
УТВРДУВАЊЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОД ГЛАСАЊЕТО НА  19-ТО ГОДИШНО СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ НА СКОПСКИ ПАЗАР АД СКОПЈЕ

Предмет: Утврдување на резултати од гласање на  19-то Годишно собрание на акционери на Скопски пазар АД Скопје, со седиште на ул.Ѓорче Петров бр.7 Скопје

Локација на одржување: Ресторан 14 на ул.Лондонска бб Скопје

Записничар: Помошник Нотар Сандра Јаниќ на Нотар Џеват Бучи со службено седиште на Бул.Гоце Делчев број 11-лок.1 а/ДТЦ Мавровка Скопје

Закажан термин: 12 часот

Почеток: 12,50 часот  (дванаесет часот и педесет минути) на ден 24.04.2016

Завршеток: 00,45 часот  (четириесет и пет минути по полноќ ) на ден 25.04.2016

Документација предочена на Записничарот:

1. Акционерска книга на Друштвото од 22.04.2016 година, во која се евидентирани акционерите со вкупен број на обични акции од 70.937;

2. Тековна состојба на Друштвото број 0805-50/150120160025424 издадена на ден 18.04.2016 година од страна на Централниот регистар на Република Македонија-Регионална 

канцеларија во Скопје; 

3. Јавен повик за одржување на годишно Собрание на акционери на Друштвото, објавен согласно Законот за трговски друштва на ден 31.03.2016 во дневен весник Слободен печат, 

Ревидиран дневен ред објавен на 07.04.2016 во дневен весник Слободен печат и Дополнување на ревидиран дневен ред на 13.04.2016 објавено во дневен весник Вечер.

4. Список на присутни акционери  и полномошници на акционери со број на акции, со Прилог на полномоштва;

Од Списокот е констатирано дека се присутни акционери кои поседуваат  57155 обични акции или изразени во проценти 91,24% од акциите со право на глас (од 62644 обични акции).



1. Предлог одлука - Донесување Одлука за усвојување на Записникот од работењето на собранието на Акционери на Скопски Пазар АД одржано на ден 20.04.2015 година

Резултатите од јавното гласање со прегласување се:

Основна главнина-вкупно акции 85566

Обични акции 70937

Приоритетни акции 14629

Опис

Број на 

акции ГЛАСАЛЕ ЗА ПРОТИВ ВОЗДРЖАНИ

ВКУПНО 

ВАЖЕЧКИ 

ГЛАСОВИ

% од 

Основна 

главнина

Акции со право на глас 62644 Број на гласови 36742 10589 35 47366 55,36%

Присутни акционери 57155 % од присутни 64,28% 18,53% 0,06%
% на присутни акционери со 

право на глас од акции со право 91,24%

Заклучок: Се усвои Записникот од работењето на Акционерите на Скопски пазар АД Скопје одржано на ден 20.04.2015 со 36742 гласови или 64,28%  ЗА.

2. Донесување Одлука за Усвојување на годишна сметка за 2015 година, со предлог одлуки:

2.1. Се усвојува годишна сметка за 2015 година со остварените резултати од работењето;

2.2. Одлука за неодобрување на годишна сметка за 2015 година.

2.1. Се усвојува годишна сметка за 2015 година со остварените резултати од работењето
Резултатите од јавното гласање се:

Основна главнина-вкупно акции 85566

Обични акции 70937

Приоритетни акции 14629

Опис

Број на 

акции ГЛАСАЛЕ ЗА ПРОТИВ ВОЗДРЖАНИ

ВКУПНО 

ВАЖЕЧКИ 

ГЛАСОВИ

% од 

Основна 

главнина

Акции со право на глас 62644 Број на гласови 35690 18214 0 53904 63,00%

Присутни акционери 57155

% од присутни 

акционери 62,44% 31,87% 0,00%
% на присутни акционери со 

право на глас од акции со право 

на глас 91,24%

Согласно член 401-а од Законот за трговски друштва, по усвоениот   Дневен ред за работниот дел на седницата , ги објавуваме 

следните  резултати од гласањето:



2.2. Одлука за неодобрување на годишна сметка за 2015 година

Резултатите од јавното гласање се:

Основна главнина-вкупно акции 85566

Обични акции 70937

Приоритетни акции 14629

Опис

Број на 

акции ГЛАСАЛЕ ЗА ПРОТИВ ВОЗДРЖАНИ

ВКУПНО 

ВАЖЕЧКИ 

ГЛАСОВИ

% од 

Основна 

главнина

Акции со право на глас 62644 Број на гласови 18985 21081 0 40066 46,82%

Присутни акционери 57155

% од присутни 

акционери 33,21% 36,88% 0,00%
% на присутни акционери со 

право на глас од акции со право 

на глас 91,24%

Заклучок: Се усвојува годишна сметка за 2015 година со остварените резултати од работењето  со 35690  или 62,44% гласови ЗА.

3.  Донесување Одлука за усвојување на финансиските извештаи за 2015 година со предлог одлуки:

3.1. Се усвојуваат финансиските извештаи за 2015 година на Друштвото;

3.2. Одлука за неодобрување на финансиските извештаи за 2015 година.

3.1. Се усвојуваат финансиските извештаи за 2015 година на Друштвото

Резултатите од јавното гласање се:

Основна главнина-вкупно акции 85566

Обични акции 70937

Приоритетни акции 14629

Опис

Број на 

акции ГЛАСАЛЕ ЗА ПРОТИВ ВОЗДРЖАНИ

ВКУПНО 

ВАЖЕЧКИ 

ГЛАСОВИ

% од 

Основна 

главнина

Акции со право на глас 62644 Број на гласови 36279 18467 0 54746 63,98%

Присутни акционери 57155

% од присутни 

акционери 63,47% 32,31% 0,00%
% на присутни акционери со 

право на глас од акции со право 

на глас 91,24%



3.2. Одлука за неодобрување на финансиските извештаи за 2015 година

Предлагачите ја повлекоа Одлуката и истакнаа дека се откажуваат од гласање.

Заклучок:

Се усвојуваат финансиските извештаи за 2015 година на Друштвото  со  36279 или 63,47% гласови ЗА.

4. Донесување Одлука за усвојување на годишниот извештај за работењето на Скопски Пазар АД Скопје во 2015 година, со предлог одлуки:

4.1. Се усвојува годишниот извештај за работењето на Скопски Пазар АД Скопје во 2015 година во целина со покажаните позитивни резултати на Друштвото;

4.2. Одлука Не се одобрува годишниот извештај за работењето на Скопски Пазар АД Скопје во 2015 година;

4.3. Одлука за неодобрување на годишниот извештај за работењето на Скопски Пазар АД Скопје во 2015 година.

4.1. Се усвојува годишниот извештај за работењето на Скопски Пазар АД Скопје во 2015 година во целина со покажаните позитивни резултати на Друштвото;

Резултатите од јавното гласање се:

Основна главнина-вкупно акции 85566

Обични акции 70937

Приоритетни акции 14629

Опис

Број на 

акции ГЛАСАЛЕ ЗА ПРОТИВ ВОЗДРЖАНИ

ВКУПНО 

ВАЖЕЧКИ 

ГЛАСОВИ

% од 

Основна 

главнина

Акции со право на глас 62644 Број на гласови 36338 18975 0 55313 64,64%

Присутни акционери 57155

% од присутни 

акционери 63,57% 33,10% 0,00%
% на присутни акционери со 

право на глас од акции со право 

на глас 91,24%

4.2. Одлука Не се одобрува годишниот извештај за работењето на Скопски Пазар АД Скопје во 2015 година;

Заклучок:

Се усвојува годишниот извештај за работењето на Скопски Пазар АД Скопје во 2015 година во целина со покажаните позитивни резултати на Друштвото  со  36338   или 63,57% 

гласови ЗА.

По гласањето Претседавачот на Собранието ги праша предлагачите на втората одлука дали сакаат да се гласа за неа или ја повлекуваат. Предлагачите ја повлекоа Одлуката и 

истакнаа дека се откажуваат од гласање. 



