
Резултати од гласањето на акционерите на 40. Седница на Собранието на 
акционери на Стопанска банка а.д. Битола 

1. Разгледување Записник од 38. седница на Собранието на акционерите на 
Стопанска банка а.д. Битола одржана на 11.5.2016 година; 
 

2. Разгледување Записник од 39. седница на Собранието на акционерите на 
Стопанска банка а.д. Битола одржана на 22.2.2017 година; 
 

3. За третата точка од дневниот ред - Предлог-одлука за измена и дополнување на 
Деловникот за работа на Собранието на акционери на Стопанска банка а.д. 
Битола, со прилог 

-  Деловник за работа на Собранието на акционери на Стопанска банка а.д. 
Битола (пречистен текст); 

 
ЗА – 294409 
ПРОТИВ – 0 
ВОЗДРЖАН – 3497 
 
Предлог-одлуката за измена и дополнување на Деловникот за работа на 
Собранието на акционери на Стопанска банка а.д. Битола СЕ УСВОИ со 
294409 или 98,83 % гласа „ЗА“, 0 гласа „ПРОТИВ“ и 3497 или 1,17 % гласа 
„ВОЗДРЖАН“ од вкупниот број претставени акции со право на глас. 
 

4. За четвртата точка од дневниот ред - Предлог-одлука за измена и дополнување 
на Статутот на Стопанска банка а.д. Битола;    
 
ЗА – 294409 
ПРОТИВ – 0 
ВОЗДРЖАН – 3497 
 
Предлог-одлуката за измена и дополнување на Деловникот за работа на 
Собранието на акционери на Стопанска банка а.д. Битола СЕ УСВОИ со 
294409 или 75,4 % гласа „ЗА“, 0 гласа „ПРОТИВ“ и 3497 или 0,9 % гласа 
„ВОЗДРЖАН“ од вкупниот број акции со право на глас. 
 

5. За петата точка од дневниот ред - Годишен извештај за работењето на 
Стопанска банка а.д. Битола за 2016 година, со прилог 

- Мислење од Надзорниот одбор на Банката; 
- Предлог-одлука за усвојување на Годишниот извештај и Мислењето од 

Надзорниот одбор; 
 

ЗА – 297906 
ПРОТИВ – 0 



ВОЗДРЖАН – 0 
 
Предлог-одлуката за усвојување на Годишниот извештај и Мислењето од 
Надзорниот одбор СЕ УСВОИ со 297906 или 100 % од вкупниот број 
претставени акции со право на глас. 
 

6. За шестата точка од дневниот ред - Извештај за работата на Надзорниот одбор 
на Стопанска Банка а.д. Битола за 2016  година, од аспект на поединечните 
членови и колективно, со прилог 

- Предлог-одлука за одобрување на Извештајот; 

1. г. Ненад Јосифовиќ               ЗА - 297906; ПРОТИВ - 0; ВОЗДРЖАН - 0 
 
2. г. Панче Нефтенов             ЗА - 297906; ПРОТИВ - 0; ВОЗДРЖАН - 0   
 
3. г. Кирил Митровски            ЗА - 297906; ПРОТИВ - 0; ВОЗДРЖАН - 0 
 
4. г.  Иванчо Велјановски        ЗА - 297906; ПРОТИВ - 0; ВОЗДРЖАН - 0 
 
5. г. Дејан Панделески            ЗА - 297906; ПРОТИВ - 0; ВОЗДРЖАН - 0 
 
6. г-ѓа Александра Радевска  ЗА - 297906; ПРОТИВ - 0; ВОЗДРЖАН - 0 
 
7. г. Коста Костадиновски   ЗА - 297906; ПРОТИВ - 0; ВОЗДРЖАН - 0 

 
ЗА – 297906 
ПРОТИВ – 0 
ВОЗДРЖАН – 0 
 
Предлог-одлука за одобрување на Извештајот за работата на Надзорниот 
одбор на Стопанска Банка а.д. Битола за 2016  година, од аспект на 
поединечните членови и колективно СЕ УСВОИ со 297906 или 100 % од 
вкупниот број претставени акции со право на глас. 
 

7. За седмата точка од дневниот ред - Извештај за извршената ревизија на 
финансиските извештаи на Стопанска банка а.д. Битола по годишна сметка за 
2016 година со мислење на Друштвото за ревизија „ГРАНТ ТОРНТОН ДОО 
Скопје“, со прилог 

- Мислење од Надзорниот одбор на Банката; 
- Предлог-одлука за усвојување на Извештајот и Мислењето од Надзорниот 

одбор на Банката; 
 
ЗА – 297906 
ПРОТИВ – 0 
ВОЗДРЖАН – 0 
 



Предлог-одлуката за усвојување на Извештајот за извршената ревизија на 
финансиските извештаи на Стопанска банка а.д. Битола по годишна 
сметка за 2016 година и Мислењето од Надзорниот одбор на Банката СЕ 
УСВОИ со 297906 или 100 % од вкупниот број претставени акции со право 
на глас. 
 

8. Годишна сметка на Стопанска банка а.д. Битола за 2016 година, со прилог 
- Предлог-одлука за усвојување на годишната сметка; 

 
ЗА – 294409 
ПРОТИВ – 0 
ВОЗДРЖАН – 3497 
 
Предлог-одлуката за усвојување на годишната сметка на Стопанска банка 
а.д. Битола за 2016 година СЕ УСВОИ со 294409 или 98,83 % гласа „ЗА“, 0 
гласа „ПРОТИВ“ и 3497 или 1,17 % гласа „ВОЗДРЖАН“од вкупниот број  
претставени акции со право на глас. 
 
 

9. Предлог-одлука за употреба и распоредување на остварената добивка по 
Годишната сметка за 2016 година на Стопанска банка а.д. Битола. 
 
ЗА – 297906 
ПРОТИВ – 0 
ВОЗДРЖАН – 0 
 
Предлог-одлуката за усвојување на Извештајот за извршената ревизија на 
финансиските извештаи на Стопанска банка а.д. Битола по годишна 
сметка за 2016 година и Мислењето од Надзорниот одбор на Банката СЕ 
УСВОИ со 297906 или 100 % од вкупниот број претставени акции со право 
на глас. 
 


