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Извештајот се составува согласно Правилникот за начинот на спречување на 
злоупотреба на информациите добиени како резултат на службената положба и за 
содржината и начинот на известување за трансакциите со хартиите од вредност. 

Во текот на месец април 2018 година се одржаа акционерски собранија на Алкалоид АД 

Скопје, Тетекс АД Тетово, Реплек АД Скопје, Македонски Телеком АД Скопје и 

Македонијатурист АД Скопје, компании во кои ОЗПФ НЛБ Пензиски фонд и ОДПФ НЛБ 

Пензија плус поседуваат акции и согласно Правилникот имаат обврска за присуство и 

известување. 

1. Алкалоид АД Скопје 

Општ дел 

Општи податоци за акционерското друштво во чии акции се инвестирани средствата на 

ОЗПФ НЛБ Пензиски фонд и ОДПФ НЛБ Пензија плус, за кои Друштото има обврска за 

задолжително присуство. 

I. Алкалоид АД Скопје 
Име на акционерското 
Друштво Алкалоид АД Скопје 

Учество во вкупниот број на 
издадени обични акции на 
акционерското Друштво во 
% 

3,23% 
Друштвото има обврска да учествува 
на Собранието на акционери 

Учество на инвестираните 
средства во вкупните 
средства на пензиските 
фондови во % 

1,32% Друштвото има обврска да учествува 
на Собранието на акционери 

Датум на одржување на 
Собранието 

02.04.2018 година 

Дневен ред на Собранието Процедурален дел:  

1. Избор на претседавач со Собранието; 
2. Избор на  бројачи на гласови; 

Работен дел:  

3. Годишен Извештај за работата на Друштвото за 
период јануари-декември 2017 година (единечен и 
консолидиран); 
- Предлог – Одлука за одобрување и усвојување на 

Годишни извештаи  
4. Годишна сметка на Друштвото, Консолидирана 

годишна сметка на Друштвото и Финансиски извештаи 
на Друштвото за 2017 година (единечни и 
консолидирани) 
- Предлог – Одлука за одобрување и усвојување на 

Годишна сметка на Друштвото, Консолидирана 
годишна сметка на Друштвото и Финансиски 
извештаи на Друштвото за 2017 година (единечни 
и консолидирани) 
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- Предлог – Одлука за одобрување на работата и 
за водење на работата со Друштвото од страна 
на членовите на Управен одбор на Друштвото во 
2017 година 

5. Извештаи за извршена ревизија од овластен ревизор  
- Предлог – Одлука за усвојување на Извештаите 

6. Извештај за работата на членовите на Надзорен 
Одбор на Друштвото во 2017 година  
- Предлог- Одлука за одобрување на работата на 

членовите на Надзорен Одбор на Друштвото во 
2017 година 

7. Предлог- Одлука за употреба и распоредување на 
добивката по Годишната сметка на Друштвото за 2017 
година 

8. Предлог- Одлука за утврдување на датуми при 
исплата на дивиденда за 2017 година (дивиденден 
календар) 

9. Предлог- Одлука за стекнување сопствени акции со 
откуп 

10. Предлог- Одлука за отуѓување сопствени акции 
11. Назначување овластен ревизор за ревизија на 

годишната сметка и на финансиските извештаи на 
Друштвото за 2018 година

Претставници на 
Собранието 

Александар Миневски 

II. Алкалоид АД Скопје 

ТОЧКИ НА ДНЕВЕН РЕД                   НАЧИН НА ГЛАСАЊЕ 

Акционерското собрание на Алкалоид АД Скопје се одржа на 02.04.2018 година со почеток 

во 08:00 часот во просториите на Друштвото, на бул. Александар Македонски бр. 12 во 

Скопје. Претставникот на НЛБ Нов пензиски фонд АД Скопје, по точките од дневниот ред на 

седницата на Собранието на акционери гласаше на следниот начин: 

Процедурален дел 

1. Избор на претседавач со Собранието; 
2. Избор на  бројачи на гласови; 

Претставникот гласаше ЗА по 
предлозите од процедуралниот дел 

Работен Дел 

3. Годишен Извештај за работата на Друштвото за период јануари-декември 2017 
година (единечен и консолидиран); 
- Предлог – Одлука за одобрување и усвојување на Годишни извештаи  

Претставникот гласаше ЗА

4. Годишна сметка на Друштвото, Консолидирана годишна сметка на Друштвото и 
Финансиски извештаи на Друштвото за 2017 година (единечни и консолидирани) 



само за интерна употреба 

5

- Предлог – Одлука за одобрување и усвојување на Годишна сметка на 
Друштвото и Финансиски извештаи на Друштвото за 2017 година (единечни и 
консолидирани) 

- Предлог – Одлука за одобрување на работата и за водење на работата со 
Друштвото од страна на членовите на Управен одбор на Друштвото во 2017 
година 

Претставникот гласаше ЗА
5. Извештаи за извршена ревизија од овластен ревизор  

- Предлог – Одлука за усвојување на Извештаите 

Претставникот гласаше ЗА

6. Извештај за работата на членовите на Надзорен Одбор на Друштвото во 2017 година  
- Предлог- Одлука за одобрување на работата на членовите на Надзорен Одбор 

на Друштвото во 2017 година 

Претставникот гласаше ЗА

7. Предлог- Одлука за употреба и распоредување на добивката по Годишната сметка 
на Друштвото за 2017 година 