Резултатите од јавното гласање се:

Основна главнина-вкупно акции 85566

Обични акции 70937

Приоритетни акции 14629

Опис

Број на 

акции ГЛАСАЛЕ ЗА ПРОТИВ ВОЗДРЖАНИ

ВКУПНО 

ВАЖЕЧКИ 

ГЛАСОВИ

% од 

Основна 

главнина

Акции со право на глас 62644 Број на гласови 36349 5814 0 42163 49,28%

Присутни акционери 57155

% од присутни 

акционери 63,59% 10,17% 0,00%
% на присутни акционери со 

право на глас од акции со право 

на глас 91,24%

Заклучок:

6. Донесување Одлука за распределба на добивката и употреба на чистата добивка за 2015 година со предлог одлуки:

6.2. Одлука Не се врши распределба на добивката и употреба на чистата добивка за 2015 година.

Резултатите од тајното гласање по Предлог 6.1 се:
Основна главнина-вкупно акции 85566
Обични акции 70937
Приоритетни акции 14629

Опис Број на акции ГЛАСАЛЕ ЗА ПРОТИВ ВОЗДРЖАНИ

ВКУПНО ВАЖЕЧКИ 

ГЛАСОВИ

% од Основна 

главнина

Акции со право на глас 62644 Број на гласови 35848 6280 5 42133 49,24%

Присутни акционери 57155

% од присутни 

акционери 62,72% 10,98% 0,008%
% на присутни акционери со право 

на глас од акции со право на глас 91,24%

5. Донесување одлука за усвојување на извештајот на Ревизорската куќа ГРАНТ ТОРТОН Скопје од извршената ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи на 

Скопски Пазар АД Скопје за 2015 година

Одлуката за усвојување на извештајот на Ревизорската куќа ГРАНТ ТОРТОН Скопје од извршената ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи на Скопски Пазар АД 

Скопје за 2015 година со 36349  или 63,59%  гласови  ЗА, се усвои.

6.1. Одлука Чистата добивка односно нето добивката по оданочување во износ од 35.066.208,00 денари остварена во 2015 година, целосно се распределува во Резерви за 

реинвестирана добивка;



За Предлог 6.2.

Заклучок:

Резултатите од тајното гласање се:

Основна главнина-вкупно акции 85566

Обични акции 70937

Приоритетни акции 14629

Опис

Број на 

акции ГЛАСАЛЕ ЗА ПРОТИВ ВОЗДРЖАНИ

ВКУПНО 

ВАЖЕЧКИ 

ГЛАСОВИ

% од 

Основна 

главнина

Акции со право на глас 62644 Број на гласови 36321 203 60 36584 42,76%

Присутни акционери 57155

% од присутни 

акционери 63,55% 0,35% 0,10%
% на присутни акционери со 

право на глас од акции со право 

на глас 91,24%

Заклучок:

со 36321  или 63,55% гласови ЗА,  се усвои.

7. Донесување Одлука за враќање на средствата од резервите за откуп на сопствени обични акции и од резервите за вложување во инвестициски фондови, во средства за 

акумулирана добивка со предлог одлука:

7.1. Непотрошените средства од минатите години издвоени за резерви за откуп на сопствени акции во висина од 15.000.000,00 денари да се распоредат и вратат во средствата за 

акумулирана добивка. Непотрошените средства од минатите години издвоени за резерви за вложување во инвестициски фондови во висина од 17.230.721,00 денари да се 

распоредат и вратат во средствата за акумулирана добивка.

Одлуката - Непотрошените средства од минатите години издвоени за резерви за откуп на сопствени акции во висина од 15.000.000,00 денари да се распоредат и вратат во 

средствата за акумулирана добивка и 

Непотрошените средства од минатите години издвоени за резерви за вложување во инвестициски фондови во висина од 17.230.721,00 денари да се распоредат и вратат во 

средствата за акумулирана добивка 

Одлуката Чистата добивка односно нето добивката по оданочување во износ од 35.066.208,00 денари остварена во 2015 година, целосно се распределува во Резерви за 

реинвестирана добивка со 35848 или 62,72% гласови  ЗА,  се усвои .

По гласањето Претседавачот на Собранието ги праша предлагачите на втората одлука дали сакаат да се гласа за неа или ја повлекуваат. Предлагачите ја повлекоа Одлуката и 

истакнаа дека се откажуваат од гласање. 



