
 
Во согласност со член 400-а од Законот за трговските друштва, 

_________________________________________________________________________ со сите акции издадени 
од МАКЕДОНИЈАТУРИСТ АД Скопје кои се во сопственост на 
_______________________________________________________ со ЕМБС ____________________ на денот на 
одржување на седницата на Годишното Собрание на акционери закажано за 
15.04.2020 година (среда) во 12,00 часот, 

По точките од дневниот ред, одлуките и материјалите објавени на 13.03.2020 
година заедно со Јавниот повик за Годишното Собрание на акционери на 
МАКЕДОНИЈАТУРИСТ АД Скопје, гласам на следниот начин: 
 
 
1. Избор на верификациона комисија и бројачи на гласови; 

________________ 
 

2. Избор на Претседавач со Собранието; 
________________  

 
3. Усвојување на записникот ОДУ Бр. 118/19 од 08.05.2019 година изготвен од 

Нотар Кристина Костовска од Скопје; 
________________  

 
4. 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 31.12.2019 година, со 
предлог одлуки:  
 
Годишна сметка и финансиски извештаи на “Македонијатурист” АД Скопје за 
годината која завршува на 31.12.2019 година; 
- Предлог одлука за усвојување на Годишната сметка и финансиските извештаи 

за 2019 година; 
________________ 

 
Годишна сметка и финансиски извештаи на “Македонијатурист” АД Скопје за 
годината која завршува на 31.12.2019 година, ревидирани од овластен ревизор со 
Мислење; 
- Предлог одлука за усвојување на Годишната сметка и финансиските извештаи 

за 2019 година,  ревидирани од овластен ревизор; 
________________  

 
Годишен извештај за работењето на Друштвото во 2019 година, со Мислење од 
овластен ревизор; 
- Предлог одлука за усвојување на Годишниот извештај за работењето на 

Друштвото во 2019 година; 
________________ 

 



5. Разгледување и одобрување на Извештајот за работата на Надзорниот одбор во 
2019 година; 
- Предлог одлука за одобрување на Извештајот за работата на Надзорниот одбор 

во 2019 година; 
________________  

 
6. Разгледување и одобрување на Извештајот за работата на Управниот одбор во 

2019 година; 
- Предлог одлука за одобрување на Извештајот за работата на Управниот одбор 

во 2019 година; 
________________  

 
7. Разгледување и одобрување на Извештајот за работата на Внатрешната ревизија 

во 2019 година; 
- Предлог одлука за одобрување на Извештајот за работата на Внатрешната 

ревизија во 2019 година; 
________________ 

 
8. Донесување одлука за распределба на добивка за годината која завршува на 

31.12.2019 година; 
- Предлог одлука за распределба на добивка за годината која завршува на 

31.12.2019 година; 
________________ 

 
9. Донесување  одлука за исплата на дивиденда и дивиденден календар за 2019 

година; 
- Предлог одлука за исплата на дивиденда и дивиденден календар за 2019 

година; 
_______________ 

 
10. Донесување одлука за избор на овластен ревизор за 2020 година; 

- Предлог одлука за избор на овластен ревизор за 2020 година. 
_______________ 

 
 
 
                                                                                                               АКЦИОНЕР 
 
                                                                                              ____________________________________ 
                                                                                    /име, презиме и потпис на законскиот  
                                                                          застапник на друштвото и печат на друштвото/ 
      ДАТУМ 

________________ 

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


