието на акционери, како и да гипрезвема сите потребни дејствија иактивности за донесување на потребнитеодлуки за основање на друштвото.-да го потпише Статутот-да потпише Изјава за превзенање наакциите-да потпише Изјава дека основањето е восогласност со Закон-да донесе Одлука за избор на органите надруштвото-како и сите потребни дејствија за основањена Друштвото согласно Законот за трговскидруштва.
VIII. ВИД, СОСТАВ И НАЧИН НА ИЗБОР НА
ОРГАНОТ НА УПРАВУВАЊЕЧлен 15Управувањето  на Друштвото ќе сеорганизира според едностепен систем науправување.Орган на управување на друштвото се



Br. 18/2022 Str. 5 Slu`ben glasnik na op{tina Radovi{ 12.12.2022 god.-Собрание на друштвото-Одборот на директори.Член 16Со Друштвото ќе управува Одборот надиректори во рамките на овластувањатаопределени со Законот за трговскитедруштво, Статутот и овластувањата кои сеизричито дадени од Собранието надруштвото.Собранието ги избира членовите на Одборотна директори.Одборот на директори има најмалку три, анајмногу 15 члена.Мандатот на членовите на Одборот надиректори е 4 (четири) години.Член 17При изборот на членовите на одборот надиректори се назначува кои членови сеизбираат како независни членови на одборотна директори. Независните членови наодборот на директори се избираат од редотна неизвршните членови на одборот надиректори.Од членовите избрани во одборот надиректори, одборот на директоритеназначува еден или повеќе извршни членовина одборот на директори (во натамошниоттекст: извршни членови). За извршен член наодборот на директори не може да бидеизбран член на одборот на директорите кој еизбран како независен член на одборот надиректори. Бројот на извршните членовимора да биде помал од бројот нанеизвршните членови на одборот надиректори (во натамошниот текст:неизвршни членови).Ако одборот на директори има до четиринеизвршни члена, најмалку еден однеизвршните членови на одборот надиректорите е независен член. Ако одборотна директори има повеќе од четиринеизвршни члена, најмалку една четвртинаод неизвршните членови се независничленови на одборот на директори.Член 18За член на одбор на директори во друштво содоминантна или во целосна сопственост надржавата може да биде избрано лице кое гиисполнува следниве услови:1) е државјанин на Република Македонија;

2) има стекнати најмалку 240 кредитиспоред ЕКТС или завршен VII/1 степенобразование;3) во моментот на именувањето соправосилна судска пресуда не му е изреченаказна или прекршочна санкција забрана завршење на професија, дејност или должност;4) има минимум три години работноискуство.За извршен член на одбор на директори одставот (1) од овоја член може да бидеизбрано лице кое ги исполнува следнивеуслови:1) е државјанин на Република Македонија;2) има стекнати најмалку 240 кредитиспоред ЕКТС или завршен VII/1 степенобразование;3) во моментот на именувањето соправосилна судска пресуда не му е изреченаказна или прекршочна санкција забрана завршење на професија, дејност или должност;4) има минимум пет години работноискуство. Член 19Начинот на избор на извршен член наодборот на директори се определува состатутот. Во статутот може да се одредиизборот на извршен член да се врши и соедногласна одлука на сите членови наодборот на директори.Еден од членовите на одборот надиректорите, избран за извршен член, можеда го носи називот што е вообичаен завршење на функцијата (генерален директор,односно главен извршен директор и другназив), а другите извршни членови можат даго носат називот што е вообичаен за вршењена функцијата што му е доверена како наизвршен член на одборот на директори.Ако одборот на директорите има повеќе одеден извршен член, членовите на одборот надиректори со мнозинство гласовиопределуваат кој извршен член е посебноодговорен за прашањата на вработените иодносите со нив. Член 20Одборот на директори, од редот на своитенеизвршни членови, со мнозинство гласовиод вкупниот број на членови на одборот надиректори, избира претседател на одборот.



