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ИЗВЕШТАЈ ЗА СОБРАНИЈА НА АКЦИОНЕРИ ВО МЕСЕЦ МАРТ  2015 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 

март 2015 година. 

     
Компанија РЕПЛЕК АД СКОПЈЕ 

Процент на вложувања во издавачот во однос на 

вредноста на пензиските фондови 

КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд Скопје                     0,06%                    

КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд Скопје                         0,24%                   

Процент на вложувања во издавачот во однос на 

вкупно издадените хартии од вредност од страна на 

издавачот 

КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд Скопје                     0,80%                     

КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд Скопје                         0,05%                    

Датум на одржување на собранието 27.03.2015 

Дневен ред I Процедурален дел 

  1. Отварање на Собранието и верификација на списокот на пријавени и 

присутни акционери 

  2. Избор на претседавач на Собранието 

  3. Избор на записничар и двајца оверувачи на записникот 

  4. Усвојување на Дневниот ред 

  II Работен дел 

  5. Разгледување на годишниот извештај за работењето на Друштвото за 

период јануари-декември 2014 година, усвојување на извештајот и 

одобрување на работата на Управниот одбор. 

  6. Разгледување на извештајот за извршената ревизија од овластениот 

ревизор и усвојување на истиот. 

  7. Разгледување на финансискиот извештај и годишната сметка на 

Друштвото за 2014 година и усвојување на годишната сметка и 

финансискиот извештај 

  8. Извештај за работењето на Надзорниот одбор на Друштвото за 2014 

година, усвојување на извештајот и одобрување на работата на членовите 

на Надзорниот одбор. 

  
9. Донесување на одлука за распределба на добивката по годишната 

сметка на Друштвото за 2014 година 

  10. Разгледување и усвојување на консолидираната годишна сметка и 

консолидираните финансиски извештаи на Друштвото  

  11. Именување на овластен ревизор на годишна сметка во Друштвото за 

2015 година. 

  12. Донесување на Одлука за престанување на мандатот на член на 

Надзорен одбор и избор на нов член  на Надзорниот одбор на Друштвото 

Претставник на КБ Прво пензиско друштво АД Скопје Елена Златановска - Правна служба                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II) Посебен дел 

 
 

РЕПЛЕК АД СКОПЈЕ 

Дневен ред Одлуки 

Гласање 

на КБ 

Прво 

пензиско 

друштво 

I Процедурален дел     

1. Отварање на Собранието и верификација на 

списокот на пријавени и присутни акционери 

 

 

2. Избор на претседавач на Собранието Едногласно беше изгласан изборот на претседавачот "ЗА" 

3. Избор на записничар и двајца оверувачи на 

записникот Едногласно беше изгласан предлогот  
"ЗА" 

4. Усвојување на Дневниот ред Едногласно беше усвоен Дневниот ред "ЗА" 

      

II Работен дел     

5. Разгледување на годишниот извештај за 

работењето на Друштвото за период јануари-

декември 2014 година, усвојување на извештајот 

и одобрување на работата на Управниот одбор. 

Годишниот извештај за работењето на Друштвото за периодот 

јануари-декември 2014 година беше разгледан иусвоен со 

мнозински број на гласови.  Исто така беше одобрена работата 

на Управниот одбор во состав:                                                                                                

1. Туџаров Душан - претседател                                                                                                    

2. Зимбакова Даница- член                                                                                                        

3. Фенева Ленка - член                                                                                                                         

4. Милошевска Сузана - член                                                                                                                             

5. Макрадули Лилјана - член 

"ЗА" 

6. Разгледување на извештајот за извршената 

ревизија од овластениот ревизор и усвојување 

на истиот. 

Присутните акционери со мнозински број на гласови го усвоија 

Извештајот за извршената ревизија за годината која завршува 

на 31 декември 2014 од страна на ревизорското друштво МУР 

СТИВЕНС ДОО Скопје. 

"ЗА" 

7. Разгледување на финансискиот извештај и 

годишната сметка на Друштвото за 2014 година и 

усвојување на годишната сметка и финансискиот 

извештај 

Одлуката за одобрување и усвојување на финансискиот 

извештај и годишната сметка на Друштвото за 2014 година беше 

донесена со мнозински број на гласови. 

"ЗА" 

8. Извештај за работењето на Надзорниот одбор 

на Друштвото за 2014 година, усвојување на 

извештајот и одобрување а работата на 

членовите на Надзорниот одбор. 

Се донесе одлука со која се усвои извештајот и одобри работата 

на членовите на Надзорниот одбор на Друштвото за 2014 

година, и тоа:                                                                                                       

1. Поповска Бисерка - претседател                                                                                                        

2. Пецовски Марин - член                                                                                                                            

3. Николовска Адела - член                                                                                                     

4. Јоксимовиќ Анастасија - независен член 

"ЗА" 

9. Донесување на одлука за распределба на 

добивката по годишната сметка на Друштвото за 

2014 година 

Се утврди распределба на дел од акумулираната добивка од 

минати години на Реплек АД Скопје според годишната сметка за 

2014 година за исплата на дивиденда во нето износ од 55 ЕУР по 

акција односно 3.384 денари. Добивката од тековната година ќе 

се распредели во акумулирана добивка.                                    

Последен ден на истргувани акции со право на исплата на 

дивиденда се утврдува на 14.04.2015 година односно за прв ден 

на истргувани акции без право на дивиденда се утврдува 

15.04.2015 година. Правото на акционерите за исплата на 

дивиденда ќе се  утврди со пресек на евиденцијата во 

акционерска книга на ден 17.04.2015 година                                                                                         

"ЗА" 

10. Разгледување и усвојување на 

консолидираната годишна сметка и 

консолидираните финансиски извештаи на 

Друштвото  

 Присутните акционери  ги усвоија консолидираната годишна 

сметка и консолидираните финансиски извештаи на Друштвото. 
"ЗА" 



11. Именување на овластен ревизор на годишна 

сметка во Друштвото за 2015 година. 

Се донесе одлука со која за овластен ревизор за вршење 

ревизија на Годишната сметка во Друштвото за 2015 година се 

назначува ревизорското друштво МУР СТИВЕНС ДОО- Скопје. 

"ЗА" 

12. Донесување на Одлука за престанување на 

мандатот на член на Надзорен одбор и избор на 

нов член  на Надзорниот одбор на Друштвото 

Поради смрт на членот на Надзорниот одбор на РЕПЛЕК АД 

Скопје, Пецовски Марин на ден 27.02.2015 година фактички му 

престана мандатот во Надзорниот одбор на РЕПЛЕК АД.                                                                          

За член на Надзорниот одбор на Реплек АД СКопје беше избран 

Томовски Александар чиј мандат ќе трае до претанокот на 

мандатот на починатиот член  односно до 18.04.2017 

"ЗА" 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  Скопје, 

                                                                                                                                      01.04.2015 година 

 
 

 


