
Врз oснова на чл.401-а  од Законот за трговски друштва ( Сл.Весник на РМ бр.28/04…290/2020), 

АДИНГ АД Скопје ги објавува резултатите од гласањето по точките од дневниот ред од Годишното 

собрание на акционери на Друштвото, одржано на ден 28.04.2021 година. 

 

На Годишното собрание на акционери на Друштвото одржано на 28.04.2021 година од вкупно 

345.760 акции со право на глас, присуствуваа акционери (лично или преку овластени 

полномошници) кои учествува во работата на Собранието, со вкупно 225.915 акции со право на 

глас претставувани на Собранието  или  65.3 % од вкупниот број на акции со право на глас. 

Присутните гласаа на следниот начин по точките од Дневниот ред,  

 

1. Прва точка од Дневниот ред,  

Избор на претседавач на Собранието – Иванка Ќупев 

“ЗА“ гласаа акционери со вкупно 225.915 акции со право на глас претставувани на 

Собранието  или 100% од  акциите со право на глас претставувани на Собранието,                   

“ПРОТИВ” и “ВОЗДРЖАН“ гласови нема. 

 

2. Втора точка од Дневниот ред, 

Определување на бројач/и на гласови – Бојан Дамчевски и Филип Тодоров 

“ЗА“ гласаа акционери со вкупно 225.915 акции со право на глас претставувани на 

Собранието  или 100% од  акциите со право на глас претставувани на Собранието,                   

“ПРОТИВ” и “ВОЗДРЖАН“ гласови нема. 

 

3. Трета точка од Дневниот ред, 

Одобрување на годишната сметка, на финансиските извештаи и на годишниот извештај 

за работата на АДИНГ АД Скопје во 2020 година 

“ЗА“ гласаа акционери со вкупно 225.915 акции со право на глас претставувани на 

Собранието или 100% од акциите со право на глас претставувани на Собранието,                   

“ПРОТИВ” и “ВОЗДРЖАН “ гласови нема. 

 

4. Четврта точка од Дневниот ред,  

Одобрување на консолидираната годишната сметка за 2020 година на поврзаните 

друштва во деловниот систем 

“ЗА“ гласаа акционери со вкупно 225.915 акции со право на глас претставувани на 

Собранието  или 100%  од  акциите со право на глас претставувани на Собранието,                   

“ ПРОТИВ ” и “ВОЗДРЖАН“ гласови нема. 

 

5. Пета точка од Дневниот ред,  

Одлучување за распределба на добивка 

“ЗА“ гласаа акционери со вкупно 225.915 акции со право на глас претставувани на 

Собранието или 100% од акциите со право на глас претставувани на Собранието,                   

“ПРОТИВ” и “ВОЗДРЖАН “ гласови нема. 

 



6. Шеста точка од Дневниот ред,  

Одобрување на работата и на водењето на работењето со друштвото на членовите на 

надзорниот и управниот одбор 

По спроведеното јавно гласање за секој член  на Надзорен одбор и Управен одбор 

поединечно, за одобрување на работата и водењето на работењето со друштвото, се 

гласаше како што следи :  

1. За одобрување на работата на Александар Белев, Претседател на Надзорниот одбор     

“ЗА“ гласаа акционери со вкупно 225.915 акции со право на глас претставувани на 

Собранието или 100% од акциите со право на глас претставувани на Собранието,                   

“ПРОТИВ” и   “ВОЗДРЖАН“ гласови нема. 

2. За одобрување на работата на Александра Петровска, Заменик Претседател на 

Надзорниот одбор , “ЗА“ гласаа акционери со вкупно 225.915 акции со право на глас 

претставувани на Собранието  или 100%  од  акциите со право на глас претставувани на 

Собранието, “ПРОТИВ” и “ВОЗДРЖАН“ гласови нема. 

3. За одобрување на работата на Филип Филипоски, член на Надзорниот одбор , “ЗА“ 

гласаа акционери со вкупно 225.915 акции со право на глас претставувани на 

Собранието  или 100%  од  акциите со право на глас претставувани на Собранието, 

“ПРОТИВ” и “ВОЗДРЖАН“ гласови нема. 

4. За одобрување на работата на Раде Јанков , независен член на Надзорниот одбор ,         

“ЗА“гласаа акционери со вкупно 225.915 акции со право на глас претставувани на 

Собранието или 100% од акциите со право на глас претставувани на Собранието, 

“ПРОТИВ” и   “ВОЗДРЖАН“ гласови нема. 

5. За одобрување на работата на Благој Дончев, Претседател на управен одбор , “ЗА“ 

гласаа акционери со вкупно 225.915 акции со право на глас претставувани на 

Собранието  или 100%  од  акциите со право на глас претставувани на Собранието, 

“ПРОТИВ” и   “ВОЗДРЖАН“ гласови нема. 

6. За одобрување на работата на Зоран Петровски, Заменик Претседател на управен 

одбор, “ЗА“ гласаа акционери со вкупно 225.915 акции со право на глас претставувани 

на Собранието  или 100%  од  акциите со право на глас претставувани на Собранието, 

“ПРОТИВ” и   “ВОЗДРЖАН“ гласови нема. 

