СО 39. седница
22.2.2017 година
Точка на дневен ред бр.2

ПРЕДЛОГ-ОДЛУКА
за именување членови на Надзорен одбор на
Стопанска банка а.д. Битола

Битола, февруари 2017 година

ПРЕДЛОГ
Врз основа на член 45 од Статутот на Стопанска банка а.д. Битола НО бр. 022482/I-2 од 26.3.2015 година (Пречистен текст), Собранието на Банката на својата 39.
седница одржана на 22.02.2017 година, донесе

ОДЛУКА
за именување членови на Надзорен одбор на Стопанска банка а.д. Битола
член 1
За членови на Надзорниот одбор на Стопанска банка а.д. Битола со мандат од
четири (4) години, се именуваат:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Господин Ненад Јосифовиќ, дипломиран правник – член,
Господин Дејан Панделески, магистер за европски студии по бизнис
администрација во маркетинг – член,
Госпоѓа Александра Радевска, магистер по економски науки во областа на
сметководство и ревизија – член,
Господин Стевчо Јолакоски, доктор на науки од областа на безбедноста- член,
Господин Кирил Митровски, дипломиран економист, член,
Господин Панче Нефтенов, дипломиран правник, независен член,
Господин Коста Костадиновски, дипломиран економист во областа на финансии
и сметководство- независен член.
член 2

На именуваните членови на Надзорниот одбор им се одобрува месечен паушал
како надомест за учество и работа на седниците во висина од 50.000,00 денари.
На претседателот на Надзорниот одбор на Банката му се одобрува месечен
паушал како надомест за учество и работа на седниците во висина од 60.000,00 денари.
Член 3
На членовите на Надзорниот одбор што живеат надвор од седиштето на
Банката, односно надвор од Битола, ќе им се исплатува и надомест во висина на
трошоци за патување и сместување, по претходно приложени фактура или друга
соодветна документација.

Член 4
Пријава за упис на именуваниот член на Надзорниот одбор во трговскиот
регистар поднесува Секторот за правни работи и управување на Кабинет на Управен
одбор.

ПРЕДЛОГ
Член 5
Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува по
добивање согласност од гувернерот на Народна банка на Република Македонија.
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