
1 

 

Резултати од гласањето на акционерите на 38. Собрание на акционерите на 

Стопанска банка а.д. Битола 

 

 

1. Разгледување на записник од 36. седница на Собранието на акционерите на 

Стопанска банка а.д. Битола одржана на 25. 3. 2015 година 

 

2. Разгледување на записник од 37. седница на Собранието на акционерите на 

Стопанска банка а.д. Битола одржана на 16. 12. 2015 година 

 

3. По третата точка од дневниот ред Годишен извештај за работењето на 

Стопанска банка а.д. Битола за 2015 година, со: 

 

- Мислење од Надзорниот одбор на Банката; 

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

Надзорниот одбор; 

 

ЗА     274169 

ПРОТИВ    0 

ВОЗДРЖАН      0 

 

4. По четвртата точка од дневниот ред Извештај за работата на Надзорниот 

одбор на Стопанска Банка а.д. Битола за 2015 година, од аспект на 

поединечните членови и колективно, со: 

 

- Предлог-одлука за одобрување на Извештајот; 

 

ЗА     274169 

ПРОТИВ    0 

ВОЗДРЖАН      0 
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5. По петтата точка од дневниот ред Извештај за работата на Одборот за 

ревизија на Стопанска банка а.д Битола за 2015 година, колективно и од 

аспект на поединечни членови, со: 

 

- Предлог-одлука за усвојување на Извештајот; 

 

ЗА     270672 

ПРОТИВ    0 

ВОЗДРЖАН      3497 

 

6. По шестата точка од дневниот ред Годишен извештај за работата на 

Секторот за внатрешна ревизија за 2015 година, со: 

 

- Мислење од Надзорниот одбор на Банката; 

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

одбор; 

 

ЗА     274169 

ПРОТИВ    0 

ВОЗДРЖАН      0 

7. По седмата точка од дневниот ред Извештај за извршената ревизија на 

финансиските извештаи на Стопанска банка а.д. Битола по годишна сметка 

за 2015 година со мислење на Друштвото за ревизија ГРАНТ  ТОРНТОН 

ДОО Скопје, со: 

 

- Мислење од Надзорниот одбор на Банката; 

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

одбор на Банката; 

 

ЗА     270672 

ПРОТИВ    0 

ВОЗДРЖАН      3497 
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8. По осмата точка од дневниот ред Годишна сметка на Стопанска банка а.д 

Битола за 2015 година, со: 

 

- Предлог-одлука за усвојување на годишната сметка; 

 

ЗА                           270672   

ПРОТИВ    0 

ВОЗДРЖАН      3497 

 

9. По деветтата точка од дневниот ред Деловна политика, развоен и 

финансиски план на Стопанска банка а.д. Битола за период 2016-2020 

година, со: 

 

- Мислење од Надзорниот одбор на Банкатa; 

- Предлог-одлука за усвојувањe на деловната политика, развоен и 

финансиски план на Стопанска банка а.д. Битола за период 2016-2020 

година и Мислењето од Надзорниот одбор; 

 

ЗА     269754 

ПРОТИВ    0 

ВОЗДРЖАН      4415 

 

10. По десеттата точка од дневниот ред Предлог-одлука за усвојување на листата 

на нето-должници; 

 

ЗА     270672 

ПРОТИВ    0 

ВОЗДРЖАН      3497 
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11. По единаесеттата точка од дневниот ред Предлог-одлука за соодветност на 

Кодексот за корпоративно управување на Стопанска банка а.д. Битола; 

 

ЗА     274169 

ПРОТИВ    0 

ВОЗДРЖАН      0 

 

 

12. По дванаесеттата точка од дневниот ред „Предлог-одлука за употреба и 

распоредување на остварената добивка по Годишната сметка за 2015 година 

на Стопанска банка а.д. Битола“; 

 

ЗА     274169 

ПРОТИВ    0 

ВОЗДРЖАН      0 

 

 

13. По тринаесеттата точка од дневниот ред Предлог-одлука за избор на 

Друштво за ревизија за период од 2016-2017 година; 

 

ЗА    270672  

ПРОТИВ   0 

ВОЗДРЖАН      3497 

 

14. По четиринаесеттата точка од дневниот ред Предлог-одлука за издавање на 

долгорочни должнички хартии од вредност (корпоративна обврзница) по пат 

на јавна понуда (прва емисија на долгорочни хартии од вредност) 

 

ЗА     269754 

ПРОТИВ    0 

ВОЗДРЖАН      4415 

Стопанска банка а.д. Битола 
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