
РЕЗУЛТАТИ ОД ГЛАСАЊЕ 
 

За Акционерското Собрание на ден 31.05.2022 година 
 
Акции со право на глас:             535.245 100,00%      
Претставени акции по пат на писмена коресподенција:  288.111   53.83% 
 
ПРОЦЕДУРАЛЕН ДЕЛ 
 
За претседавач: Јасмина Андонова 
 

ЗА гласале    __281.681__ или __ 97.77__% гласа преставени на Собранието, 

ПРОТИВ гласале  __     _        __ или ____    ___% гласа преставени на Собранието, 

ВОЗДРЖАНИ гласале __    6.430   _ или ____2.23__% гласа преставени на Собранието 

За бројачи на гласови: Горан Динев и Тони Велкоски 
 

ЗА гласале    __288.111__ или __100.00__% гласа преставени на Собранието, 

ПРОТИВ гласале  __     _        __ или ____    ___% гласа преставени на Собранието, 

ВОЗДРЖАНИ гласале __    _      _   _ или _____     __% гласа преставени на Собранието 

 
РАБОТЕН ДЕЛ 
 
ТОЧКА БРОЈ 1 ОД ДНЕВНИОТ РЕД: 

Усвојување на записник од претходно Собрание.                                                                 
 

ЗА гласале    __288.111__ или __100.00__% гласа преставени на Собранието, 

ПРОТИВ гласале  __     _        __ или ____    ___% гласа преставени на Собранието, 

ВОЗДРЖАНИ гласале __    _      _   _ или _____     __% гласа преставени на Собранието 

 

ТОЧКА БРОЈ 2 ОД ДНЕВНИОТ РЕД: 

Разгледување и донесување на Одлука за усвојување на годишната сметка, финансиските извештаи и 
годишниот извештај за работата на Друштвото за период од 01.01-31.12.2021 година, со предлог одлука. 
- Предлог одлука за усвојување на годишната сметка, финансиските извештаи и годишниот извештај за 
2020 година.                                                                 
 

ЗА гласале    __288.111__ или __100.00__% гласа преставени на Собранието, 

ПРОТИВ гласале  __     _        __ или ____    ___% гласа преставени на Собранието, 

ВОЗДРЖАНИ гласале __    _      _   _ или _____     __% гласа преставени на Собранието 

 
ТОЧКА БРОЈ 3 ОД ДНЕВНИОТ РЕД: 

Донесување на одлука за одобрување на работата на Одборот на директори. 

 



- Митко Кочовски - претседател 

ЗА гласале    __288.111__ или __100.00__% гласа преставени на Собранието, 

ПРОТИВ гласале  __     _        __ или ____    ___% гласа преставени на Собранието, 

ВОЗДРЖАНИ гласале __    _      _   _ или _____     __% гласа преставени на Собранието 

- Сашко Ѓорчевски – извршен член 

ЗА гласале    __288.111__ или __100.00__% гласа преставени на Собранието, 

ПРОТИВ гласале  __     _        __ или ____    ___% гласа преставени на Собранието, 

ВОЗДРЖАНИ гласале __    _      _   _ или _____     __% гласа преставени на Собранието 

- Илија Илиев – неизвршен член 

ЗА гласале    __288.111__ или __100.00__% гласа преставени на Собранието, 

ПРОТИВ гласале  __     _        __ или ____    ___% гласа преставени на Собранието, 

ВОЗДРЖАНИ гласале __    _      _   _ или _____     __% гласа преставени на Собранието 

- Татјана Чорбиќ – неизвршен член 

ЗА гласале    __288.111__ или __100.00__% гласа преставени на Собранието, 

ПРОТИВ гласале  __     _        __ или ____    ___% гласа преставени на Собранието, 

ВОЗДРЖАНИ гласале __    _      _   _ или _____     __% гласа преставени на Собранието 

- Мартин Јованов – неизвршен член 

ЗА гласале    __281.681__ или __ 97.77__% гласа преставени на Собранието, 

ПРОТИВ гласале  __     _        __ или ____    ___% гласа преставени на Собранието, 

ВОЗДРЖАНИ гласале __    6.430   _ или ____2.23__% гласа преставени на Собранието 

- Душко Костуранов – неизвршен член 

ЗА гласале    __281.681__ или __ 97.77__% гласа преставени на Собранието, 

ПРОТИВ гласале  __     _        __ или ____    ___% гласа преставени на Собранието, 

ВОЗДРЖАНИ гласале __    6.430   _ или ___2.23 __% гласа преставени на Собранието 

ТОЧКА БРОЈ 4 ОД ДНЕВНИОТ РЕД: 

Разгледување на ревизорскиот извештај од Грант Тортон - Скопје 

По оваа точка не е предвидено гласање. 

ТОЧКА БРОЈ 5 ОД ДНЕВНИОТ РЕД: 
Донесување на одлука за покривање на загубата во деловната 2021 година, со предлог одлука.    
- Предлог одлука за покривање на загубата во деловната 2021 година.               
 

ЗА гласале    __288.111__ или __100.00__% гласа преставени на Собранието, 

ПРОТИВ гласале  __     _        __ или ____    ___% гласа преставени на Собранието, 

ВОЗДРЖАНИ гласале __    _      _   _ или _____     __% гласа преставени на Собранието 

 



ТОЧКА БРОЈ 6 ОД ДНЕВНИОТ РЕД: 

Донесување на одлука за избор на ревизор за 2022 година. 
Предлог: Грант Тортон – Скопје 
              
ЗА гласале    __288.111__ или __100.00__% гласа преставени на Собранието, 

ПРОТИВ гласале  __     _        __ или ____    ___% гласа преставени на Собранието, 

ВОЗДРЖАНИ гласале __    _      _   _ или _____     __% гласа преставени на Собранието 

ТОЧКА БРОЈ 7 ОД ДНЕВНИОТ РЕД: 

Донесување на одлука за измена на Статутот 
              
ЗА гласале    __288.111__ или __100.00__% гласа преставени на Собранието, 

ПРОТИВ гласале  __     _        __ или ____    ___% гласа преставени на Собранието, 

ВОЗДРЖАНИ гласале __    _      _   _ или _____     __% гласа преставени на Собранието 

ТОЧКА БРОЈ 8 ОД ДНЕВНИОТ РЕД: 

Донесување на одлука за отповикување  на два члена на Одборот на директори поради намалување на 
бројот на членови во Одборот согласно Статутот. 
 
–  Татјана Чорбиќ 

              
ЗА гласале    __288.111___ или __100.00_% гласа преставени на Собранието, 

ПРОТИВ гласале  __                 _ или ___         __% гласа преставени на Собранието, 

ВОЗДРЖАНИ гласале __                  _ или ____     __% гласа преставени на Собранието 

–  Душко Костуранов 
              
ЗА гласале    __288.111___ или __100.00_% гласа преставени на Собранието, 

ПРОТИВ гласале  __                 _ или ___         __% гласа преставени на Собранието, 

ВОЗДРЖАНИ гласале __                  _ или ____     __% гласа преставени на Собранието 

ТОЧКА БРОЈ 9 ОД ДНЕВНИОТ РЕД: 

Донесување на одлука за утврдување на надомест за членовите на Одборот на директори 
              
ЗА гласале    __281.681__ или __ 97.77__% гласа преставени на Собранието, 

ПРОТИВ гласале  __     _        __ или ____    ___% гласа преставени на Собранието, 

ВОЗДРЖАНИ гласале __    6.430   _ или ___2.23 __% гласа преставени на Собранието 

 