Претставникот гласаше ЗА

8. Предлог- Одлука за утврдување на датуми при исплата на дивиденда за 2017 година 
(дивиденден календар) 

Претставникот гласаше ЗА

9. Предлог- Одлука за стекнување сопствени акции со откуп 

Претставникот гласаше ЗА

10. Предлог- Одлука за отуѓување сопствени акции 

Претставникот гласаше ЗА

11. Назначување овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и на финансиските 
извештаи на Друштвото за 2018 година 

Претставникот гласаше ЗА

Кратка содржина на одлуките од собранието на акционери Алкалоид АД Скопје: 

Откако се верифицираа учесниците на Собранието и се утврди дека се исполнети условите 

за одржување на акционерското собрание на Алкалоид АД Скопје, се пристапи кон избор на 

Работни тела.  
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По гласањето за Процедуралниот дел, се пристапи кон утврдување и гласање по точките од 

Работниот дел.  

Претставникот на НЛБ Нов Пензиски Фонд гласајќи “ЗА”, го поддржа донесувањето на 

одлуките од работниот дел на дневниот ред. 

По воведното излагање на Претседателот на Управниот одбор на Алкалоид АД Скопје, во 

кое се истакнаа резултатите на компанијата, но и идните планови за развој, се пристапи кон 

гласање по точките од Дневниот ред. 

За збор се јави и Претседателот на Надзорниот одбор кој го образложи извештајот на 

Надзорниот одбор, и се осврна на работата на Друштвото во изминатата година. 

На собранието беа усвоени сите точки од дневниот ред, односно позитивно се гласаше за 

Годишниот извештај за периодот јануари-декември 2017 година, работата на Управниот и 

Надзорниот одбор, се усвои Годишната сметка и Финансиските извештаи, како и Одлуката за 

распределба на добивката. Во Одлуката за утврдување на датум на исплата на дивиденда 

за 2017 година беше изгласана бруто дивиденда во износ од 270 денари. Претставникот на 

НЛБ Нов Пензиски Фонд гласаше позитивно и за останатите точки на дневниот ред. 

Алкалоид АД Скопје во својот консолидиран финансиски извештај за 2017 година покажа 

раст на приходите од продажба за 9,67% и раст на нето добивката од 10,6% (добивка од 809 

милиони денари) во однос на резултатите во 2016 година. Вкупните средства изнесуваат 

11.317 милиони денари, а вкупните обврски се во висина од 2.441 милиони денари. 

Откако беа изгласани сите точки од дневниот ред собранието беше прогласено за 

затворено. 

2. Тетекс АД Тетово 

Општ дел 

Општи податоци за акционерското друштво во чии акции се инвестирани средствата на 

ОЗПФ НЛБ Пензиски фонд, за кои Друштото има обврска за задолжително присуство. 

I. Тетекс АД Тетово 
Име на акционерското 
Друштво Тетекс АД Тетово 

Учество во вкупниот број на 
издадени обични акции на 
акционерското Друштво во 
% 

2,58% 
Друштвото има обврска да учествува 
на Собранието на акционери 

Учество на инвестираните 
средства во вкупните 
средства на пензиските 
фондови во % 

0,08% Друштвото нема обврска да учествува 
на Собранието на акционери 

Датум на одржување на 
Собранието 

04.04.2018 година 

Дневен ред на Собранието Процедурален дел:  

1. Отворање на Собранието 
2. Избор на претседавач на Собранието 
3. Избор на записничар и оверувачи на записник 
4. Избор на бројач на гласови 
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Работен дел:  

1. Разгледување и усвојување на Извештајот за 
работење за 2017 година 
- Предлог – Одлука за усвојување на Извештајот за 

работење за 2017 година 
2. Разгледување и усвојување на Годишната сметка и 

финансиските извештаи на Тетекс АД Тетово за 2017 
година  
- Предлог – Одлука за одобрување и усвојување на 

годишна сметка и финансиски извештаи за 2017 
година 

3. Разгледување и усвојување на консолидирана 
годишна сметка за 2017 година 
- Предлог  –  Одлука за одобрување и усвојување 

на консолидирана годишна сметка 
4. Разгледување на Извештаи на ревизорската куќа 

- Предлог- Одлука за одобрување и усвојување на 
Извештаи 

5. Разгледување и усвојување на Извештајот за работа 
на Одборот на директори на Тетекс АД Тетово за 
2017 година 
- Предлог- Одлука за одобрување на работата на 

членовите на Одборот на директори и усвојување 
на Извештајот 

6. Разгледување и усвојување на Извештајот на 
Службата за внатрешна ревизија на Тетекс АД 
Тетово за 2017 година 
- Предлог- Одлука за усвојување на Извештајот 

7. Предлог – Одлуки за распределба на остварената 
добивка 

8. Предлог – Одлука за исплата на дивиденда и 
дивиденден календар 

9. Предлог – Одлука за одобрување и усвојување на 
финансиски план за 2018 година за Тетекс АД Тетово 

10. Донесување на Одлука за назначување на овластен 
ревизор на годишната сметка на Тетекс АД Тетово за 
2018 година  

Претставници на 
Собранието 

Александар Миневски 

II. Тетекс АД Тетово 

ТОЧКИ НА ДНЕВЕН РЕД                   НАЧИН НА ГЛАСАЊЕ 

Акционерското собрание на Тетекс АД Тетово се одржа на 04.04.2018 година со почеток во 

12:00 часот во просториите на Друштвото, на ул. Браќа Миладинови бр. 1, Тетово. 

