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Резултати од гласањето на акционерите на 46-тата седница на Годишното Собрание на 

акционери на Стопанска банка а.д. Битола по пат на коресподенција 

 

Согласно член 401-а од Законот за трговски друштва, Стопанска банка а.д. Битола ги објавува 

резултатите од гласањето по точките од дневниот ред од собрание на акционери на Стопанска 

банка а.д. Битола, одржано на ден 27.5.2020 година. 

 

На 46. седница на Годишното Собрание на акционери на Стопанска банка а.д. Битола од вкупно 

390514 акционери со право на глас (обични акции), по пат на кореспонденција гласаа 114 

акционери правни и физички лица иматели на 273103 обични акции со право на глас или 69,93% 

од вкупниот број акции со право на глас.  

 

По пат коресподенција, акционерите гласаа на следниот начин: 

 

I. ПРОЦЕДУРАЛЕН  ДЕЛ 

 

2.   Избор на работни тела; 

 

2.1. За избор на Претседавач на Собранието 

 –Гордана Гацева 

 

ЗА       273103 

ПРОТИВ       0 

ВОЗДРЖАН  0 

 

За избор на Гордана Гацева, за Претседавач на Собранието, ЗА гласаа 273103 гласови од акциите 

со право на глас, што претставува 100 % од вкупниот број на претставените акции со право на 

глас, ниту еден ПРОТИВ и ниту еден ВОЗДРЖАН. 

 

2.2. Избор на 2 бројачи на гласови  

- Mиле Ивановски и Стефан Личовски 

 

ЗА       273103 

ПРОТИВ       0 

ВОЗДРЖАН  0 

 

За избор на Миле Ивановски и Стефан Личовски, за бројачи на гласови, ЗА гласаа 273103 гласови 

од акциите со право на глас, што претставува 100 % од вкупниот број на претставените акции со 

право на глас, ниту еден ПРОТИВ и ниту еден ВОЗДРЖАН.  

 

II. РАБОТЕН ДЕЛ 

 

1. Разгледување на записникот од 44-тата седница на Годишното собрание на 

акционери, одржана на 29.5.2019 година 
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ЗА       273103 

ПРОТИВ       0 

ВОЗДРЖАН  0 

 

За записникот од 44-тата седница на Годишното собрание на акционери, одржана на 29.5.2019 

година ЗА гласаа 273103 гласови од акциите со право на глас, што претставува 100 % од 

вкупниот број на претставените акции со право на глас, ниту еден ПРОТИВ и ниту еден 

ВОЗДРЖАН. 

 

2. Разгледување на записникот од 45-тата седница на Собранието на акционери, 

одржана на 12.12.2019 година 

ЗА       273103 

ПРОТИВ       0 

ВОЗДРЖАН  0 

 

За записникот од 45-тата седница на собрание на акционери, одржана на 12.12.2019 година ЗА 

гласаа 273103 гласови од акциите со право на глас, што претставува 100 % од вкупниот број на 

претставените акции со право на глас, ниту еден ПРОТИВ и ниту еден ВОЗДРЖАН. 

 

3. Годишен извештај за работењето на Стопанска банка а.д. Битола за 2019   

     година, со прилози:  

- Мислење од Надзорниот одбор на Банката 

- Предлог-одлука за усвојување на Годишниот извештај и на Мислењето од Надзорниот 

одбор 

ЗА       273103 

ПРОТИВ       0 

ВОЗДРЖАН  0 

Одлуката за усвојување на Годишниот извештај и на Мислењето од Надзорниот одбор е донесена 

со 273103 гласови ЗА од акциите со право на глас, што претставува 100 % од вкупниот број на 

претставените акции со право на глас, ниту еден ПРОТИВ и ниту еден ВОЗДРЖАН. 