Br. 18/2022 Str. 6 Slu`ben glasnik na op{tina Radovi{ 12.12.2022 god.Одборот на директори може да го разрешипретседателот во кое било време и да изберенов претседател.Претседателот на одборот на директори гисвикува и претседава со состаноците,одговорен е за водењето евиденција засостаноците и организирањето на другитеначини (форми) на работа и одлучување наодборот на директори.Ако претседателот од кои и да е причини не ево можност да ја врши функцијатапретседател или ако е отсутен, сосостаноците на одборот на директорипретседава друг неизвршен член, сомнозинство гласови на присутните членовина одборот на директори.Член 21Одборот на директори, во рамките наовластувањата определени со законот истатутот и овластувањата што изречно му седадени од собранието, управува содруштвото. Одборот на директори иманајшироки овластувања во управувањето содруштвото во рамките на предметот наработењето на друштвото и во дејствувањетово сите околности од името на друштвото, соисклучок на овластувањата што изречно имсе дадени на неизвршните членови наодборот на директори.Член 22Со исклучок на овластувањата за коишто созакон изречно е определено дека ги вршиодборот на директори, извршните членовиго водат работењето на друштвото и имаатнајшироки овластувања да ги вршат ситеработи сврзани со раководењето,спроведувањето на одлуките на одборот надиректори и вршењето на тековнитеактивности на друштвото и да дејствуваат восите околности од името на друштвото.Одборот на директори им го доверува наизвршните членови застапувањето надруштвото во односите со трети лица.Ако одборот на директори избере повеќе одеден извршен член, го назначува членот којго води работењето на извршните членови ина чиј предлог одборот на директори гиутврдува внатрешната организација иначинот на којшто се врши координацијатана водењето на работењето на друштвото.

Одборот на директори поднесува пријава заупис во трговскиот регистар на извршнитечленови овластени за застапување надруштвото. Пријавата ја потпишуваат ситечленови на одборот на директори, освен акочленовите не дале писмено овластување наизвршен член на одборот на директори да јапотпише пријавата. При уписот вотрговскиот регистар извршните членовиподнесуваат потписи-заверени, приложени идадени во согласност со членот 65 ставови(2) и (3) од овој закон.Извршните членови, заради извршување наовластувањата од ставот (1) на овој член,можат да назначат раководни лица кои говршат секојдневното водење на работењетона друштвото во согласност со одлуките,насоките и налозите на извршните членовина одборот на директори.Член 23Неизвршните членови, покрај овластувањаташто со овој закон им се определени вовршењето на правото на надзор надводењето на работењето од страна наизвршните членови, имаат право да вршатувид и да ги проверуваат книгите идокументите на друштвото, како и имотот,особено благајната на друштвото и хартиитеод вредност и стока. Неизвршните членови завршење одделни стручни работи од надзоротможат да задолжат кое било вработено лицево друштвото или друго стручно лице.Во вршењето на надзорот, претседателот наодборот на директори или кој билонеизвршен член, овластениот ревизор илидруго лице определено со статутот илиакционери кои претставуваат најмалку еднадесеттина од акциите со право на глас, можатда бараат свикување состанок на одборот надиректори. Барањето се доставува допретседателот на одборот на директори.Член 24(1) Одборот на директорите не може да гипренесе врз извршните членовиовластувањата кога се одлучува за:1) затворање (престанување) или преносна претпријатие или на негов дел штоучествува со над 10% во приходот надруштвото;2) намалување или проширување напредметот на работење на друштвото;



Br. 18/2022 Str. 7 Slu`ben glasnik na op{tina Radovi{ 12.12.2022 god.3) суштествени внатрешниорганизациони промени на друштвото штосе определуваат со акт на друштвото;4) воспоставување долгорочна соработкасо други друштва од суштествено значење задруштвото или нејзино прекинување;5) основање и престанување на трговскодруштво што учествува со над еднадесеттина во основната главнина надруштвото и6) основање и престанување наподружници на друштвото.Со статутот може да се забрани пренесувањеовластувања врз извршните членови и заодлучување за други прашања однадлежноста на одборот.Забраните предвидени со ставовите (1) и (2)од овој член не можат да се истакнуваатспрема трети лица, освен ако друштвотодокаже дека третото лице знаело за тоа или,со оглед на сите околности, морало да знае затоа. Член 25Одборот на директори, во текот на годината,задолжително одржува најмалку четириредовни состаноци и тоа на секои три месеца,при што еден од нив мора задолжително дасе одржи во рок од еден месец предодржувањето на годишното собраниеОдборот на директори одржува состанок когатоа го налага извршувањето на работите ворамките на неговите надлежности.Секој член на Одборот на директори, собарање поднесено во писмена форма, може сонаведување на причините и целта да бара одпретседателот да свика состанокАко членот кој барал свикување на состанокдобие поддршка од најмалку една третина одчленовите на Одборот на директори засвикување состанок, претседателот мора дасвика состанок во рок од 15 дена од деноткога е поднесено барањето.Свикувањето на состанокот се врши соизвестување до сите членови на Одборот надиректори, во коешто се наведуваатпричините, времето и местото наодржувањето на состанокотЧлен 26За работата на секој состанок на Одборот надиректори без разлика на тоа како е одржансостанокот, се подготвува записник.