7. За одобрување на работата на Вања Дончева Рајатоска, член на управен одбор ,  “ЗА“ 

гласаа акционери со вкупно 225.915 акции со право на глас претставувани на 

Собранието  или 100% од акциите со право на глас претставувани на Собранието, 

“ПРОТИВ” и “ВОЗДРЖАН“ гласови нема. 

8. За одобрување на работата на Даниел Цеков , член на управен одбор, “ЗА“ гласаа 

акционери со вкупно 225.915 акции со право на глас претставувани на Собранието  или 

100% од акциите со право на глас претставувани на Собранието, “ПРОТИВ” и   

“ВОЗДРЖАН“ гласови нема. 

9. За одобрување на работата на Горан Атанасовски, член на управен одбор, “ЗА“ гласаа 

акционери со вкупно 225.915 акции со право на глас претставувани на Собранието  или 

100%  од  акциите со право на глас претставувани на Собранието, “ ПРОТИВ ” и 

“ВОЗДРЖАН“ гласови нема. 



 

7. Седма точка од Дневниот ред,  

Донесување на одлука за откуп на сопствени акции 

“ЗА“ гласаа акционери со вкупно 225.915 акции со право на глас претставувани на 

Собранието или 100% од акциите со право на глас претставувани на Собранието,                   

“ПРОТИВ” и “ВОЗДРЖАН“ гласови нема. 

 

8. Осма точка од Дневниот ред,  

Донесување на одлука за продажба на сопствени акции 

“ЗА“ гласаа акционери со вкупно 225.915 акции со право на глас претставувани на 

Собранието или 100% од акциите со право на глас претставувани на Собранието,                   

“ПРОТИВ” и “ВОЗДРЖАН“ гласови нема. 

 

9. Девета точка од Дневниот ред,  

Избор на ревизор за годишната сметка за 2021 година 

“ЗА“ гласаа акционери со вкупно 225.915 акции со право на глас претставувани на 

Собранието или 100% од акциите со право на глас претставувани на Собранието,                   

“ПРОТИВ” и “ВОЗДРЖАН“ гласови нема. 

 

10. Десета точка од Дневниот ред,  

Одлучување за определување награда на членовите на Надзорниот одбор на друштвото 

 “ЗА“ гласаа акционери со вкупно 225.915 акции со право на глас претставувани на 

Собранието или 100% од акциите со право на глас претставувани на Собранието,                   

“ПРОТИВ” и “ВОЗДРЖАН“ гласови нема. 

 

11. Единаесета точка од Дневниот ред, 

Избор на членови на Надзорен одбор 

Согласно одредбите од Статутот на друштвото, гласањето по  оваа точка се врши тајно. По 

завршеното тајно гласање, претседавачот на Собранието констатира дека, мандатот на 

претходниот состав на Надзорен одбор престанува и досегашните членови на Надзорен 

одбор се разрешуваат .  

Од 225.915  акции со право на глас претставувани на Собранието ,  членовите на Надзорен 

одбор со четиригодишен мандат се избрани со број на акции со право на глас 

претставувани на Собранието, како што следи : 

1. Со 213.515 акции од вкупно 225.915 акции со право на глас 

претставувани на Собранието, за член на Надзорен одбор се избра 

Белев Александар. 

2. Со 208.999 акции од вкупно 225.915 акции со право на глас 

претставувани на Собранието, за член на Надзорен одбор се избра 

Петровска Александра. 



3. Со 199.421 акции од вкупно 225.915 акции со право на глас 

претставувани на Собранието, за член на Надзорен одбор се избра 

Филипоски Филип. 

4. Со 205.657 акции од вкупно 225.915 акции со право на глас 

претставувани на Собранието, за независен член на Надзорен одбор се 

избра Јанков Раде. 

Останатите кандидати за член на надзорен одбор добија гласови како што следи  : 

1. Од вкупно 225.915 акции со право на глас претставувани на Собранието, 

кандидатот за член на Надзорен одбор, Каратуков Вангел доби 37.148 гласа од 

акциите со право на глас претставувани на Собранието. 

2. Од вкупно 225.915 акции со право на глас претставувани на Собранието, 

кандидатот за член на Надзорен одбор, Цветковски Бојан доби 12.762 гласа од 

акциите со право на глас претставувани на Собранието. 

* НЕВАЖЕЧКИ ГЛАСОВИ : 2.000 

Останатиот кандидат за независен член на Надзорен одбор доби гласови како што 

следи  : 

1. Од вкупно 225.915 акции со право на глас претставувани на Собранието, 

кандидатот за независен член на Надзорен одбор, Терзиевска Бети  доби 

18.538 гласа од акциите со право на глас претставувани на Собранието. 

 

* НЕВАЖЕЧКИ ГЛАСОВИ : 1.700 

 

 

 

 

 

Скопје 

04.05.2021 

 

 

 