8. Донесување Одлука за распределба на оданочените средства од акумулираната добивка остварена од претходните години со предлог одлуки:

8.1. Одлука  Средства од оданочената акумулирана добивка остварена во минатите години во вкупен износ од 335.855.912,00 денари да се распределат за следни намени: 

за резерви за откуп на сопствени акции  150.000.000,00 денари;

за резерви за вложување во инвестициски фондови 60.000.000,00 денари;

за дивиденда на приоритетни акции  2.850.000,00 денари.

8.2. Одлука  Средствата од оданочената акумулирана добивка остварена во минатите години во вкупен износ од 335.855.912,00 денари да се распределат за следни намени: 

за дивиденда на обични акции  173.646.825,00 денари;

за дивиденда на приоритетни акции  39.203.175,00 денари.

8.1. Одлука  Средства од оданочената акумулирана добивка остварена во минатите години во вкупен износ од 335.855.912,00 денари да се распределат за следни намени: 

за резерви за откуп на сопсвени акции  150.000.000,00 денари;

за резерви за вложување во инвестициски фондови 60.000.000,00 денари;

за дивиденда на приоритетни акции  2.850.000,00 денари.

Резултатите од тајното гласање се:

Основна главнина-вкупно акции 85566

Обични акции 70937

Приоритетни акции 14629

Опис

Број на 

акции ГЛАСАЛЕ ЗА ПРОТИВ ВОЗДРЖАНИ

ВКУПНО 

ВАЖЕЧКИ 

ГЛАСОВИ

% од 

Основна 

главнина

Акции со право на глас 62644 Број на гласови 35618 320 0 35938 42,00%

Присутни акционери 57155

% од присутни 

акционери 62,32% 0,56% 0,00%
% на присутни акционери со 

право на глас од акции со право 

на глас 91,24%



8.2. Одлука  Средствата од оданочената акумулирана добивка остварена во минатите години во вкупен износ од 335.855.912,00 денари да се распределат за следни намени: 

за дивиденда на обични акции  173.646.825,00 денари;

за дивиденда на приоритетни акции  39.203.175,00 денари.

Резултатите од тајното гласање се:

Основна главнина-вкупно акции 85566

Обични акции 70937

Приоритетни акции 14629

Опис

Број на 

акции ГЛАСАЛЕ ЗА ПРОТИВ ВОЗДРЖАНИ

ВКУПНО 

ВАЖЕЧКИ 

ГЛАСОВИ

% од 

Основна 

главнина

Акции со право на глас 62644 Број на гласови 18081 35328 0 53409 62,42%

Присутни акционери 57155

% од присутни 

акционери 31,65% 61,81% 0,00%
% на присутни акционери со 

право на глас од акции со право 

на глас 91,24%

Заклучок:

Одлуката - Средства од оданочената акумулирана добивка остварена во минатите години во вкупен износ од 335.855.912,00 денари да се распределат за следни намени: 

за резерви за откуп на сопствени акции  150.000.000,00 денари;

за резерви за вложување во инвестициски фондови 60.000.000,00 денари;

за дивиденда на приоритетни акции  2.850.000,00 денари

со 35618 или 62,32% гласови ЗА , се усвои.



9. Донесување Одлука за одобрување на работата на членовите на управниот одбор (колективно и поединечно), со предлог одлуки:

9.2. Одлука Не се одобрува работата на Управниот одбор за 2015 година колективно и поединечно.

Основна главнина-вкупно акции 85566

Обични акции 70937

Приоритетни акции 14629

Опис

Број на 

акции ГЛАСАЛЕ ЗА ПРОТИВ ВОЗДРЖАНИ

ВКУПНО 

ВАЖЕЧКИ 

ГЛАСОВИ

% од 

Основна 

главнина

Акции со право на глас 62644 Број на гласови 37611 16617 0 54228 63,38%

Присутни акционери 57155

% од присутни 

акционери 65,89% 29,07% 0,00%
% на присутни акционери со 

право на глас од акции со право 

на глас 91,24%

9.2. Одлука Не се одобрува работата на Управниот одбор за 2015 година колективно и поединечно.

За неа не се гласаше заради повлекување на Одлуката по предлог на Претседавачот  и откажување од гласање на Предлагачите.

