
 
 
 

Согласно член 401-а од Законот за трговски друштва, МАКПЕТРОЛ А.Д. - 
Скопје ги објавува резултатите од гласањето по точките од дневниот ред од 
Годишното собрание на акционери на Друштвото, одржано на ден 16.6.2012 година 
 

На Годишното собрание на акционери на Друштвото, од вкупно 112.382 
акции со право на глас, присуствуваа акционери, односно нивни полномошници кои 
поседуваат вкупен број  на акции со право на глас 71.203 акции или 63,35801 % од 
вкупниот број на акции со право на глас.  
 

Присутните акционери, односно нивните полномошници гласаа на следниот 
начин: 
 
 

ПРОЦЕДУРАЛЕН ДЕЛ 
 

1. За избор на Претседавач на Собранието - Ерол Хасан, ЗА гласаа 71.203, 
ПРОТИВ немаше, ВОЗДРЖАНИ немаше. 

 
За избор на Ерол Хасан, за Претседавач на Собранието,  гласаа 71.203 
гласови од акциите со право на глас, што претставува 100 % од вкупниот 
број на претставените акции со право на глас. 

 
 

2. Избор на бројачи на гласови – Билјана Грубиќ и Маријана Димова 
Спасовска, ЗА гласаа 71.203, ПРОТИВ немаше, ВОЗДРЖАНИ немаше. 

 
За избор на Билјана Грубиќ и Маријана Димова Спасовска, за бројачи на 
гласови,  гласаа 71.203 гласови од акциите со право на глас, што 
претставува 100 % од вкупниот број на претставените акции со право на 
глас. 

 
 

     РАБОТЕН ДЕЛ 
 

1.1.  Разгледување на Годишната сметка и финансиските извештаи на 
Друштвото за 2011 година 

 
За Донесување Одлука за усвојување на Годишната сметка и 
финансиските извештаи на Друштвото за периодот од 1.1.2011 
година до 31.12.2011 година гласаа акционери и полномошници на 
акционери со мнозинство акции со право на глас, ЗА гласаа 70.686, 
ПРОТИВ 517, ВОЗДРЖАНИ немаше. 

 
Одлуката е донесена со 70.686 гласови од претставените акции со право на 

глас, што претставува  99,27 % од вкупниот број на претставените акции со право на 
глас. 
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1.2.  Разгледување на Консолидираната Годишна сметка и Консоли-
дираните Финансиски извештаи на Друштвото за 2011 година 

 
За Донесување Одлука за усвојување на Консолидираната 
Годишна сметка и Консолидираните Финансиски извештаи на 
Друштвото за периодот од 1.1.2011 година до 31.12.2011 година 
гласаа акционери и полномошници на акционери со мнозинство 
акции со право на глас, ЗА гласаа 70.686, ПРОТИВ 517, 
ВОЗДРЖАНИ немаше. 

 
Одлуката е донесена со 70.686 гласови од претставените акции со право на 

глас, што претставува  99,27% од вкупниот број на претставени акции со право на 
глас. 
 

1.3  Разгледување на Годишниот извештај на Управниот одбор за 
работењето на Друштвото во 2011 година 

 
За Донесување  Одлука за усвојување на Годишниот извештај на 
Управниот одбор за работењето на Друштвото во 2011 година,  
гласаа акционери и полномошници на акционери со мнозинство 
акции со право на глас, ЗА гласаа 70.686, ПРОТИВ 517, 
ВОЗДРЖАНИ немаше. 

 
Одлуката е донесена со 70.686 гласови од претставените акции со право на 

глас, што претставува  99,27 % од вкупниот број на претставените акции со право на 
глас. 

 

1.4   Разгледување на Извештајот на Надзорниот одбор за резултатите 
од контролата над управувањето и раководењето со Друштвото 
во 2011 година 

 
1.4а/ Донесување Одлука за усвојување  на Извештајот на 

Надзорниот одбор за резултатите од контролата над 
управувањето и раководењето со Друштвото во 2011 
година гласаа акционери и полномошници на акционери со 
мнозинство акции со право на глас, ЗА гласаа 70.686, 
ПРОТИВ 517, ВОЗДРЖАНИ немаше. 

 
Одлуката е донесена со 70.686 гласови од претставените акции со право на 

глас, што претставува   99,27 % од вкупниот број на претставени акции со право на 
глас. 

 
1.4б/ Донесување Одлука за одобрување на работењето на 

членовите на Управниот одбор на Друштвото во 2011 
година  

 
За одобрување на работата на Претседателот на 
Управниот одбор, Андреја Јосифовски ЗА гласаа акционери 
и полномошници на акционери со мнозинство од 70.686 акции 
со право на глас, што претставува 99,27 % од претставените 
акции со право на глас. ПРОТИВ гласаа акционери со 517 
акции со право на глас ВОЗДРЖАНИ немаше. 
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За одобрување на работата на членот на Управниот одбор, 
Саша Лекиќ ЗА гласаа акционери и полномошници на 
акционери со мнозинство од 70.686 акции со право на глас, 
што претставува 99,27 % од претставените акции со право на 
глас. ПРОТИВ гласаа акционери со 517 акции со право на 
глас ВОЗДРЖАНИ немаше. 
 
