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ИЗВЕШТАЈ ЗА СОБРАНИЈА НА АКЦИОНЕРИ ВО МЕСЕЦ ЈУНИ 2014 ГОДИНА  
 

 
I) Општ дел 

 
Листа на издавачи чии хартии од вредност се стекнати со средства на пензиските фондови со кои 

управува КБ Прво пензиско друштво АД Скопје кои одржале собранија на акционери за месец 

јуни 2014 година. 

     

Компанија МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД - Скопје 

Процент на вложувања во издавачот во однос на 

вредноста на пензиските фондови 

КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд Скопје                         0,21%                   

КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд Скопје                             0,00%                    

Процент на вложувања во издавачот во однос на 

вкупно издадените хартии од вредност од страна 

на издавачот 

КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд Скопје                         0,12%                     

КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд Скопје                              0,00%                   

Датум на одржување на собранието 27.06.2014 

Дневен ред 
I ПРОЦЕДУРАЛЕН ДЕЛ 

  
1.Отворање на Собранието; 

  
2. Избор на Претседавач; 

  
3. Избор на бројачи на гласови; и 

  
4. Избор на записничар. 

  
II РАБОТЕН ДЕЛ 

   

1. Предлог Одлука за избор на овластен Ревизор за ревизија на 

Консолидираните финансиски извештаи и на Финансиските извештаи на 

Друштвото за 2014 година; 

  
2. Предлог Одлука за реизбор на член на Одборот на директори; и 

  
3. Предлог Одлука за утврдување на надомест за Претседавачот на 

Собранието на Друштвото 

    

Претставник на КБ Прво пензиско друштво АД 

Скопје Елена Златановска - Правна служба                                                           

 

 

II) Посебен дел 

 

МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД СКОПЈЕ 

Дневен ред Одлуки 

Гласање 

на КБ 

Прво 

пензиско 

друштво 

I Процедурален дел     

1. Отворање на Собранието.  

2. Избор на Претседавач, Едногласно беше изгласан изборот на претседавачот "ЗА" 

3. Избор на бројачи на гласови Едногласно беше изгласан предлогот  "ЗА" 

4 Избор на Записничар Едногласно беше изгласан предлогот  "ЗА" 

   
 

 

 

  

 



 

II Работен дел     

 

1. Предлог Одлука за избор на овластен Ревизор 

за ревизија на Консолидираните финансиски 

извештаи и на Финансиските извештаи на 

Друштвото за 2014 година; 

Собранието на Друштвото со мнозински број на гласови за 

овластен Ревизор за ревидирање на консолидираните 

Финансиски извештаи и на Финансиските извештаи на 

Друштвото за 2014 година, подготвени во согласност со 

Меѓународните стандарди за финансиско известување и општо 

прифатените сметководствени принципи во Република 

Македонија, ја избира независната ревизорска куќа 

PricewaterhouseCoopers РЕВИЗИЈА д.о.о. Скопје. 

"ЗА" 

2. Предлог Одлука за реизбор на член на 

Одборот на директори; и 

Собранието на Друштвото го реизбира:  

- Г-дин Миклош Васили, државјанин на Република Унгарија, за 

независен неизвршен член на Одборот на директори на 

Друштвото, со мандат сметано од 1 август 2014 година. 

Мандатот на реизбраниот член на Одборот на директори на 

Друштвото изнесува 4 години, согласно Статутот на Друштвото. 

"ЗА" 

3. Предлог Одлука за утврдување на надомест 

за Претседавачот на Собранието на Друштвото 

Собранието на Друштвото со мнозински број гласови одобри 

на Претседавачот на Собранието на МКТ за извршувањето на 

неговата функција на подготовка и водење на седниците на 

Собранието да му се исплатува надомест во нето износ од 

32.000 денари по седница.  

"ЗА" 

 
 
 
 
 
 
 

                  Скопје, 

                                                                                                                                      03.07.2014 година 

 
 