Претставникот на НЛБ Нов пензиски фонд АД Скопје, по точките од дневниот ред на 

седницата на Собранието на акционери гласаше на следниот начин: 
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Процедурален дел 

1. Отворање на Собранието 
2. Избор на претседавач на Собранието 
3. Избор на записничар и оверувачи на записник 
4. Избор на бројач на гласови 

Претставникот гласаше ЗА по 
предлозите од процедуралниот дел 

Работен Дел 

1. Разгледување и усвојување на Извештајот за работење за 2017  
- Предлог – Одлука за усвојување на Извештајот за работење за 2017 година 

Претставникот гласаше ЗА

2. Разгледување и усвојување на Годишната сметка и финансиските извештаи на 
Тетекс АД Тетово за 2017 година  
- Предлог – Одлука за одобрување и усвојување на годишна сметка и финансиски 

извештаи за 2017 година 
Претставникот гласаше ЗА

3. Разгледување и усвојување на консолидирана годишна сметка за 2017 година 
- Предлог  –  Одлука за одобрување и усвојување на консолидирана годишна 

сметка 
Претставникот гласаше ЗА

4. Разгледување на Извештаи на ревизорската куќа 
- Предлог – Одлука за одобрување и усвојување на Извештаи 

Претставникот гласаше ЗА
5. Разгледување и усвојување на Извештајот за работа на Одборот на директори на 

Тетекс АД Тетово за 2017 година 
- Предлог – Одлука за одобрување на работата на членовите на Одборот на 

директори и усвојување на Извештајот 

Претставникот гласаше ЗА

6. Разгледување и усвојување на Извештајот на Службата за внатрешна ревизија на 
Тетекс АД Тетово за 2017 година 
- Предлог – Одлука за усвојување на Извештајот 

Претставникот гласаше ЗА

7. Предлог – Одлуки за распределба на остварената добивка 

Претставникот гласаше ЗА

8. Предлог – Одлука за исплата на дивиденда и дивиденден календар 

Претставникот гласаше ЗА

9. Предлог – Одлука за одобрување и усвојување на финансиски план за 2018 година 
за Тетекс АД Тетово 

Претставникот гласаше ЗА
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10. Донесување на Одлука за назначување на овластен ревизор на годишната сметка 
на Тетекс АД Тетово за 2018 година 

Претставникот гласаше ЗА

Кратка содржина на одлуките од собранието на акционери Тетекс АД Тетово: 

Со верифицикација на учесниците на Собранието се утврди дека се исполнети условите за 

одржување на акционерското собрание на Тетекс АД Тетово, и се пристапи кон избор на 

Работни тела. На собранието беа присутни акционери кои поседуваат 66,52% од акциите со 

право на глас.  

По гласањето за Процедуалниот дел, се пристапи кон утврдување и гласање по точките од 

Работниот дел.  

Претставникот гласајќи “ЗА”, го поддржа донесувањето на одлуките од работниот дел на 

дневниот ред. 

На собранието едногласно беа усвоени сите точки од дневниот ред, односно позитивно се 

гласаше за Годишниот извештај за периодот јануари-декември 2017 година, работата на 

Одборот на директори, се усвои Годишната сметка и Финансиските извештаи како и 

Одлуката за распределба на добивката. Со Одлуката за исплата на дивиденда и утврдување 

на дивиденден календар се изгласа бруто дивиденда во износ од 122,22 денари по акција. 

Групацијата Тетекс АД Тетово во 2017 година оствари приходи од продажба во износ од 183 

милиони денари, кои во однос на 2016 година се намалени за 9,48%. Како резултат на 

повисоки трошоци за продадени производи и стоки, Групацијата оствари бруто загуба во 

износ од 8 милиони денари. Но, благодарение на ставката Останати оперативни приходи и 

ставката Удел во добивкат на придружни друштва ,Тетекс АД Тетово забележа нето добивка 

од 58,7 милиони денари. Во 2016 година нето добивката изнесуваше 85,6 милиони денари. 

Обврските на Групацијата изнесуваат 68 милиони денари од кои 22,5 милиони се обврски 

спрема добавувачи, 20,5 милиони ПВР обврски, обврски по краткорочни кредити во висина 

од 15 милиони денари, и 10 милиони денари разграничени грантови. Компанијата нема 

долгорочни кредити. 

Вкупните средства изнесуваат 1.747 милиони денари и се намалени за 2,52% во однос на 

2016 година, а вкупната главнина изнесува 1.679 милиони денари и е намалена за 3% во 

однос на претходната година. 

Откако беа изгласани сите точки од дневниот ред, Претседателот на собранието го прогласи 

годишното акционерско собрание за завршено. 