Заклучок:

9.1. Одлука Се одобрува  работата на членовите на управниот одбор и водењето на  работата на членовите на управниот одбор на Скопски Пазар АД Скопје за 2015 година 

колективно и на секој поединечно

Одлука Се одобрува  работата на членовите на управниот одбор и водењето на  работата на членовите на управниот одбор на Скопски Пазар АД Скопје за 2015 година колективно и на секој 

поединечно  со 37611 или 65,89% гласови ЗА, се усвои.

Одлука Се одобрува  работата на членот на управниот одбор и водењето на  работата на членот Сашо Давитковски на управниот одбор на Скопски Пазар АД Скопје за 2015 година   со 37611 или 65,89% 

гласови ЗА, се усвои.

Одлука Се одобрува  работата на членот на управниот одбор и водењето на  работата на членот Слободанка Ристовска на управниот одбор на Скопски Пазар АД Скопје за 2015 година со 37611 или 

65,89% гласови ЗА, се усвои.

Одлука Се одобрува  работата на членот на управниот одбор и водењето на  работата на членот Јован Јовановски на управниот одбор на Скопски Пазар АД Скопје за 2015 година со 37611 или 65,89% 

гласови ЗА, се усвои

Одлука Се одобрува  работата на членот на управниот одбор и водењето на  работата на членот Боце Славков на управниот одбор на Скопски Пазар АД Скопје за 2015 година со 37611 или 65,89% 

гласови ЗА, се усвои.

Одлука Се одобрува  работата на членот на управниот одбор и водењето на  работата на членот Тошо Давитковски на управниот одбор на Скопски Пазар АД Скопје за 2015 година со 37611 или 65,89% 

гласови ЗА, се усвои.

Резултатите од јавното гласање се:

9.1. Одлука Се одобрува  работата на членовите на управниот одбор и водењето на  работата на членовите на управниот одбор на Скопски Пазар АД Скопје за 2015 година 

колективно и на секој поединечно; 



10. Донесување Одлука за одобрување на работата на членовите на надзорниот одбор (колективно и поединечно), со предлог одлуки:

10.2. Одлука Не се одобрува работата на Надзорниот одбор за 2015 година колективно и поединечно.

Основна главнина-вкупно акции 85566

Обични акции 70937

Приоритетни акции 14629

Опис

Број на 

акции ГЛАСАЛЕ ЗА ПРОТИВ ВОЗДРЖАНИ

ВКУПНО 

ВАЖЕЧКИ 

ГЛАСОВИ

% од 

Основна 

главнина

Акции со право на глас 62644 Број на гласови 37661 16790 0 54451 63,64%

Присутни акционери 57155

% од присутни 

акционери 65,89% 29,37% 0,00%
% на присутни акционери со 

право на глас од акции со право 

на глас 91,24%

10.2. Одлука Не се одобрува работата на Надзорниот одбор за 2015 година колективно и поединечно.

Заклучок:

Одлука Се одобрува  работата на членот на надзорниот одбор и водењето на  работата на членот Звонко Стојчев на надзорниот одбор на Скопски Пазар АД Скопје за 2015 година со 

37661 или 65,89% гласови ЗА, се усвои.

10.1. Одлука Се одобрува  работата на членовите на Надзорниот одбор и водењето на  работата на членовите на Надзорниот одбор на Скопски Пазар АД Скопје за 2015 година 

колективно и на секој поединечно;

10.1. Одлука Се одобрува  работата на членовите на Надзорниот одбор и водењето на  работата на членовите на Надзорниот одбор на Скопски Пазар АД Скопје за 2015 година 

колективно и на секој поединечно;

По гласањето Претседавачот на Собранието ги праша предлагачите на втората одлука дали сакаат да се гласа за неа или ј повлекуваат , предлагачите ја повлекоа Одлуката и истакнаа 

дека се откажуваат од гласање.

Се одобрува  работата на членовите на Надзорниот одбор и водењето на  работата на членовите на Надзорниот одбор на Скопски Пазар АД Скопје за 2015 година колективно и на 

секој поединечно со 37661 или 65,89% гласови ЗА, се усвои.
Одлука Се одобрува  работата на членот на надзорниот одбор и водењето на  работата на членот Предраг Милосављевиќ  на надзорниот одбор на Скопски Пазар АД Скопје за 2015 

година со 37661 или 65,89% гласови ЗА, се усвои.
Одлука Се одобрува  работата на членот на надзорниот одбор и водењето на  работата на членот Сашо Арсов  на надзорниот одбор на Скопски Пазар АД Скопје за 2015 година со 

37661 или 65,89% гласови ЗА, се усвои.