Записникот мора да се изготви во рок од тридена од денот на одржувањето на состанокот,освен ако со овој закон поинаку не еопределено.Записникот треба да содржи податоци заначинот на којшто работел органот науправување, времето и местото наодржувањето на состанокот, лицата коиприсуствувале и дневниот ред на состанокот,прашањата кои биле предмет на гласање ирезултатите од секое гласање вклучувајќи гии имињата на членовите кои гласале ,,за" и,,против" одлуките усвоени на состанокот. Возаписникот може, по барање на членот којгласал ,,за" и ,,против" да се внесе ипричината зошто така гласал. Ако некој членима судир на интерес, членот има обврскатоа да го најави на почетокот на состанокот итоа да се евидентира во записникот.Записникот го потпишуваат сите членови наОдборот на директори кои биле присутни насостанокот. Записникот го потпишува ипретседателот, а во негово отсуство членотпо овластување на претседателот.Член 27Членот на Одборот на директори, одбор едолжен овластувањата што му се дадени соовој закон и со статутот да ги врши воинтерес на друштвото и во интерес на ситеакционери со внимание на уреден и совесентрговец, и не може да ги пренесе своитеовластувања на друг членЧленовите на Одборот на директори седолжни како деловна тајна да ги чуваат ситеизвестувања и податоци што на кој билоначин се однесуваат на работењето надруштвото, а кои ги добиле како доверливи.Обврската од ставот (2) на овој член трае ипо престанувањето на мандатот во Одборотна директори, во согласност со обврскитепреземени во договорот за уредување наодносите меѓу друштвото и извршен член наодборот на директориВо текот на извршувањето на своитедолжности, во согласност со ставот (1) одовој член, членот на Одборот на директориможе да се потпира на информации, намислења или на извештаи подготвени однезависни правни советници, независниовластени сметководители и овластениревизори и други лица, за кои се верува дека



Br. 18/2022 Str. 8 Slu`ben glasnik na op{tina Radovi{ 12.12.2022 god.се доверливи и компетентни за работите штоги вршат, при што не се смета дека со тоа еослободен од својата обврска да постапува совнимание на уреден и совесен трговец.IX. АКТИ НА ДРУШТВОТОЧлен 28Прашањата кои се од значење за Друштвото,а  не се уредени со овој статут ќе се уредат содруги акти на Друштвото согласно соЗаконот и овој статут.Актите  на  Друштвото  ги  донесуваУправниот  одбор  и  истите  не  можат  дабидат  во спротивност со овој Статут.Актите на Друштвото се:- Колективен Договор,- Правилник за внатрешна организација,- Правилник за заштита од пожар,- Правилник за деловна тајна,- Правилник за печат, штембил и знак,- Правилник за заштита при работа,- Норматив за лични заштитни средства иопрема,- Правила за редот и дисциплината,- Ценовник за технички и други услуги,- И други акти согласно закон и колективендоговор.X. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИЧлен 29Овој статут влегува од денот на објавувањетово „Службен гласник на општина Радовиш.
Број08-1870/1 Овластен претставник одДата09.12.2022г. Совет на општина РадовишРадовиш Страхил Гавритов

Врз основа на член 50 став 1 т.3 одЗаконот за локална самоупава(Сл.весник наРМ бр.5/2002), а во врска со член 44 одСтатутот на општина Радовиш,Градоначалникот на општинаРадовиш донесува
Р Е Ш Е Н И Еза прогласување и објавувањена Основачки извештај на  Акционерскодруштво за производство на електрична

