
Информација во врска гласање со кореспонденција 

Акционерите може да гласаат со кореспонденција, без да имаат обврска да присуствуваат на 
седницата на собранието физички (лично, односно преку застапник по закон, преку овластен 
полномошник) или на друг соодветен начин. Акционерот е во секој случај должен соодветно да го 
пријави своето учество на седницата на собранието. Бројот на акции со право на глас на акционерот 
кој гласал со кореспонденција го сочинува, односно се засметува во кворумот за работа и за 
одлучување на собранието. 

Акционерот може да гласа со кореспонденција на начин што на јасен и недвосмислен начин, во 
соодветниот Образец за гласање со кореспонденција, ќе гласа ЗА, ПРОТИВ или ВОЗДРЖАНО за 
предлог-одлуките по секоја или по дел од точките на дневниот ред, на местото определено за 
давање на гласот за соодветната предлог одлука. Доколку акционерот не го пополнил соодветното 
место за давање на гласот за одредена предлог одлука, ќе се смета дека за истата гласал 
ВОЗДРЖАНО. 

Образецот за гласање со кореспонденција, подготвен за преземање електронски, е достапен на 
официјалната интернет страна на друштвото наведена во јавниот повик. Доколку од било кои 
причини акционерот не е во можност да го преземе или испечати Образецот, истиот може да се 
подигне во испечатена форма во Кабинетот на Главниот извршен директор на друштвото, на трошок 
на друштвото. 

Акционерот е должен уредно пополнетиот Образец да го достави на адресата на седиштето на 
друштвото (ОКТА Рафинерија на нафта Акционерско друштво – Скопје, ул. 1 бр. 25, н.м. 
Миладиновци, Илинден, со назнака „за Собрание-Образец за гласање со кореспонденција”) во 
затворен коверт на кој ќе бидат содржани податоци за идентификација на акционерот. Образецот 
мора да биде испратен со препорачана пратка или на друг начин кој овозможува следење на 
пратката и потврда на денот на прием во друштвото, или да биде доставен лично во архивата на 
друштвото. Како валидни ќе бидат земени во предвид единствено Обрасците кои ќе бидат примени 
во друштвото најдоцна до времето наведено во Јавниот повик. 

Образецот, со читливи и целосно пополнети податоци за акционерот, мора да биде доставен во 
оригинал, во минимум еден примерок, потпишан лично од акционерот-физичко лице, односно од 
застапникот по закон и да содржи печат на акционерот-правно лице. Потписот ставен на Образецот 
за гласање со коресподенција ќе се смета за еквивалент на потпис ставен на списокот за присуство 
на собранието.  

Кон пополнетиот Образец за гласање со кореспонденција, акционерот е должен да достави 
соодветна документација од која ќе може да се утврди идентитетот на акционерот, и тоа: 

1. Kопија од валиден документ за лична идентификација (лична карта или пасош)1 за секој од 

акционерите-физички лица, односно за овластеното лице-потписник, за акционер-правно 

лице 

                                                           
1 Доставениот примерок од документот за лична идентификација ќе биде уништен веднаш по завршување на седницата на собранието, 
во согласност со Законот за заштита на личните податоци и интерните процедури на друштвото 



2. За акционер-правно лице, Тековна состојба издадена од Централниот регистар, во оригинал 

или препис заверен кај нотар или друг соодветен документ издаден од овластен орган во 

странската држава каде што се наоѓа седиштето на акционерот, во фотокопија и превод од 

овластен судски преведувач, заверен кај нотар, во оригинал. Доколку Тековната состојба, 

односно соодветниот документ од странска држава се постари од 30 (триесет) дена, 

акционерот е должен да достави писмена изјава, на македонски или на англиски јазик, со 

печат на друштвото и потпис на застапникот по закон, дадена под полна кривична, 

материјална и морална одговорност, дека податоците наведени во Тековната состојба, 

односно соодветниот документ од странската држава се актуелни и непроменети. 

 