Резултатите од јавното гласање се:



11. Донесување Одлука Отповикување на член на надзорниот одбор на Скопски Пазар АД Скопје, со следната предлог Одлука:

Се отповикува г-дин Звонко Стојчев од функцијата член на надзорниот одбор на Скопски Пазар АД Скопје 

Резултатите од јавно гласање се:

Основна главнина-вкупно акции 85566

Обични акции 70937

Приоритетни акции 14629

Опис

Број на 

акции ГЛАСАЛЕ ЗА ПРОТИВ ВОЗДРЖАНИ

ВКУПНО 

ВАЖЕЧКИ 

ГЛАСОВИ

% од 

Основна 

главнина

Акции со право на глас 62644 Број на гласови 17956 37657 0 55613 64,99%

Присутни акционери 57155

% од присутни 

акционери 31,41% 65,88% 0,00%
% на присутни акционери со 

право на глас од акции со право 

на глас 91,24%

Заклучок:

Одлуката не се усвои.

12. Донесување Одлука Избор на член на надзорниот одбор на Скопски Пазар АД Скопје, со следната предлог Одлука:

Се избира г-дин Димитар Џеков за член член на надзорниот одбор на Скопски Пазар АД Скопје.

Г-дин Ацо Дудуловски ја повлече оваа точка од дневен ред.



13. Донесување Одлука за назначување на овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и финансиските ивештаи во 2016  година, со следниот предлог:

Резултатите од јавно гласање се:

Основна главнина-вкупно акции 85566

Обични акции 70937

Приоритетни акции 14629

Опис

Број на 

акции ГЛАСАЛЕ ЗА ПРОТИВ ВОЗДРЖАНИ

ВКУПНО 

ВАЖЕЧКИ 

ГЛАСОВИ

% од 

Основна 

главнина

Акции со право на глас 62644 Број на гласови 47942 0 0 47942 56,03%

Присутни акционери 57155

% од присутни 

акционери 83,88% 0,00% 0,00%
% на присутни акционери со 

право на глас од акции со право 

на глас 91,24%

Заклучок:

14. Донесување Одлука за отуѓување на сопствени акции по пат на јавна понуда со следната предлог одлука:

Одлука За отуѓување на 800 приоритетни акции без право на глас по продажна цена од 8.500,00 денари по акција.

Резултатите од јавно гласање се:

Основна главнина-вкупно акции 85566

Обични акции 70937

Приоритетни акции 14629

Опис Број на акции ГЛАСАЛЕ ЗА ПРОТИВ ВОЗДРЖАНИ

ВКУПНО ВАЖЕЧКИ 

ГЛАСОВИ

% од Основна 

главнина

Акции со право на глас 62644 Број на гласови 37657 17961 0 55618 65,00%

Присутни акционери 57155

% од присутни 

акционери 65,88% 31,42% 0,00%

% на присутни акционери со право на 

глас од акции со право на глас 91,24%

Заклучок: Одлуката  За отуѓување на 800 приоритетни акции без право на глас по продажна цена од 8.500,00 денари по акција со 37657  или 65,88% гласови ЗА, се усвои.

Се назначува Ревизорската куќа Грант Тортон Скопје за овластен ревизор за вршење на ревизија на Годишната сметка и на финансиските извештаи на Скопски Пазар АД Скопје за 

2016 година.

Одлуката -  Се назначува Ревизорската куќа Грант Тортон Скопје за овластен ревизор за вршење на ревизија на Годишната сметка и на финансиските извештаи на Скопски Пазар АД 

Скопје за 2016 година со 47942  или 83,88% гласови ЗА, се усвои.