4.  Извештај за работата на Надзорниот одбор на Стопанска Банка а.д. Битола за 2019 

година, со вклучена оцена од страна на поединечните членови и колективно, со прилог: 

- Предлог-одлука за усвојување на Извештајот 

ЗА       273103 

ПРОТИВ       0 

ВОЗДРЖАН  0 
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Одлуката за усвојување на Извештајот за работата на Надзорниот одбор на Стопанска 

Банка а.д. Битола за 2019 година, со вклучена оцена од страна на поединечните членови и 

колективно, е донесена со 273103 гласови ЗА од акциите со право на глас, што 

претставува 100 % од вкупниот број на претставените акции со право на глас, ниту еден 

ПРОТИВ и ниту еден ВОЗДРЖАН. 

5. Извештај за извршената ревизија на финансиските извештаи на Стопанска банка 

а.д. Битола по годишната сметка за 2019 година со мислење на Друштвото за 

ревизија „Мур Стивенс ДОО Скопје“, со прилози: 

- Мислење од Надзорниот одбор на Банката; 

- Предлог-одлука за усвојување на Извештајот и на Мислењето од Надзорниот 

одбор на Банката 

ЗА       273103 

ПРОТИВ       0 

ВОЗДРЖАН  0 

Одлуката за усвојување на Извештајот за извршената ревизија на финансиските извештаи 

на Стопанска банка а.д. Битола по годишната сметка за 2019 година со мислењето од 

Надзорниот одбор на Банката, е донесена со 273103 гласови ЗА од акциите со право на 

глас, што претставува 100 % од вкупниот број на претставените акции со право на глас, 

ниту еден ПРОТИВ и ниту еден ВОЗДРЖАН. 

6. Годишна сметка на Стопанска банка а.д Битола за 2019 година, со прилог: 

- Предлог-одлука за усвојување на годишната сметка 

ЗА       273103 

ПРОТИВ       0 

ВОЗДРЖАН  0 

 

Одлуката за усвојување на годишната сметка за 2019 година е донесена со 273103 гласови 

ЗА од акциите со право на глас, што претставува 100 % од вкупниот број на претставените 

акции со право на глас, ниту еден ПРОТИВ и ниту еден ВОЗДРЖАН. 

7. Предлог-oдлука за употреба и распоредување на остварената добивка по 

Годишната сметка за 2019 година на Стопанска банка а.д. Битола 

ЗА       273103 

ПРОТИВ       0 

ВОЗДРЖАН  0 

 

Одлуката за употреба и распоредување на остварената добивка по Годишната сметка за 

2019 година на Стопанска банка а.д. Битола е донесена со 273103 гласови ЗА од акциите со 

право на глас, што претставува 100 % од вкупниот број на претставените акции со право на 

глас, ниту еден ПРОТИВ и ниту еден ВОЗДРЖАН. 

8. Предлог-одлука за именување член на Надзорниот одбор на Стопанска банка а.д. 
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Битола, со прилог: 

- Мислење на Надзорниот одбор на Банката кон Предлог-одлуката 

ЗА       258038 

ПРОТИВ       0 

ВОЗДРЖАН  15065 

Одлуката за именување на Стевчо Јолакоски за член на Надзорниот одбор на Стопанска 

банка а.д. Битола е донесена со 258038 гласови ЗА од акциите со право на глас, што 

претставува 94,48 % од вкупниот број на претставените акции со право на глас, ниту еден 

ПРОТИВ и 15065 гласови ВОЗДРЖАН што претставува 5,52% од вкупниот број на 

претставените акции со право на глас. 

9. Предлог-oдлука за измена и дополнување на Статутот на Стопанска банка а.д. 

Битола; 

По однос на точката со реден број 9, Собранието не расправаше и одлучуваше заради 

недобиена претходна согласност од гувернерот на Народна Банка на Република Северна 

Македонија за измена и дополнување на Статутот на Банката.   

10. Статут на Стопанска банка а.д. Битола (пречистен текст) 

По однос на точката со реден број 10, Собранието не расправаше и одлучуваше заради 

недобиена претходна согласност од гувернерот на Народна Банка на Република Северна 

Македонија за измена и дополнување на Статутот на Банката.   

 

Стопанска Банка а.д. Битола 


