
 
 
Согласно членот 401-а од Законот за трговските друштва, ОИЛКО КДА- Скопје ги 
објавува резултатите од гласањето по точките од дневниот ред од XIII-тото 
Годишно Собрание на акционери на Друштвото, одржано на ден 21.5.2019 година. 
 
На Годишното собрание на акционери на Друштвото, од вкупно 248 855 акции со 
право на глас, присуствуваа акционери лично, кои поседуваат вкупен број на акции 
со право на глас 210 395 и акционери кои гласале со кореспонденција, со вкупен 
број на акции со право на глас 38 295, односно на годишното Собрание, вкупен 
број на акции со право на глас се 248 690 или 99,93 % од вкупниот број на акции со 
право на глас.  
 
Акционерите гласаа на следниот начин: 
 
 
ПРОЦЕДУРАЛЕН ДЕЛ: 
 

1. За избор на Претседавач на Собранието - Ерол Хасан, ЗА гласаа 244 410 
ПРОТИВ немаше, ВОЗДРЖАНИ 4 280. 

 
За избор на Ерол Хасан, за Претседавач на Собранието, гласаа 248 690 
гласови од акциите со право на глас, што претставува 100 % од вкупниот 
број на претставените акции со право на глас. 

 
 
2. За определување на бројач на гласови – Марија Ковачка, ЗА гласаа 244 

410 ПРОТИВ немаше, ВОЗДРЖАНИ 4 280. 
 

За избор на Марија Ковачка, за бројач на гласови,  гласаа 248 690 гласови 
од акциите со право на глас, што претставува 100% од вкупниот број на 
претставените  акции со право на глас. 

 
 

    РАБОТЕН ДЕЛ 

  1.1.  Расправа за Годишната сметка, Финансиските извештаи и Годишниот    
извештај на Друштвото за 2018 година 

 
                           -  За донесување Одлука за усвојување на Годишната сметка посебните  

Финансиски извештаи и извештајот на независните ревизори на 
ОИЛКО КДА Скопје за периодот од 1.1.2018 година до 31.12.2018 година 
гласаа акционери и полномошници на акционери со мнозинство акции со 
право на глас, ЗА гласаа 244 410, ПРОТИВ немаше, ВОЗДРЖАНИ 4 280. 

 
                     Одлуката е донесена со 248 690 гласови од акциите со право на глас, што 

претставува 100 % од вкупниот број на претставени акции со право на глас. 



 

1.2.1. Разгледување на Годишниот извештај за работењето на Друштвото 
во 2018 година 

 
   -  За донесување Одлука за усвојување на Годишниот извештај за 

работењето на Друштвото во 2018 година, гласаа акционери и 
полномошници на акционери со мнозинство акции со право на глас, ЗА 
гласаа 196 190, ПРОТИВ немаше, ВОЗДРЖАНИ 4 280. 

 
                     Одлуката е донесена со 200 470 гласови од акциите со право на глас, што 

преставува 100 % од вкупниот број на претставени акции со право на 
глас. 

 За донесување на оваа одлука согласно членот 465 од Законот за 
трговските друштва, не гласаат акционерите-Комплементарите, со 
претставени  48.220 акции.   

         1.3 Разгледување на Извештајот на Надзорниот одбор за резултатите од 
контролата над управувањето и раководењето со Друштвото во 2018 
година 

 
1.3 Донесување Одлука за усвојување на Извештајот на Надзорниот 

одбор за резултатите од контролата над управувањето и 
раководењето со Друштвото во 2018 година гласаа акционери и 
полномошници на акционери со мнозинство акции со право на глас, ЗА 
гласаа 244 410, ПРОТИВ немаше, ВОЗДРЖАНИ 4 280. 

 
                              Одлуката е донесена со 248 690 гласови од акциите со право на глас, што 

претставува 100 % од вкупниот број на претставени акции со право на 
глас. 

 
 1.3.1    За донесување Одлука за одобрување на работењето на членовите на 

Надзорниот одбор на Друштвото во 2018 година, согласно членот 465 
од Законот за трговските друштва, не гласаат акционерите-
комплементарите, со претставени 48.220 акции.    

  
 

 - За одобрување на работата на Претседателот на Надзорниот одбор 
Јован Трповски гласаа акционери и полномошници на акционери со 
мнозинство акции со право на глас, ЗА гласаа 195 895, ПРОТИВ 
немаше, ВОЗДРЖАНИ 4 575.      

                                          Одлуката е донесена со 200 470 гласови од акциите со право на  глас, 
што преставува 100 % од вкупниот број на претставени акции со право 
на глас. 

 



- За одобрување на работата на членот на Надзорниот одбор Милица 
Јосифовска гласаа акционери и полномошници на акционери со 
мнозинство акции со право на глас, ЗА гласаа 195 895, ПРОТИВ 
немаше, ВОЗДРЖАНИ 4 575. 

                           Одлуката е донесена со 200 470 гласови од акциите со право на глас, 
што  преставува 100 % од вкупниот број на претставени акции со право 
на глас. 

 
- За одобрување на работата на членот на Надзорниот одбор Ѓуро 
Јовановски гласаа акционери и полномошници на акционери со 
мнозинство акции со право на глас, ЗА гласаа 195 895, ПРОТИВ 
немаше, ВОЗДРЖАНИ 4 575 

                                 Одлуката е донесена со 200 470 гласови од акциите со право на глас, 
што преставува 100 %  од вкупниот број на претставени акции со право 
на глас. 

 
- За одобрување на работата на членот на Надзорниот одбор Миша 
Лекиќ гласаа акционери и полномошници на акционери со мнозинство 
акции со право на глас, ЗА гласаа 195 895, ПРОТИВ немаше, 
ВОЗДРЖАНИ 4 575. 

                                 Одлуката е донесена со 200 470 гласови од акциите со право на глас, 
што преставува 100 %  од вкупниот број на претставени акции со право 
на глас. 

 

2. Распоредување на добивката по Годишната сметка на Друштвото за 2018 
година;  

 
     2.1   За донесување Одлука за враќање на износот од фондот за посебни 

резерви за купување на сопствени акции во акумулурана добивка на 
Друштвото гласаа акционери и полномошници на акционери со 
мнозинство акции со право на глас, ЗА гласаа 244 410,  ПРОТИВ 
немаше, ВОЗДРЖАНИ 4 280. 

 
                               Одлуката е донесена со 248 690 гласови од акциите со право на глас, што 

претставува 100 % од вкупниот број на претставени акции со право на 
глас. 
 

2.2  За донесување Одлука за распоредување на добивката по Годишната 
сметка на Друштвото за 2018 година гласаа акционери и 
полномошници на акционери со мнозинство акции со право на глас, ЗА  
гласаа 244 410, ПРОТИВ немаше, ВОЗДРЖАНИ 4 280. 

 
                               Одлуката е донесена со 248 690 гласови од акциите со право на глас, што 

претставува 100 % од вкупниот број на претставени акции со право на 
глас. 

 



     2.3 За донесување Одлука за плаќање на дивиденда по Годишната 
сметка за 2018 година (Дивиденден календар) гласаа акционери и 
полномошници на акционери со мнозинство акции со право на глас, ЗА 
гласаа 244 410,  ПРОТИВ немаше, ВОЗДРЖАНИ 4 280. 

 
                               Одлуката е донесена со 248 690 гласови од акциите со право на глас, што 

претставува 100 % од вкупниот број на претставени акции со право на 
глас. 

  
 2.4 За донесување Одлука за стекнување сопствени акции со откуп 

гласаа акционери и полномошници на акционери со мнозинство акции со 
право на глас, ЗА гласаа 244 410, ПРОТИВ немаше, ВОЗДРЖАНИ 4 
280. 

 
                  Одлуката е донесена со 248 690 гласови од акциите со право на глас,   

што претставува 100 % од вкупниот број на претставени акции со право 
на глас. 

 

   3.    Одлука за определување на ревизори на Финансиските извештаи на      
Друштвото за 2019 година 

 За донесување Одлука за определување на ревизори на  
Финансиските извештаи на Друштвото за 2019 година, согласно  
членот 465 од Законот за трговските друштва, не гласаат акционерите-
комплементарите, со претставени 48.220 акции. 

 Акционерите и полномошници на акционери, за оваа одлука гласаа: ЗА  
196 190 гласови,  ПРОТИВ немаше, ВОЗДРЖАНИ 4 280 

 
                        Одлуката е донесена со 200 470 гласови од акциите со право на глас, 

што преставува 100 % од вкупниот број на претставени акции со право 
на глас. 

 

   4.   Одлука за одобрување голема зделка со заинтересирана страна    
                                             За донесување Одлука за одобрување голема зделка со 

заинтересирана страна, согласно членот 459 од Законот за трговските 
друштва,  гласаа акционери и полномошници на акционери кои немаат 
интерес за склучување на зделката, со мнозинство акции со право на 
глас, ЗА гласаа 43 400, ПРОТИВ немаше, ВОЗДРЖАНИ 4 280. 

 
                                 Одлуката е донесена со 47 680 гласови од акциите со право на глас, 

што преставува  100 % од вкупниот број на претставени акции со право 
на глас на акционерите кои немаат интерес за склучување на зделката. 

 



5. Одлука за измена и дополнување на Договорот за командитното 
друштво со акции на ОИЛКО КДА - Скопје, заведен под бр. 0307-640/1 
од 16.6.2017 година 
За донесување Одлука за измена и дополнување на Договорот за 
командитното друштво со акции на ОИЛКО КДА - Скопје, заведен под 
бр. 0307-640/1 од 16.6.2017 година гласаа акционери и полномошници на 
акционери со   мнозинство акции со право на глас, ЗА гласаа 244 410, 
ПРОТИВ немаше,   ВОЗДРЖАНИ 4 280. 

 
                      Одлуката е донесена со 248 690 гласови од акциите со право на глас, што 

претставува 100 % од вкупниот број на претставени акции со право на глас. 
 
 
 

 Скопје, 28.5.2019 година 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