15. Донесување Одлука за купување на обични сопствени акции по пат на јавна понуда со следната предлог одлука:

Резултатите од јавно гласање се:

Основна главнина-вкупно акции 85566

Обични акции 70937

Приоритетни акции 14629

Опис

Број на 

акции ГЛАСАЛЕ ЗА ПРОТИВ ВОЗДРЖАНИ

ВКУПНО 

ВАЖЕЧКИ 

ГЛАСОВИ

% од 

Основна 

главнина

Акции со право на глас 62644 37661 17961 0 55622 65,00%

Присутни акционери 57155

% од присутни 

акционери 65,89% 31,42% 0,00%

% на присутни акционери со право 

на глас од акции со право на глас 91,24%

Заклучок:

Да се изврши откуп на максимум 5000 обични сопствени акции по минимална цена која не може да биде под номиналниот износ од 3.092,00 денари по акција, односно максимум 

паричен износ од 30.000,00 денари по акција.

Одлуката - Да се изврши откуп на максимум 5000 обични сопствени акции по минимална цена која не може да биде под номиналниот износ од 3.092,00 денари по акција, односно 

максимум паричен износ од 30.000,00 денари по акција со 37661  или 65,89% гласови ЗА, се усвои.



16. Донесување на Одлука за исплата на дивиденда и за утврдување на датумите за исплата за 2015 година со следните предлог одлуки:

за обични акции  0 денари по акција, односно 0% од номиналната вредност;

за приоритетни акции  186,00 денари по акција, односно 6% од номиналната вредност.

за обични акции  2.771,96 денари во бруто износ за 1 акција;

за приоритетни акции  2.834,85 денари во бруто износ за 1 акција.

за обични акции  0 денари по акција, односно 0% од номиналната вредност;

за приоритетни акции  186,00 денари по акција, односно 6% од номиналната вредност:

Резултатите од јавно гласање се:

Основна главнина-вкупно акции 85566

Обични акции 70937

Приоритетни акции 14629

Опис

Број на 

акции ГЛАСАЛЕ ЗА ПРОТИВ ВОЗДРЖАНИ

ВКУПНО 

ВАЖЕЧКИ 

ГЛАСОВИ

% од 

Основна 

главнина

Акции со право на глас 62644 Број на гласови 37661 0 0 37661 44,01%

Присутни акционери 57155

% од присутни 

акционери 65,89% 0,00% 0,00%

% на присутни акционери со право 

на глас од акции со право на глас 91,24%

16.2.  Согласно одлуката за распределба на средства од оданочена акумулирана добивка остварена во претходните години на акционерите да им се исплатува дивиденда за 2015 

година и тоа:

16.1.  Согласно одлуката на Управниот одбор на Друштвото донесена на седница одржана на ден 23.03.2016 година предложената дивиденда по акција  во нето износ ќе изнесува:

16.1.  Согласно одлуката на Управниот одбор на Друштвото донесена на седница одржана на ден 23.03.2016 година предложената дивиденда по акција  во нето износ ќе изнесува:



за обични акции  2.771,96 денари во бруто износ за 1 акција;

за приоритетни акции  2.834,85 денари во бруто износ за 1 акција.

Резултатите од јавно гласање се:

Основна главнина-вкупно акции 85566

Обични акции 70937

Приоритетни акции 14629

Опис

Број на 

акции ГЛАСАЛЕ ЗА ПРОТИВ ВОЗДРЖАНИ

ВКУПНО 

ВАЖЕЧКИ 

ГЛАСОВИ

% од 

Основна 

главнина

Акции со право на глас 62644 Број на гласови 17927 37657 0 55584 64,96%

Присутни акционери 57155

% од присутни 

акционери 31,36% 65,88% 0,00%

% на присутни акционери со право 

на глас од акции со право на глас 91,24%

Заклучок:

за обични акции  0 денари по акција, односно 0% од номиналната вредност и 

за приоритетни акции  186,00 денари по акција, односно 6% од номиналната вредност 

 со 37661  или 65,89% гласови ЗА, се усвои.

Скопје, 09.05.2016 година

16.2.  Согласно одлуката за распределба на средства од оданочена акумулирана добивка остварена во претходните години на акционерите да им се исплатува дивиденда за 2015 

година и тоа:

Одлуката- Согласно одлуката на Управниот одбор на Друштвото донесена на седница одржана на ден 23.03.2016 година предложената дивиденда по акција  во нето износ ќе 

изнесува:


