
Образец за гласање преку коресподенција на акционер правно лице  
за годишно собрание на акционери на Скопски Пазар АД Скопје закажано за 29.05.2020 година 

со почеток во 09.00 часот 
 

Согласно член 400-а од Законот за трговски друштва,  
________________________________________________________________________(назив на акционерот-правно лице)со 
седиште ________________________________________________________ , ЕМБС _____________________, ЕДБ 
____________________________ застапуван од _______________________________________________ (име и презиме) со 
_____________ акции издадени од Скопски Пазар АД Скопје кои се во сопственост на правното лице- 
акционер на денот на одржување на седницата на годишното собрание на акционери -  29.05.2020 
година, по точките на дневен ред, одлуките и материјалите објавени заедно со јавниот повик за 
свикување на  седницата на годишното собрание на акционери правното лице-акционер гласа на 
следниот начин: 

 
Гласањето се врши со пополнување на празните линии со зборовите „ЗА”, “ПРОТИВ”, „ВОЗДРЖАН”. 

 
ПРОЦЕДУРАЛЕН ДЕЛ 

1. Избор на претседавач на Собранието; 
- Предлог __________________________________ (име и презиме). Гласам ________________.  

 
2. Двајца бројачи на гласови : 

- Предлог ____________________________________ (име и презиме). Гласам ________________; 
- Предлог _________________________________ (име и презиме). Гласам ________________. 

 
РАБОТЕН ДЕЛ 
 

1. Разгледување и усвојување на ревидираната годишна сметка за 2019 година, со предлог 
одлука. 
-  Предлог одлука за усвојување на ревидираната годишна сметка за 2019 година. 

Гласам ___________________. 
 

2. Разгледување и усвојување на ревидираните финансиски извештаи за 2019 година, со 
предлог одлука. 
- Предлог одлука за усвојување на ревидираните финансиски извештаи за 2019 

година. Гласам ___________________. 
 

3. Разгледување и усвојување на годишниот извештај за работењето на Скопски Пазар АД 
Скопје за 2019 година, со предлог одлука. 
- Предлог одлука за усвојување на годишниот извештај за работењето на Скопски 

Пазар АД Скопје за 2019 година. Гласам ___________________. 
 

4. Одлучување за употреба на чистата добивка остварена по ревидирана годишна сметка и 
ревидирани финансиски извештаи за 2019 година, со предлог одлука. 
- Предлог одлука за употреба на чистата добивка остварена по ревидирана годишна 

сметка и ревидирани финансиски извештаи за 2019 година. Гласам ___________________. 
 

5. Разгледување на извештајот за ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи 
за 2019 година. 
 

6. Разгледување на годишниот извештај за 2019 година на службата за внатрешна ревизија. 
 

7. Oдобрување на работата на членовите на управниот одбор за 2019 година, со предлог 
одлуки. 

-Предлог одлука за одобрување на работата и водењето на работењето со друштвото 
на членовите на управниот одбор за 2019 година. Гласам ___________________. 
- Предлог одлука за одобрување на работата и водењето на работењето со друштвото 
на Младен Дамев – член и претседател на управниот одбор за 2019 година. Гласам 
___________________. 



- Предлог одлука за одобрување на работата и водењето на работењето со друштвото 
на Велимир Шиповиќ - член на управниот одбор за 2019 година. Гласам 
___________________. 
- Предлог одлука за одобрување на работата и водењето на работењето со друштвото 
на Озџан Даут - член на управниот одбор за 2019 година. Гласам ___________________. 
- Предлог одлука за одобрување на работата и водењето на работењето со друштвото 
на Арменд Етеми - член на управниот одбор за 2019 година. Гласам ___________________. 
- Предлог одлука за одобрување на работата и водењето на работењето со друштвото 
на Бесар Етеми - член на управниот одбор за 2019 година. Гласам ___________________. 
 

8. Oдобрување на работата на членовите на надзорниот одбор за 2019 година, со предлог 
одлуки; 
- Предлог одлука за одобрување на работата и водењето на работењето со друштвото 

на членовите на надзорниот одбор за 2019 година. Гласам ___________________. 
- Предлог одлука за одобрување на работата и водењето на работењето со друштвото 

на Фатмир Етеми – член и претседател на надзорниот одбор за 2019 година. Гласам 
___________________. 

- Предлог одлука за одобрување на работата и водењето на работењето со друштвото 
на Ацо Дудулоски - член на надзорниот одбор за 2019 година. Гласам ___________________. 

- Предлог одлука за одобрување на работата и водењето на работењето со друштвото 
на Димитар Џеков - независен член на надзорниот одбор за 2019 година. Гласам 
___________________. 

 
9. Одлучување за измена на статутот на Скопски Пазар АД Скопје, со предлог одлука. 

- Предлог одлука за измена на статутот на Скопски Пазар АД Скопје. Гласам 
___________________. 

 
10. Назначување на овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и финансиските 

извештаи за 2020 година, со предлог одлука. 
- Предлог одлука за назначување на ТП ЗА РЕВИЗИЈА КОТЕВ Гевгелија овластен 

ревизор за ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи за 2020 година. 
Гласам ___________________. 
 

 
 
 
 
 
Датум                Акционер  
 
________ 2020 година                                               ____________________________ 
 

(име и презиме и своерачен потпис на 
законскиот застапник на правното лице и печат 

на правното лице) 
 
 


