
 
 
 

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 11.6.2016 
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 77.043 акции или 68,55 % 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 
75.023, ПРОТИВ 1.707, ВОЗДРЖАНИ 313. 

 
За избор на Ерол Хасан, за Претседавач на Собранието,  гласаа 75.023 
гласови од акциите со право на глас, што претставува 97,38 % од 
вкупниот број на претставените акции со право на глас. 

 
 

2. Избор на бројачи на гласови – Маријана Димова Спасовска, Марија 
Тодороска, Душка Јаневска и Билјана Грубиќ, ЗА гласаа 76.754, 
ПРОТИВ 0, ВОЗДРЖАНИ 289. 

 
За избор на Маријана Димова Спасовска, Марија Тодороска, Душка 
Јаневска и Билјана Грубиќ, за бројачи на гласови,  гласаа 76.754 гласови 
од акциите со право на глас, што претставува 99,62% од вкупниот број 
на претставените акции со право на глас. 

 
 

За предложениот дневен ред, гласаа акционери и полномошници на 
акционери со мнозинство акции со право на глас, ЗА гласаа 76.626, 
ПРОТИВ 54, ВОЗДРЖАНИ 363. 

 
Дневниот ред е изгласан со 76.626 гласови од претставените акции со 

право на глас, што претставува  99,46 % од вкупниот број на претставените 
акции со право на глас. 

 
 



                                                                     
     РАБОТЕН ДЕЛ 
 

1.1.  Разгледување на Годишната сметка и Финансиските извештаи 
на Друштвото за 2015 година 

 
За Донесување Одлука за усвојување на Годишната сметка и 
Финансиските извештаи на Друштвото за периодот од 1.1.2015 
година до 31.12.2015 година гласаа акционери и полномошници на 
акционери со мнозинство акции со право на глас, ЗА гласаа 74.380, 
ПРОТИВ 2.172, ВОЗДРЖАНИ 491. 

 
Одлуката е донесена со 74.380 гласови од претставените акции со 

право на глас, што претставува  96,54 % од вкупниот број на претставените 
акции со право на глас. 

 
1.2.  Разгледување на Консолидираната Годишна сметка и Консоли-

дираните Финансиски извештаи на Друштвото за 2015 година 
 

За Донесување Одлука за усвојување на Консолидираната 
Годишна сметка и Консолидираните Финансиски извештаи на 
Друштвото за периодот од 1.1.2015 година до 31.12.2015 година 
гласаа акционери и полномошници на акционери со мнозинство 
акции со право на глас, ЗА гласаа 74.255, ПРОТИВ 2.247, 
ВОЗДРЖАНИ 541. 

 
Одлуката е донесена со 74.255 гласови од претставените акции со 

право на глас, што претставува  96,38 % од вкупниот број на претставени 
акции со право на глас. 

 
1.3  Разгледување на Годишниот извештај на Управниот одбор за 

работењето на Друштвото во 2015 година и на Годишниот 
извештај на Управниот одбор за консолидираните финансиски 
резултати на Друштвото во 2015 

 
За Донесување  Одлука за усвојување на Годишниот извештај 
на Управниот одбор за работењето на Друштвото во 2015 
година и на Годишниот извештај на Управниот одбор за 
консолидираните финансиски резултати на Друштвото во 2015 
година гласаа акционери и полномошници на акционери со 
мнозинство акции со право на глас, ЗА гласаа 74.155, ПРОТИВ 
2.337, ВОЗДРЖАНИ 551. 

 
Одлуката е донесена со 74.155 гласови од претставените акции со 

право на глас, што претставува  96,25 % 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 2015 година 

 
1.4.1 Донесување Одлука за усвојување  на Извештајот на 

Надзорниот одбор за резултатите од контролата над 
управувањето и раководењето со Друштвото во 2015 
година гласаа акционери и полномошници на акционери со 
мнозинство акции со право на глас, ЗА гласаа 74.106, 
ПРОТИВ 2.305, ВОЗДРЖАНИ 622, не гласаа 10 акции од 
акционери и полномошници на акционери. 

 
Одлуката е донесена со 74.106 гласови од претставените акции со 

право на глас, што претставува 96,19 % од вкупниот број на претставени 
акции со право на глас. 

 
1.4.2 Донесување Одлука за одобрување на работењето на 

членовите на Управниот одбор на Друштвото во 2015 
година  

 
За одобрување на работата на Претседателот на 
Управниот одбор, Андреја Јосифовски, од претставените 
77.031 акции со право на глас, ЗА гласаа акционери и 
полномошници на акционери со мнозинство од 74.148 акции 
со право на глас, што претставува 96,26 % од претставените 
акции со право на глас, ПРОТИВ гласаа акционери и 
полномошници на акционери со 2.647 акции со право на 
глас ВОЗДРЖАНИ 229 гласови, не гласаа 19 акции од 
акционери и полномошници на акционери. 

 
За одобрување на работата на членот на Управниот 
одбор, Саша Лекиќ, од претставените 77.031 акции со 
право на глас, ЗА гласаа акционери и полномошници на 
акционери со мнозинство од 74.169 акции со право на глас, 
што претставува 96,28 % од претставените акции со право на 
глас, ПРОТИВ гласаа акционери и полномошници на 
акционери со 2.622 акции со право на глас, ВОЗДРЖАНИ 
240 гласови, не гласаа 12 акции од акционери и 
полномошници на акционери. 
 
За одобрување на работата на членот на Управниот 
одбор, Јован Трповски, од претставените 77.031 акции со 
право на глас, ЗА гласаа акционери и полномошници на 
акционери со мнозинство од 74.304 акции со право на глас, 
што претставува 96,46 % од претставените акции со право на 



глас, ПРОТИВ гласаа акционери и полномошници на 
акционери со 2.142 акции со право на глас, ВОЗДРЖАНИ 
260 гласови, не гласаа 337 акции од акционери и 
полномошници на акционери. 
 

За одобрување на работата на членот на Управниот одбор, 
Ристо Јосифовски, од претставените 77.031 акции со право 
на глас, ЗА гласаа акционери и полномошници на акционери 
со мнозинство од 74.580 акции со право на глас, што 
претставува 96,82 % од претставените акции со право на 
глас, ПРОТИВ гласаа акционери и полномошници на 
акционери со 2.143 акции со право на глас, ВОЗДРЖАНИ 
298 гласови, не гласаа 22 акции од акционери и 
полномошници на акционери. 
 
За одобрување на работата на членот на Управниот 
одбор, Мери Забазноска, од претставените 77.031 акции со 
право на глас, ЗА гласаа акционери и полномошници на 
акционери со мнозинство од 74.481 акции со право на глас, 
што претставува 96,69 % од претставените акции со право на 
глас, ПРОТИВ гласаа акционери и полномошници на 
акционери со 2.258 акции со право на глас, ВОЗДРЖАНИ 
282 гласови, не гласаа 22 акции од акционери и 
полномошници на акционери. 
 
За одобрување на работата на членот на Управниот 
одбор, Зоран Доневски, од претставените 77.031 акции со 
право на глас, ЗА гласаа акционери и полномошници на 
акционери со мнозинство од 74.471 акции со право на глас, 
што претставува 96,68 % од претставените акции со право на 
глас, ПРОТИВ гласаа акционери и полномошници на 
акционери со 2.316 акции со право на глас, ВОЗДРЖАНИ 
229 гласови, не гласаа 27 акции од акционери и 
полномошници на акционери. 
 
За одобрување на работата на членот на Управниот 
одбор, Љупчо Георгиевски, од претставените 76.913 акции 
со право на глас, ЗА гласаа акционери и полномошници на 
акционери со мнозинство од 74.405 акции со право на глас, 
што претставува 96,74 % од претставените акции со право на 
глас, ПРОТИВ гласаа акционери и полномошници на 
акционери со 2.274 акции со право на глас, ВОЗДРЖАНИ 
224 гласови, не гласаа 140 акции од акционери и 
полномошници на акционери. 

 



За одобрување на работата на членот на Управниот 
одбор, Сашо Бошковски, од претставените 76.913 акции со 
право на глас, ЗА гласаа акционери и полномошници на 
акционери со мнозинство од 74.570 акции со право на глас, 
што претставува 96,95 % од претставените акции со право на 
глас, ПРОТИВ гласаа акционери и полномошници на 
акционери со 2.274 акции со право на глас, ВОЗДРЖАНИ 
49 гласови, не гласаа 150 акции од акционери и 
полномошници на акционери. 
 