енергија ЕЛРАД Радовиш и Одлука заодобрување на Основачки извештај наАкционерско друштво за производство наелектрична енергија ЕЛРАД РадовишГо прогласувам и објавувам Основачкиизвештај на  Акционерско друштво запроизводство на електрична енергија ЕЛРАДРадовиш бр.08-1871/1 и Одлука заодобрување на Основачки извештај наАкционерско друштво за производство наелектрична енергија ЕЛРАД Радовиш, бр.08-1871/2што советот на општина Радовиш ѓидонесе на седница одржана на09.12.2022 година.Број 09-1871/3 ГрадоначалникДата 12.12.2022 г. на Општина РадовишРадовиш Ацо Ристов с.р.
Врз основа на член 295 од Законот затрговски друштва(Службен весник на РМбр.28/04----------120/18 и Сл.Весник на РСМбр.290/20, 215/21 и 99/22), член  22 став 1точка 13 од Закон за локалнасамоуправа(Сл.Весник на РМ бр.5/02) и член21 став 1 т.43 од Статутот на општинаРадовиш,Советот на Општина Радовиш, соседиште во Радовиш и ЕМБС:6027741, восвојство на собрание на Акционерскодруштво за производство на електричнаенергија ЕЛРАД Радовиш на XXI седницаодржана на ден  09.12.2022 година, донесе:

ОДЛУКАза одобрување на Основачки извештај наАкционерско друштво за производство наелектрична енергија ЕЛРАД РадовишЧлен 1Со оваа Одлука се одобрува Основачкиизвештај на  Акционерско друштво запроизводство на електрична енергија ЕЛРАДРадовиш составен на ден 09.12.2022 година



Br. 18/2022 Str. 9 Slu`ben glasnik na op{tina Radovi{ 12.12.2022 god.од страна на Овластен претставник одСоветот на општина Радовиш СтрахилГавритов.Oваа Одлука влегува во сила од денотна објавување во ,,Службен гласник наопштина Радовиш,,.Број 08-1871/2 Совет на општина РадовишДата 09.12.2022 г. ПретседателРадовиш Моника Трајанова с.р.
Согласно член 295 од Законот затрговски друштва (Службен весник на РМбр.28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10 и 48/10)и член 9 од Oдлуката бр.08-1525/1 од27.09.2022 година за утврдување интерес заосновање на Акционерско друштво запроизводство на Електрична енергија ЕЛРАДРадовиш, број 07-1527/1 од 27.09.2022 год.Страхил Гавритов со живеалиште наул,,15-ти Корпус,, бр.29, Радовиш сол.к.бр.М0219042 и ЕМБГ 0307972464005,како овластен претставник на 09.12.2022година го изготви следниот:ОСНОВАЧКИ ИЗВЕШТАЈНа ден 09.12.2022 година на 21-та седница наСоветот на Општина Радовиш со усвојувањена статутот на Акционерско друштво запроизводство на Електрична енергија ЕЛРАДРадовиш, во понатамошниот текстдруштвото), општина Радовиш го основадруштвото и ја превзема обврската за уплатана акциите. Со потпишувањето на статутотсогласно донесената Одлука за одобрувањефинансиски средства бр. 08-1526/1 од27.09.2022, основачот општина Радовиш ќеуплати 25.000 евра во денарскапротиввредност на име основачки влог заосновање на друштвото. Со уплаќањето наовој влог општина Радовиш ги превзема ситеакции во акционерското друштво.При основањето никој од членовите наодборот на директори не превзема акцииниту се здобива со посебни погодности.

Број 08-1871/1 Овластен претставник одДата 09.12.2022 г. Совет на општина РадовишРадовиш                         Страхил Гавритов
Содржина:-Образложение----------------------------------------2- Решение за прогласување и објавувањена Одлука за прогласување итност на 21-таседница на Советот на Општина Радовиш----1-Одлука за прогласување итност на 21-таседница на Советот на Општина Радовиш----1-Решение за прогласување и објавување наСтатут на Акционерско друштво запроизводство на електрична енергија ЕЛРАДРадовиш и Одлука за усвојување на Статут наАкционерско друштво за производство наелектрична енергија ЕЛРАД Радовиш ---------2-Одлука за усвојување на Статут наАкционерско друштво за производство наелектрична енергија ЕЛРАД Радовиш----------2-Статут на Акционерско друштво запроизводство на електрична енергија ЕЛРАДРадовиш-------------------------------------------------3-Решение за прогласување и објавување наОсновачки извештај на  Акционерскодруштво за производство на електричнаенергија ЕЛРАД Радовиш и Одлука заодобрување на Основачки извештај наАкционерско друштво за производство наелектрична енергија ЕЛРАД Радовиш----------8-Одлука за одобрување на Основачкиизвештај на Акционерско друштво запроизводство на електрична енергија ЕЛРАДРадовиш-------------------------------------------------8-Основачки извештај--------------------------------9