За одобрување на работата на членот на Управниот одбор, 
Јован Трповски ЗА гласаа акционери и полномошници на 
акционери со мнозинство од 70.686 акции со право на глас, 
што претставува 99,27 % од претставените акции со право на 
глас. ПРОТИВ гласаа акционери со 517 акции со право на 
глас ВОЗДРЖАНИ немаше. 
 
За одобрување на работата на членот на Управниот одбор, 
Ристо Јосифовски ЗА гласаа акционери и полномошници на 
акционери со мнозинство од 70.686 акции со право на глас, 
што претставува 99,27 % од претставените акции со право на 
глас. ПРОТИВ гласаа акционери со 517 акции со право на 
глас ВОЗДРЖАНИ немаше. 
 
За одобрување на работата на членот на Управниот одбор, 
Мери Забазноска ЗА гласаа акционери и полномошници на 
акционери со мнозинство од 70.686 акции со право на глас, 
што претставува 99,27 % од претставените акции со право на 
глас. ПРОТИВ гласаа акционери со 517 акции со право на 
глас ВОЗДРЖАНИ немаше. 
 
За одобрување на работата на членот на Управниот одбор, 
Зоран Доневски ЗА гласаа акционери и полномошници на 
акционери со мнозинство од 70.686 акции со право на глас, 
што претставува 99,27 % од претставените акции со право на 
глас. ПРОТИВ гласаа акционери со 517 акции со право на 
глас ВОЗДРЖАНИ немаше. 
 
За одобрување на работата на членот на Управниот одбор, 
Љупчо Георгиевски ЗА гласаа акционери и полномошници 
на акционери со мнозинство од 70.686 акции со право на глас, 
што претставува 99,27 % од претставените акции со право на 
глас. ПРОТИВ гласаа акционери со 517 акции со право на 
глас ВОЗДРЖАНИ немаше. 

 
За одобрување на работата на членот на Управниот одбор, 
Сашо Бошковски ЗА гласаа акционери и полномошници на 
акционери со мнозинство од 70.686 акции со право на глас, 
што претставува 99,27 % од претставените акции со право на 
глас. ПРОТИВ гласаа акционери со 517 акции со право на 
глас ВОЗДРЖАНИ немаше. 
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1.4в/ Донесување Одлука за одобрување на работењето на 

членовите на Надзорниот одбор на Друштвото во 2011 
година  

 
За одобрување на работата на Претседателот на 
Надзорниот одбор Станко Веселински ЗА гласаа акционери 
и полномошници на акционери со мнозинство од 70.686 акции 
со право на глас, што претставува 99,27 % од претставените 
акции со право на глас. ПРОТИВ гласаа акционери со 517 
акции со право на глас ВОЗДРЖАНИ немаше. 
 
За одобрување на работата на членот на Надзорниот одбор 
Оливера Данова ЗА гласаа акционери и полномошници на 
акционери со мнозинство од 70.686 акции со право на глас, 
што претставува 99,27 % од претставените акции со право на 
глас. ПРОТИВ гласаа акционери со 517 акции со право на 
глас ВОЗДРЖАНИ немаше. 
 
За одобрување на работата на членот на Надзорниот одбор 
Звонко Трифунов 
ЗА гласаа акционери и полномошници на акционери со 
мнозинство од 70.686 акции со право на глас, што претставува 
99,27 % од претставените акции со право на глас. ПРОТИВ 
гласаа акционери со 517 акции со право на глас 
ВОЗДРЖАНИ немаше. 
 
За одобрување на работата на независниот член на 
Надзорниот одбор Дејан Левески ЗА гласаа акционери и 
полномошници на акционери со мнозинство од 70.686 акции 
со право на глас, што претставува 99,27 % од претставените 
акции со право на глас. ПРОТИВ гласаа акционери со 517 
акции со право на глас ВОЗДРЖАНИ немаше. 

 

2.  Распоредување по Годишната сметка на Друштвото 

 
За донесување Одлука за распоредување по Годишната сметка на 
Друштвото за 2011 година гласаа акционери и полномошници на 
акционери со мнозинство акции со право на глас, ЗА  гласаа 70.686, 
ПРОТИВ 517, ВОЗДРЖАНИ немаше. 

 
Одлуката е донесена со 70.686 гласови од акциите со право на глас, што                 

претставува  99,27 % од вкупниот број на претставени акции со право на глас. 
 

3.   Определување на ревизори на Финансиските извештаи  на Друштвото 
за 2012 година 

 
За Донесување Одлука за определување на ревизори на  инансиските 
извештаи на Друштвото за 2012 година гласаа акционери и 
полномошници на акционери со мнозинство акции со право на глас, ЗА 
гласаа 70.686,  ПРОТИВ 517, ВОЗДРЖАНИ немаше. 
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Одлуката е донесена со 70.686 гласови од претставените акции со право на 

глас, што   преставува  99,27 % од вкупниот број на претставени акции со право на 
глас. 
 

     4.  Одобрување на зделка со заинтересирана страна    

 
За  донесување Одлука за одобрување на зделка со заинтересирана 
страна гласаа акционери и полномошници на акционери кои немаат 
интерес ЗА гласаа акционери со 48.053 акции со право на глас, ПРОТИВ 
гласаа акционери со 517 акции со право на глас ВОЗДРЖАНИ немаше. 

Одлуката е донесена со 48.053 гласови од претствените акции со право на 
глас, што преставува  67,49 % од вкупниот број на претставени акции со право на 
глас. 

 

 

Скопје, 26.6.2012 година 

 