3. Реплек АД Скопје 

Општ дел 

Општи податоци за акционерското друштво во чии акции се инвестирани средствата на 

ОЗПФ НЛБ Пензиски фонд и ОДПФ НЛБ Пензија плус, за кои Друштото има обврска за 

задолжително присуство. 
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I. Реплек АД Скопје 
Име на акционерското 
Друштво Реплек АД Скопје 

Учество во вкупниот број на 
издадени обични акции на 
акционерското Друштво во 
% 

7,85% 
Друштвото има обврска да учествува 
на Собранието на акционери 

Учество на инвестираните 
средства во вкупните 
средства на пензиските 
фондови во % 

0,45% Друштвото нема обврска да учествува 
на Собранието на акционери 

Датум на одржување на 
Собранието 

05.04.2018 година 

Дневен ред на Собранието Процедурален дел:  

1. Отворање на Собранието 
2. Верификација на списокот на пријавени и присутни 

акционери 
3. Избор на Претседавач на Собранието 
4. Усвојување на Дневниот ред 

Работен дел:  

1. Разгледување на годишниот извештај за работењето 
на Друштвото за период јануари- декември 2017 
година, усвојување на извештајот и одобрување на 
работата на Управниот одбор 

2. Разгледување на финансискиот извештај и 
годишната сметка на Друштвото за 2017 година и 
усвојување на годишната сметка и финансискиот 
извештај 

3. Разгледување и усвојување на консолидираната 
годишна сметка и консолидираните финансиски 
извештаи на Друштвото 

4. Донесување на одлука за распределба на добивката 
по годишната сметка на Друштвото за 2017 година 

5. Разгледување на извештајот за извршената ревизија 
од овластениот ревизор и усвојување на истиот 

6. Извештај за работењето на Надзорниот одбор на 
Друштвото за 2017 година, усвојување на извештајот 
и одобрување на работата на членовите на 
Надзорниот одбор 

7. Именување на овластен ревизор за годишна сметка 
во Друштвото за 2018 година 

8. Донесување на одлука за престанување на мандатот 
на член на Надзорниот одбор и избор на нов член на 
Надзорниот одбор на Друштвото 

Претставници на 
Собранието 

Александар Миневски 
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II. Реплек АД Скопје 

ТОЧКИ НА ДНЕВЕН РЕД                   НАЧИН НА ГЛАСАЊЕ 

Акционерското собрание на Реплек АД Скопје се одржа на 05.04.2018 година со почеток во 

13:00 часот во просториите на Друштвото, на ул Козле бр. 188, Скопје. Претставникот на 

НЛБ Нов пензиски фонд АД Скопје, по точките од дневниот ред на седницата на Собранието 

на акционери гласаше на следниот начин: 

Процедурален дел 

1. Отворање на Собранието 
2. Верификација на списокот на пријавени и присутни акционери 
3. Избор на Претседавач на Собранието 
4. Усвојување на Дневниот ред 

Претставникот гласаше ЗА по 
предлозите од процедуралниот дел 

Работен Дел 

1. Разгледување на годишниот извештај за работењето на Друштвото за период 
јануари- декември 2017 година, усвојување на извештајот и одобрување на работата 
на Управниот одбор 

Претставникот гласаше ЗА

2. Разгледување на финансискиот извештај и годишната сметка на Друштвото за 2017 
година и усвојување на годишната сметка и финансискиот извештај 

Претставникот гласаше ЗА

3. Разгледување и усвојување на консолидираната годишна сметка и консолидираните 
финансиски извештаи на Друштвото 

Претставникот гласаше ЗА

4. Донесување на одлука за распределба на добивката по годишната сметка на 
Друштвото за 2017 година 

Претставникот гласаше ЗА

5. Разгледување на извештајот за извршената ревизија од овластениот ревизор и 
усвојување на истиот 

Претставникот гласаше ЗА

6. Извештај за работењето на Надзорниот одбор на Друштвото за 2017 година, 
усвојување на извештајот и одобрување на работата на членовите на Надзорниот 
одбор 

Претставникот гласаше ЗА

7. Именување на овластен ревизор за годишна сметка во Друштвото за 2018 година  

Претставникот гласаше ЗА
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8. Донесување на одлука за престанок на мандатот на член на Надзорен одбор и 
избор на нов член на Надзорниот одбор на Друштвото. 

Претставникот гласаше ЗА

Кратка содржина на одлуките од собранието на акционери Реплек АД Скопје:

Откако се утврди дека се исполнети условите за одржување на акционерското собрание на 

Реплек АД  Скопје, на кое беа присутни акционери на вкупно 63,4% од издадените акции со 

право на глас, се пристапи кон избор на Работни тела.  

По гласањето за Процедуралниот дел, се пристапи кон утврдување и гласање по точките од 

Работниот дел.  

Во воведното излагање на Претседателот на Управниот одбор на Групацијата Реплек АД 

Скопје се презентираа резултатите на компанијата, но и идните планови за развој и 

очекувања. 

Менаџментот на компанијата истакна дека во текот на 2017 година продолжиле со напорите 

за освојување на нови пазари и регистрација и обнова на нови лекови, од кои се очекуваат 

позитивни резултати во текот на наредните години. Беа истакнати позитивните резултати 

остварени на пазарите во земјите на Руската Федерација, како и напредокот во освојување 

на пазарите во земјите од блискиот Исток. 

На собранието беа усвоени сите точки од дневниот ред, т.е. присутните акционери гласаа ЗА 

Годишниот извештај за периодот јануари-декември 2017 година, работата на Управниот и 

Надзорниот одбор, се усвои Годишната сметка и Финансиските извештаи како и Одлуката за 

распределбата на добивката. Со Одлуката за утврдување на датум на исплата на дивиденда 

за 2017 година беше изгласана бруто дивиденда во износ од 4.444 денари.  

По точката 8 од дневниот ред се констатира престанок на мандатот на членот на Надзорниот 

одбор Бисерка Поповска, поради заминување во пензија. Бисерка Поповска доставила 

писмено известување до Реплек АД Скопје дека поради заминување во старосна пензија 

нема да биде во можност да ја извршува функцијата, и побарала да и престане мандатот. На 

нејзино место акционерите го избраа Иван Соколов со мандат до 18.04.2023 година.  

Претставникот на НЛБ Нов пензиски фонд АД Скопје гласајќи “ЗА”, го поддржа донесувањето 

на точките од работниот дел на дневниот ред. 

Во ревидираните консолидирани финансиски извештаи за периодот 01.01-31.12.2017 година, 

Групацијата Реплек АД Скопје забележа приходи од продажба во износ од 955 милиони 

денари, оперативна добивка од 140 милиони денари и нето добивка во вредност од 129 

милиони денари.  

Во ревидираниот консолидиран биланс на состојба вкупните средства изнесуваат 1.797 

милиони денари, а вкупните обврски заклучно со 31.12.2017, изнесуваат 318 милиони 

денари. 

Со исцрпување на дневниот ред акционерското собрание се прогласи за  завршено. 
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4. Македонски Телеком АД Скопје 

Општ дел 

Општи податоци за акционерското друштво во чии акции се инвестирани средствата на 

ОЗПФ НЛБ Пензиски фонд и ОДПФ НЛБ Пензија плус, за кои Друштото има обврска за 

задолжително присуство. 

I. Македонски Телеком АД Скопје 
Име на акционерското 
Друштво Македонски Телеком АД Скопје 

Учество во вкупниот број на 
издадени обични акции на 
акционерското Друштво во 
% 

0,51% 
Друштвото нема обврска да учествува 
на Собранието на акционери 

Учество на инвестираните 
средства во вкупните 
средства на пензиските 
фондови во % 

0,50% Друштвото има обврска да учествува 
на Собранието на акционери 

Датум на одржување на 
Собранието 

16.04.2018 година 

Дневен ред на Собранието Процедурален дел:  

1. Отворање на Собранието; 
2. Избор на Претседавач; 
3. Избор на бројачи на гласови; и 
4. Избор на Записничар; 

Работен дел:  

1. Предлог- Одлука за усвојување на Годишната сметка 
на Друштвото за 2017 година во согласност со 
усвоените меѓународни стандарди за финансиско 
известување објавени во „Службен весник на 
Република Македонија“  

2. Предлог- Одлука за усвојување на ревидираните 
Финансиски извештаи на Друштвото за 2017 година 
во согласност со усвоените меѓународни стандарди 
за финансиско известување објавени во „Службен 
весник на Република Македонија“ 

3. Предлог- Одлука за усвојување на ревидираните 
Финансиски извештаи на Друштвото за 2017 година 
во согласност со меѓународните стандарди за 
финансиско известување 

4. Предлог- Одлука за усвојување на Годишниот 
извештај за работењето на Друштвото за 2017 година 

5. Предлог- Одлука за распоредување на нето 
добивката на Друштвото за 2017 година 

6. Предлог- Одлука за исплата на дивиденда на 
Друштвото за 2017 година и утврдување на 
дивиденден календар 

7. Предлог- Одлука за одобрување на работата на 
членовите на Одборот на директори на Друштвото за 
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2017 година  
8. Предлог- Одлука за усвојување на Годишниот 

извештај за работењето на Секторот за интерна 
ревизија на Друштвото за 2017 година  

Претставници на 
Собранието 

Елена Марковска 

II. Македонски Телеком АД Скопје 

ТОЧКИ НА ДНЕВЕН РЕД                   НАЧИН НА ГЛАСАЊЕ 

Акционерското собрание на Македонски Телеком АД Скопје се одржа на 16.04.2018 година 

со почеток во 10:00 часот во Дирекцијата, на Кеј 13-ти Ноември бр. 6, Скопје. Претставникот 

на НЛБ Нов пензиски фонд АД Скопје, по точките од дневниот ред на седницата на 

Собранието на акционери гласаше на следниот начин: 

Процедурален дел 

1. Отворање на Собранието; 
2. Избор на Претседавач; 
3. Избор на бројачи на гласови; и 
4. Избор на Записничар; 

Претставникот гласаше ЗА по 
предлозите од процедуралниот дел 

Работен Дел 

1. Предлог Одлука за усвојување на Годишната сметка на Друштвото за 2017 година 
во согласност со усвоените меѓународни стандарди за финансиско известување 
објавени во „Службен весник на Република Македонија“  

Претставникот гласаше ЗА

2. Предлог Одлука за усвојување на ревидираните Финансиски извештаи на 
Друштвото за 2017 година во согласност со усвоените меѓународни стандарди за 
финансиско известување објавени во „Службен весник на Република Македонија“ 

Претставникот гласаше ЗА

3. Предлог Одлука за усвојување на ревидираните Финансиски извештаи на 
Друштвото за 2017 година во согласност со меѓународните стандарди за 
финансиско известување 

Претставникот гласаше ЗА

4. Предлог Одлука за усвојување на Годишниот извештај за работењето на Друштвото 
за 2017 година  

Претставникот гласаше ЗА

5. Предлог Одлука за распоредување на нето добивката на Друштвото за 2017 година 

Претставникот гласаше ЗА
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6. Предлог Одлука за исплата на дивиденда на Друштвото за 2017 година и 
утврдување на дивиденден календар 

Претставникот гласаше ЗА

7. Предлог Одлука за одобрување на работата на членовите на Одборот на директори 
на Друштвото за 2017 година  

Претставникот гласаше ЗА

8. Предлог Одлука за усвојување на Годишниот извештај за работењето на Секторот 
за интерна ревизија на Друштвото за 2017 година

Претставникот гласаше ЗА

Кратка содржина на одлуките од собранието на акционери Македонски Телеком АД 

Скопје: 

Откако се верифицираа учесниците на Собранието и се утврди дека се исполнети условите 

за одржување на акционерското собрание на Македонски Телеком АД Скопје, се пристапи 

кон избор на Работни тела. На собранието беа присутни акционери кои поседуваат 95,92% 

од акциите со право на глас.   

По гласањето за Процедуралниот дел, се пристапи кон утврдување и гласање по точките од 

Работниот дел.  

Претставникот на НЛБ Нов пензиски фонд гласајќи “ЗА” го поддржа донесувањето на 

одлуките од работниот дел на дневниот ред. 

На собранието беа усвоени сите точки од дневниот ред, односно позитивно се гласаше за 

предлог- одлуките за усвојување на Годишната сметка на Друштвото за 2017 година, за 

ревидираните финансиски извештаи за 2017 година, за Годишниот извештај за работењето 

на Друштвото во 2017 година, како и за распоредување на нето добивката за 2017 година и 

за исплата на дивиденда во бруто износ од 18,37 денари и утврдување на дивиденден 

календар.  

По точката 7 од дневниот ред, предлог- одлука за одобрување на работата на членовите на 

Одборот на директори на Друштвото за 2017 година се гласаше за секој член поединечно, и 

тоа: со 59,67% од присутните акционери со право на глас беше одобрена работата на Панче 

Кралев, Андреас Маиерхофер, Андреас Елснер, Жарко Луковски, Небојша Стајковиќ, Михаел 

Франк, Петер Жом, Андреа Шаги, Карој Швејнингер, Валтер Голдениц, Атила Кесег, Павел 

Хадрболец, Сузане Крогман, Александар Стојков, Владимир Здравев, Иштван Ѓерѓ Девењи и 

Клаус М. Штајнмаурер; со 100% од присутните акционери со право на глас беше одобрена 

работата на Назим Буши, Горан Трајановски, Сашо Велески, Анета Симеска Димоска, Замир 

Мехмед и Дивна Јовковска Ефтимоска.  

По усвојувањето на последната точка, предлог- одлука за усвојување на Годишниот 

извештај за работењето на Секторот за интерна ревизија на Друштвото за 2017, дневниот 

ред беше исцрпен и Претседателот на Собранието го прогласи годишното акционерско 

собрание на Македонски Телеком АД Скопје за затворено. 
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5. Македонијатурист АД Скопје 

Општ дел 

Општи податоци за акционерското друштво во чии акции се инвестирани средствата на 

ОЗПФ НЛБ Пензиски фонд и ОДПФ НЛБ Пензија плус, за кои Друштото има обврска за 

задолжително присуство. 

I. Македонијатурист АД Скопје 
Име на акционерското 
Друштво Македонијатурист АД Скопје 

Учество во вкупниот број на 
издадени обични акции на 
акционерското Друштво во 
% 

9,26% 
Друштвото има обврска да учествува 
на Собранието на акционери 

Учество на инвестираните 
средства во вкупните 
средства на пензиските 
фондови во % 

0,62% Друштвото има обврска да учествува 
на Собранието на акционери 

Датум на одржување на 
Собранието 

23.04.2018 година 

Дневен ред на Собранието Процедурален дел:  

1. Отворање на Собранието; 
2. Избор на верификациона комисија и бројач на гласови 
3. Избор на Претседавач со Собранието 

Работен дел:  

1. Извештај од верификационата комисија 
2. Усвојување на записникот од ОДУ бр. 92/17 од 

19.04.2017 година 
3. Разгледување и усвојување на Годишната сметка, 

Финансиските извештаи ревидирани од овластен 
ревизор со Мислење и Годишниот извештај за 
работењето на Друштвото за годината која завршува 
на 31.12.2017 година, со предлог одлуки: 
- Годишна сметка и финансиските извештаи на 

Македонијатурист АД Скопје за годината која 
завршува на 31.12.2017 година 
 - Предлог одлука за усвојување на Годишната 
сметка и финансиските извештаи за 2017 година 

-  Годишна сметка и финансиски извештаи на 
Македонијатурист АД Скопје за годината која 
завршува на 31.12.2017 година, ревидирани од 
овластен ревизор со Мислење 
 - Предлог одлука за усвојување на Годишната 
сметка и финансиските извештаи за 2017 година, 
ревидирани од овластен ревизор 

-  Годишен извештај за работењето на Друштвото 
во 2017 година, со Мислење од овластен ревизор 

  - Предлог одлука за усвојување на Годишниот 
извештај за работењето на Друштвото во 2017 
година 
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4. Разгледување и одобрување на Извештајот за 
работата на Надзорниот одбор во 2017 година 
-   Предлог одлука за одобрување на Извештајот за 
работата на Надзорниот одбор во 2017 година 

5. Разгледување и одобрување на Извештајот за 
работата на Управниот одбор во 2017 година 
-   Предлог одлука за одобрување на Извештајот за 
работата на Управниот одбор во 2017 година  

6. Разгледување и одобрување на Извештајот за 
работата на Внатрешната ревизија во 2017 година 
-   Предлог одлука за одобрување на Извештајот за 
работата на Внатрешната ревизија во 2017 година  

7. Донесување одлука за распределба на добивка за 
годината која завршува на 31.12.2017 година 
-   Предлог одлука за распределба на добивка за 
годината која завршува на 31.12.2017 година 

8. Донесување одлука за исплата на дивиденда и 
дивиденден календар за 2017 година 
-   Предлог одлуки за исплата на дивиденда и 
дивиденден календар за 2017 година 

9. Донесување одлука за избор на овластен ревизор за 
2018 година 
-   Предлог одлука за за избор на овластен ревизор за 
2018 година 

10. Предлог одлука за откуп на сопствени акции 

Претставници на 
Собранието 

Александар Миневски и Коста Ивановски 

II. Македонијатурист АД Скопје 

ТОЧКИ НА ДНЕВЕН РЕД                   НАЧИН НА ГЛАСАЊЕ 

Акционерското собрание на Македонијатурист се одржа на 23.04.2018 година со почеток во 

12:00 часот во Хотел Холидеј Ин, на ул. Филип Втори Македонски бр. 5, Скопје. 

Претставниците на НЛБ Нов пензиски фонд АД Скопје, по точките од дневниот ред на 

седницата на Собранието на акционери гласаа на следниот начин: 

Процедурален дел 

1. Отворање на Собранието; 
2. Избор на верификациона комисија и бројач на гласови 
3. Избор на Претседавач со Собранието 

Претставниците гласаа ЗА по 
предлозите од процедуралниот дел 

Работен Дел 

1. Извештај од верификационата комисија 
Претставниците гласаа ЗА

2. Усвојување на записникот од ОДУ бр. 92/17 од 19.04.2017 година 

Претставниците гласаа ЗА
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3. Разгледување и усвојување на Годишната сметка, Финансиските извештаи 
ревидирани од овластен ревизор со Мислење и Годишниот извештај за работењето 
на Друштвото за годината која завршува на 31.12.2017 година, со предлог одлуки: 

- Годишната сметка и финансиските извештаи на Македонијатурист АД Скопје за 
годината која завршува на 31.12.2017 година 

 - Предлог одлука за усвојување на Годишната сметка и финансиските 
извештаи за 2017 година 

Претставниците гласаа ЗА

-  Годишна сметка и финансиски извештаи на Македонијатурист АД Скопје за 
годината која завршува на 31.12.2017 година, ревидирани од овластен ревизор 
со Мислење 

 - Предлог одлука за усвојување на Годишната сметка и финансиските 
извештаи за 2017 година, ревидирани од овластен ревизор 

Претставниците гласаа ЗА

-  Годишен извештај за работењето на Друштвото во 2017 година, со Мислење од 
овластен ревизор 

- Предлог одлука за усвојување на Годишниот извештај за работењето на 
Друштвото во 2017 година 

Претставниците гласаа ЗА

4. Разгледување и одобрување на Извештајот за работата на Надзорниот одбор во 
2017 година 
-   Предлог одлука за одобрување на Извештајот за работата на Надзорниот одбор 
во 2017 година 

Претставниците гласаа ВОЗДРЖАНО

5. Разгледување и одобрување на Извештајот за работата на Управниот одбор во 
2017 година 
-   Предлог одлука за одобрување на Извештајот за работата на Управниот одбор во 
2017 година  

Претставниците гласаа ВОЗДРЖАНО

6. Разгледување и одобрување на Извештајот за работата на Внатрешната ревизија 
во 2017 година 
- Предлог одлука за одобрување на Извештајот за работата на Внатрешната 
ревизија во 2017 година  

Претставниците гласаа ЗА

7. Донесување одлука за распределба на добивка за годината која завршува на 
31.12.2017 година 
-  Предлог одлука за распределба на добивка за годината која завршува на 
31.12.2017 година 

Претставниците гласаа ЗА

8. Донесување одлука за исплата на дивиденда и дивиденден календар за 2017 година 
-   Предлог одлуки за исплата на дивиденда и дивиденден календар за 2017 година 
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Претставниците гласаа ПРОТИВ 

9. Донесување одлука за избор на овластен ревизор за 2018 година 
-   Предлог одлука за за избор на овластен ревизор за 2018 година 

Претставниците гласаа ЗА 

10. Предлог одлука за откуп на сопствени акции

Претставниците гласаа ЗА 

Кратка содржина на одлуките од собранието на акционери Македонијатурист АД 

Скопје: 

Откако се верифицираа учесниците на Собранието и се утврди дека се исполнети условите 

за негово одржување, се пристапи кон избор на Работни тела. На собранието беа присутни 

акционери кои поседуваат 64,77% од акциите со право на глас.   

По гласањето за Процедуралниот дел, се пристапи кон утврдување и гласање по точките од 

Работниот дел.  

Кога на ред дојде точката 3 од Работниот дел, претставниците на НЛБ Нов пензиски фонд 

АД Скопје го повикаа менаџментот на Македонијатурист АД Скопје да ги искоментира 

финансиските извештаи на компанијата, одноно да дадат нивен поглед за работењето на 

компанијата и плановите за нејзиниот иден развој. За збор се јави Претседателот на 

Управниот одбор, кој даде свое видување за работењето на Македонијатурист АД Скопје. 