1.4.3 Донесување Одлука за одобрување на работењето на 
членовите на Надзорниот одбор на Друштвото во 2015 
година  

 
За одобрување на работата на Претседателот на 
Надзорниот одбор Станко Веселински, од претставените 
76.913 акции со право на глас, ЗА гласаа акционери и 
полномошници на акционери со мнозинство од 74.270 акции 
со право на глас, што претставува 96,56 % од претставените 
акции со право на глас. ПРОТИВ гласаа акционери и 
полномошници на акционери со 2.198 акции со право на 
глас ВОЗДРЖАНИ 445 гласови, не гласаа 130 акции од 
акционери и полномошници на акционери. 
 
За одобрување на работата на членот на Надзорниот 
одбор Оливера Данова, од претставените 76.913 акции со 
право на глас, ЗА гласаа акционери и полномошници на 
акционери со мнозинство од 74.184 акции со право на глас, 
што претставува 96,45 % од претставените акции со право на 
глас. ПРОТИВ гласаа акционери и полномошници на 
акционери со 2.274 акции со право на глас ВОЗДРЖАНИ 
244 гласови, не гласаа 341 од акционери и полномошници на 
акционери. 
 
За одобрување на работата на членот на Надзорниот 
одбор Звонко Трифунов, од претставените 76.908 акции со 
право на глас, ЗА гласаа акционери и полномошници на 
акционери со мнозинство од 74.309 акции со право на глас, 
што претставува 96,62 % од претставените акции со право на 
глас, ПРОТИВ гласаа акционери и полномошници на 
акционери со 2.198 акции со право на глас, ВОЗДРЖАНИ 
180 гласови, не гласале 356 од акционери и полномошници 
на акционери. 

 
За одобрување на работата на независниот член на 
Надзорниот одбор Дејан Левески, од претставените 76.908 



акции со право на глас, ЗА гласаа акционери и 
полномошници на акционери со мнозинство од 74.318 акции 
со право на глас, што претставува 96,63 % од претставените 
акции со право на глас, ПРОТИВ гласаа акционери и 
полномошници на акционери со 2.274 акции со право на 
глас, ВОЗДРЖАНИ 20 гласови, не гласале 431 акции од 
акционери и полномошници на акционери. 
 

 

2.  Распоредување на добивката по Годишната сметка на Друштвото 
за 2015 година 

 
За донесување Одлука за распоредување на добивката по 
Годишната сметка на Друштвото за 2015 година гласаа акционери 
и полномошници на акционери со 76.908 акции со право на глас, ЗА  
гласаа 74.304, ПРОТИВ 2.128, ВОЗДРЖАНИ 255, не гласаа 356 
акции од акционери и полномошници на акционери. 

 
Одлуката е донесена со 74.304 гласови од акциите со право на глас, 

што претставува  96,61 % од вкупниот број на претставени акции со право 
на глас. 

 

3.   Определување на ревизори на Финансиските извештаи  на 
Друштвото за 2016 година 

 
За донесување Одлука за определување на ревизори на 
финансиските извештаи на Друштвото за 2016 година гласаа 
акционери и полномошници на акционери со 76.908 акции со право 
на глас, ЗА гласаа 74.238,  ПРОТИВ 1.814, ВОЗДРЖАНИ 851, не 
гласаа 140 акции од акционери и полномошници на акционери. 

 
Одлуката е донесена со 74.238 гласови од претставените акции со 

право на глас, што  претставува  96,53 % 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 и 
полномошници на акционери со 47.595 акции со право на глас, 
ПРОТИВ гласаа акционери и полномошници на акционери со 2.645 
акции со право на глас ВОЗДРЖАНИ 15, не гласаа 233 акции од 
акционери и полномошници на акционери. 



  
Одлуката е донесена со 47.595 гласови од претствените акции со 

право на глас, што претставува  94,27 % од вкупниот број на акции со 
право на глас на акционерите кои немаат интерес за склучување на 
зделката. 

 
Скопје, 24.6.2016 година 
 
 
 
 
 


