
Образец за гласање со кореспонденција од акционер – физичко лице 
 
До : 
АДИНГ АД Скопје 
Ул. Новоселски пат бр.11(1409) 
1000 Скопје 
 
до Управен одбор на Друштвото 
“За Годишно собрание на акционери” 
 
 
 
Согласно член 400-а од Законот за трговски друштва, јас,_____________________________  
со ЕМБГ ____________________, со сите акции издадени од АДИНГ АД Скопје кои се во 
моја сопственост на денот на одржување на седницата на Собранието, по точките од дневниот 
ред, одлуките и материјалите објавени на 21.04.2022 година заедно со Повикот за ГОДИШНОТО 

СОБРАНИЕ на АДИНГ АД Скопје, закажано за 26.05.2022 година (четврток) во 12,00 часот, 

гласам на следниот начин: 
 
 

1. Избор на претседавач на Собранието на Друштвото 
За предлогот за избор на председавач на Собранието, гласам _______ 
 

2. Одобрување на годишната сметка, на финансиските извештаи и на годишниот 
извештај за работата на АДИНГ АД Скопје во 2021 година 

- За усвојување на годишната сметка, финансиските извештаи на друштвото и годишниот 
извештај, гласам _______ 

 
 

3. Одобрување на консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски 
извештаи за 2021 година на поврзаните друштва во Деловниот систем 

- За усвојување на консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски 
извештаи на поврзаните друштва, гласам _______ 

 
 
4. Одлучување за распределба на добивката 
- Предлог : Одлука за распоредување на добивката по годишна сметка на Друштвото за 

2021 година и утврдување на дивиденден календар за распределба на добивката на 
Друштвото за 2021 година, гласам _______ 

 
 
5. Одобрување на работата и водењето на работењето на друштвото на членовите на 

Надзорниот и Управниот одбор во текот на 2021 година 
 

5.1.  Одобрување на работата и водењето на работењето на друштвото на членовите на 
Надзорниот одбор гласам на следниот начин : 
 
1.  Александар Белев – Претседател на Н.О. ______ 
2. Александра Петровска – Заменик прет. на Н.О. ______ 
3.  Филип Филипоски – Член на Н.О. ______ 
4. Раде Јанков – Независен член на Н.О. ______ 

 



5.2.  Одобрување на работата и водењето на работењето на друштвото на членовите на 
Управниот одбор гласам на следниот начин : 

 
1. Зоран Петровски – Претседател на У.О. ______ 
2. Даниел Цеков – Заменик прет. на УО ______ 
3. Вања Дончева Рајатоска – Член на У.О. ______ 
4. Горан Атанасовски – Член на У.О. ______ 
5. Диме Јанчев – Член на У.О., што започна да ја извршува 

од 15.12.2021 година 
______ 

6. Благој Дончев – Претседател на У.О., што ја извршуваше 
до 23.10.2021 година 

______ 

 
  

6. Донесување на одлука за откуп на сопствени акции 
- Предлог : Одлука за стекнување сопствени акции со откуп, гласам_______ 

 
7. Донесување на одлука за продажба на сопствени акции 
- Предлог : Одлука за оттуѓување на сопствени акции со продажба, гласам _______ 
 
 

8. Избор на ревизор за годишната сметка за 2022 година 
- Предлог : Одлука за определување на ревизори за финансиските извештаи на 

друштвото за 2022 година, гласам _______ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Датум 
 

______________ 

Акционер 
 

_______________________ 
(Име и Презиме и  потпис на физичко лице) 

 
 

 
 
 
 
*Во образецот се внесуваат начинот на гласање односно со “ЗА”, “ПРОТИВ” или “ВОЗДРЖАН” 