По точката 4 и точката 5, т.е. одобрување на Извештајот за работата на Надзорниот одбор и 

на Извештајот за работата на Управниот одбор претставниците на НЛБ Нов пензиски Фонд 

АД Скопје гласаа Воздржано. Причина за гласањето воздражано е затоа што според Законот 

за трговски друштва и добрите практики за корпоративно управување, Годишното собрание 

на акционери треба да ја одобри работата на органите на управување, во овој случај 

членовите на Надзорниот и Управниот одбор, а не да го одобрува Извештјот за работата на 

Надзорниот, односно Управниот одбор.  

НЛБ Нов пензиски Фонд АД Скопје во име и за сметка на ОЗПФ НЛБ Пензиски фонд и ОДПФ 

НЛБ Пензија плус, согласно член 390 став 5 од ЗТД, како акционер кој претставува повеќе од 

5% од вкупниот број на запишани акции со право на глас, предложи нова Одлука за исплата 

на дивиденда и утврдување на дивиденден календар, по однос на точката 8 од Дневниот ред 

и поднесе Барање за дополнување на Дневниот ред со нова точка 10 „Предлог одлука за 

откуп на сопствени акции“. Согласно ова барање, Македонијатурист АД Скопје направи 

ревидирање и дополнување на Дневниот ред на годишното акционерско собрание. 

По однос на точка 8 од Дневниот ред пред акционерите се презентираа двете Одлуки за 

исплата на дивиденда и утврдување на дивиденден календар, и тоа предлог Одлуката од 

Надзорниот одбор на Македонијатурист АД Скопје за исплата на дивиденда во износ од 

208,09 денари по акција и предлог Одлуката на НЛБ Нов пензиски фонд АД Скопје за 

исплата на дивиденда по акција од 380,08 денари. Претставниците на НЛБ Нов пензиски 

фонд АД Скопје се јавија за збор по оваа точка и го образложија мотивот за предлагање на 

одлука за исплата на повисока дивиденда. Во однос на оваа предлог одлука за збор се јави 

и Претседателот на Управен одбор, кој ги повика акционерите да ја поддржат одлуката на 

Управниот Одбор наспроти одлуката предложена од НЛБ Нов пензиски фонд АД Скопје.   
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Прва за гласање беше ставена предлог одлуката на Надзорниот одбор на Македонијатурист 

АД Скопје, за која одлука позитивно се изјаснија 78,4% од присутните акционери на 

собранието. Против Одлуката гласаа 21,6% од присутните акционери меѓу кои и 

претставниците на НЛБ Нов пензиски фонд АД Скопје. Со оглед дека одлуката на 

Надзорниот одбор на Македонијатурист АД Скопје беше усвоена од мнозинството 

акционери, предлог- одлуката на НЛБ Нов пензиски фонд АД Скопје не беше предмет на 

гласање.  

За точка 10 од Дневниот ред, односно по Предлог одлуката за откуп на сопствени акции ЗА 

гласаа само 21,6% од присутните акционери, поради што се констатира дека одлуката не е 

усвоена од мнозинството акционери. Претставниците на НЛБ Нов Пензиски Фонд АД Скопје 

гласаа ЗА предлог одлуката. И по оваа точка претставниците на НЛБ Нов Пензиски Фонд АД 

Скопје се јавија за збор и ги повикаа акционерите за позитивно изјаснување по оваа предлог 

– одлука, образложувајќи ги мотивите за предлагање. 

Останатите точки од дневниот ред беа едногласно усвоени од присутните акционери, 

односно акционерите позитивно гласаа за Годишниот извештај за работењето на Друштвото,  

за Годишната сметка и Финансиските извештаи.  

Во ревидираните финансиски извештаи на Македонијатурист АД Скопје ревизорот изрази 

позитивно мислење, истакнувајќи дека се изготвени соглсно сметководствените стандарди и 

објективно ја презентираат состојбата во компанијата.  

Во текот на 2017 година компанијата оствари приходи од продажба во висина од 310,4 

милиони денари, забележувајќи пад во однос на 2016 година. Добивката пред оданочување 

изнесуваше 119,7 милиони денари и е пониска за 8,5% во однос на 2016 година кога 

изнесувала 130,8 милиони денари. Нето добивката изнесуваше 109,9 милион денари, и е 

пониска за 6,5% во однос на нето добивката во 2016 година.  

Откако се гласаше и за последната точка од дневниот ред, Претседателот на собранието го 

прогласи годишното акционерското собрание на Македонијатурист АД Скопје за затворено. 

6. Комерцијална банка АД Скопје 

Во април се одржа и годишно акционерско Собрание на Комерцијална банка АД Скопје, 

Собрание на кое присуствуваше претставник на НЛБ Нов Пензиски Фонд АД Скопје. 

Присуството е во согласност со политиката за редовно следење и информирање за 

резултатите и перспективите на акционерските друштва во кои се инвестирани средствата 

на пензиските фондови. 

Според учеството во вкупниот број на издадени обични акции на акционерското друштво и 

учеството на инвестираните средства во вкупните средства на пензиските фондови, 

Друштвото нема обврска за присуство и известување од Собранието. 


