
Образец за гласање по пат на коресподенција на акционер правно лице на 

Собрание на акционери на Стопанска банка а.д. Битола 

 

Согласно член 400-а од Законот за трговски друштва,  

________________________________________________________________________ 

(назив на акционерот правно лице) 

со седиште ________________________________________________________ и     

ЕМБС _____________________,  

 

Акционер во Стопанска банка а.д. Битола, со сите акции издадени од Стопанска банка 

а.д. Битола кои се во сопственост на_________________________________________на 

денот на одржување на седницата на Собранието, по точките на дневен ред, одлуките 

и материјалите објавени на 25.4.2020 година заедно со Јавниот повик за свикување на 

46 - тата седница на Годишното Собрание на акционери на Стопанска банка а.д. 

Битола, закажана за ден 27.5.2020 година (среда), со почеток во 12,00 часот, гласа на 

следниот начин: 

 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д 

I     Процедурален дел 

 

1.   Отворање на Собранието; 

2.   Избор на работни тела; 

2.1 Избор на претседавач; 

 

Гласам ______________________(ЗА/ПРОТИВ/ВОЗДРЖАН) 

 

2.2 Избор на двајца бројачи на гласови; 

 

Гласам ______________________(ЗА/ПРОТИВ/ВОЗДРЖАН) 

Гласам ______________________(ЗА/ПРОТИВ/ВОЗДРЖАН) 

 

3.   Констатирање кворум за работа на Собранието. 

 

II. Работен дел 

1. Разгледување записник од 44. Седница на Годишно собрание на 

акционери одржана на 29.5.2019 година 

 

Гласам ______________________(ЗА/ПРОТИВ/ВОЗДРЖАН) 

 

2. Разгледување записник од 45. Седница на собрание на акционери 

одржана на 12.12.2019 година; 

 

Гласам ______________________(ЗА/ПРОТИВ/ВОЗДРЖАН) 

 

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

година, со прилог,  

- Мислење од Надзорниот одбор на Банката; 

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

Надзорниот одбор; 

 



Гласам ______________________(ЗА/ПРОТИВ/ВОЗДРЖАН) 

 

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

Битола за 2019 година, со вклучена оцена од аспект на поединечните членови и 

колективно, со прилог, 

-          Предлог-одлука за усвојување на Извештајот; 

 

Гласам ______________________(ЗА/ПРОТИВ/ВОЗДРЖАН) 

 

5. Извештај за извршената ревизија на финансиските извештаи на 

Стопанска банка а.д. Битола по годишна сметка за 2019 година со мислење на 

Друштвото за ревизија „Мур Стивенс ДОО Скопје“, со прилог 

- Мислење од Надзорниот одбор на Банката; 

- Предлог-одлука за усвојување на Извештајот и Мислењето од 

Надзорниот одбор на Банката; 

 

Гласам ______________________(ЗА/ПРОТИВ/ВОЗДРЖАН) 

 

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

-  Предлог-одлука за усвојување на годишната сметка; 

 

Гласам ______________________(ЗА/ПРОТИВ/ВОЗДРЖАН) 

 

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

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

 

Гласам ______________________(ЗА/ПРОТИВ/ВОЗДРЖАН) 

 

8. Предлог -одлука за именување член на Надзорен одбор на Стопанска 

банка а.д. Битола, со прилог 

- Мислење на Надзорниот одбор на Банката кон Предлог – одлуката 

 

Гласам ______________________(ЗА/ПРОТИВ/ВОЗДРЖАН) 

 

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

банка а.д. Битола; 

 

Гласам ______________________(ЗА/ПРОТИВ/ВОЗДРЖАН) 

 

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

 

Гласам ______________________(ЗА/ПРОТИВ/ВОЗДРЖАН) 

Датум                Акционер  

 

________ 2020 година                         ____________________________________ 

 

(цело име и презиме и своерачен 

потпис на законскиот застапник на 

правното лице и печат на правното 

лице) 


