
 

 

ОБРАЗЕЦ 
За гласање преку кореспонденција на акционер физичко лице на  

Собранието на акционери на Стопанска банка АД – Скопје  
 

 

 

Согласно член 400-а од Законот за трговски друштва, јас, ---------------------------------------------- со ЕМБГ----
------------------------, со адреса -----------------------------------------------------------------------со сите акции 
издадени од Стопанска банка АД – Скопје кои се во моја сопственост на денот на одржување на 
седницата на Собранието на акционери, по точките од дневниот ред, одлуките и материјалите 
објавени на 30.05.2020 година заедно со Јавниот повик за учество на 48-та седница на Собрание на 
акционери на Стопанска банка АД – Скопје закажана за 30.06.2020 година (вторник), во 12:00 часот, 
гласам на следниот начин: 

 
Процедурален дел 
 

1. Избор на претседавач на Собранието: Наташа Трпеновска Тренчевска, акционер 
Гласам ______________________(ЗА/ПРОТИВ/ВОЗДРЖАН) 
 
Избор на записничар (нотар): Нотар Зорица Пулејкова од Скопје 
Гласам ______________________(ЗА/ПРОТИВ/ВОЗДРЖАН) 
 
Избор на бројач на гласови: Вики Русевска – Твртковиќ, акционер  
Гласам ______________________(ЗА/ПРОТИВ/ВОЗДРЖАН) 
 
 Работен дел 
 

2. Утврдување на дневниот ред од работниот дел 
Гласам ______________________(ЗА/ПРОТИВ/ВОЗДРЖАН) 
 

3. Записник од 47-та седница на Собрание на акционерите на Банката 
Гласам ______________________(ЗА/ПРОТИВ/ВОЗДРЖАН) 
 

4. Предлог-одлука за потврдување на оставката на член на Надзорен одбор 
Гласам ______________________(ЗА/ПРОТИВ/ВОЗДРЖАН) 
 

5. Предлог-одлука за повторно именување на постоен член на Наздорен одбор 
Гласам ______________________(ЗА/ПРОТИВ/ВОЗДРЖАН) 
 

6. Предлог-одлука за усвојување на Годишната сметка и Финансиските извештаи на Стопанска 
банка АД – Скопје за 2019 година 
Гласам ______________________(ЗА/ПРОТИВ/ВОЗДРЖАН) 
 

7. Усвојување на Ревидираните финансиски извештаи на Стопанска банка АД – Скопје за 2019 
година, со писменото мислење од Надзорниот одбор 

       Гласам ______________________(ЗА/ПРОТИВ/ВОЗДРЖАН) 
 

8. Усвојување на Годишниот извештај за работењето на Стопанска банка АД – Скопје во 2019 
година, со писменото мислење од Надзорниот одбор 
Гласам ______________________(ЗА/ПРОТИВ/ВОЗДРЖАН) 



 

 

 
9. Предлог - одлука за распоредување на добивката за 2019 година 

Гласам ______________________(ЗА/ПРОТИВ/ВОЗДРЖАН) 
 

10. Предлог - одлука за начинот на пресметување и исплата на дивиденда на имателите на 
приоритетни акции за 2019 година 
Гласам ______________________(ЗА/ПРОТИВ/ВОЗДРЖАН) 
 

11. Предлог - одлука за прераспределба на дел од акумулирана добивка во добивка ограничена 
за распределба на акционерите 
Гласам ______________________(ЗА/ПРОТИВ/ВОЗДРЖАН) 
 

12. Усвојување на Годишниот извештај за работењето на Надзорниот одбор за 2019 година 
Гласам ______________________(ЗА/ПРОТИВ/ВОЗДРЖАН) 
 

13. Предлог – одлука за назначување на овластено друштво за ревизија за 2020 година 
Гласам ______________________(ЗА/ПРОТИВ/ВОЗДРЖАН) 
 
 
 
 
 
 
Датум                Акционер  
 
________ 2020 година                                           ____________________________ 
 

(цело име и презиме и своерачен  потпис на       
акционерот физичко лице) 

 


