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 Врз основа на член 39 од Статутот на Шпаркасе Банката Македонија АД Скопје, 
а во врска со член 86 и 87 од Законот за банките (Сл.весник на Р.Македонија 
бр.67/2007; 90/2009; 67/2010; 26/2013; 15/2015; 153/2015 and 190/2016) и Законот за 
трговски друштва (Сл.весник на Р.Македонија бр. 28/2004; 84/2005; 25/2007; 87/2008; 
42/2010; 48/2010;24/2011; 166/2012; 70/2013; 119/2013; 120/2013; 187/2013; 38/2014; 
41/2014; 138/2014; 88/2015; 192/2015; 217/2015; 6/2016; 30/2016 and 61/2016), 
Собранието на акционерите на Шпаркасе Банката Македонија АД Скопје на седница 
одржана на ден 30.05.2017 година донесе: 
 

Д Е Л О В Н И К 

за работа на Собранието на акционерите на Шпаркасе Банката Македонија АД 

Скопје 

Општи одредби:  

Член 1 

 Со овој Деловник се уредува свикувањето на седниците, начинот на работа и 

одлучувањето на Собранието на акционери на Шпаркасе Банката Македонија АД 

Скопје (во натамошен текст: „Банката“), како и други прашања во врска со работата на 

Собранието. 

Член 2 

 Право на учество во работата на Собранието и право на глас има секој 
акционер, ако со Закон не е поинаку определено.  
 Акционерите можат да овластат полномошници и/или на истите да им дадат 
инструкции за гласање на електронски начин. Во тој случај, Банката им обезбедува на 
акционерите користење на електронски систем преку кој ќе можат да се регистрираат, 
да овластат свои полномошници и да им даваат инструкции за гласање.  

Одредбите на овој Деловник се задолжителни за сите акционери, овластени 

полномошници и/или други овластени претставници (во понатамошниот текст: 

„акционери“) кои присуствуваат на седниците и учествуваат во работата на 

Собранието. 

Член 3 

 Собранието на Банката работи на седници, во согласност со законските 

прописи, Статутот и други акти на Банката, кои се одржуваат по потреба, а најмалку 

еднаш годишно. 

 

Годишно Собрание на акционери: 

Член 4 

Годишното собрание го свикува Надзорниот одбор на Банката. Годишното 
собрание на Банката задолжително се одржува пред истекот на шест месеци од 
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календарската година за претходната година. 
По истекот на став 1 на овој член, а во случаи кога Гувернерот нема да го 

прифати извештајот за извршена ревизија ако утврди дека не се темели врз објективни 

факти за финансиската состојба на Банката или друштвото за ревизија при вршење на 

ревизијата не постапувало согласно пропишаните стандарди и процедури, Годишното 

собрание на Банката за претходната година може да се одржи пред истекот на девет 

месеци од календарската година. 

Годишното собрание на Банката се свикува со Одлука на Надзорен одбор на 

Банката за свикување на седницата на Собранието со која се определува денот, часот 

и местото на одржување на седницата и се уредува предлог на дневниот ред. 

Ако Надзорниот одбор не донесе одлука за свикување на Годишно собрание во 

роковите предвидени со Статут, овој Деловник или закон, како и доколку не биде 

прифатено барањето за свикување собрание, судот по предлог на било кој акционер 

може да донесе Одлука да се свика Годишно собрание. 

Надлежности на Собранието на акционери: 

Член 5 

Собранието во рамките на својата надлежност ги врши следните работи: 

1) го усвојува Статутот и измените и дополнувањата на Статутот на Банката;  
2) ги разгледува и усвојува годишниот извештај за работење на Банката заедно со 
писменото мислење по истиот изготвено од страна на Надзорниот одбор;  
3) го разгледува и усвојува извештајот на друштвото за ревизија и писменото мислење 
по истиот изготвено од страна на Надзорниот одбор;  
4) ја усвојува годишната сметка и финансиските извештаи на Банката;  
5) одлучува за употреба и распоредување на остварената добивка, или за покривање 
на загубите;  
6) одлучува за нова емисија на акции на Банката;  
7) одлучува за статусни промени и за престанок на работење на Банката;  
8) ги именува и разрешува членовите на Надзорниот одбор;  
9) избира друштво за ревизија и одлучува по предлогот за раскинување на договорот 
со друштвото за ревизија и;  
10) одлучува и за други прашања од значење за работењето на Банката предвидени со 
Статутот на Банката.  
Членовите на Управниот одбор и Надзорниот одбор на Банката може да присуствуваат 

на седниците на Собранието без право на глас, со исклучок кога истите се и 

акционери. 

Свикување на седници на Собранието на акционери: 
 

Член 6 

 Собранието на Банката се свикува со Одлука на Надзорен одбор на Банката за 

свикување на седницата на Собранието со која се определува денот, часот и местото 

на одржување на седницата и се уредува предлог на дневниот ред. 

 Барање за свикување на седница на Собрание можат да поднесат акционерите 
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кои имаат најмалку 1/10 од акциите со право на глас. Во барањето се наведуваат 

целта и причините за свикување на Собранието, прашањата за кои ќе се одлучува и 

податоците за акционерите. Акционерите кон барањето доставуваат и извод од 

сметките на хартии од вредност издаден од Централниот депозитар за хартии од 

вредност во кој што е наведен бројот на акциите со право на глас.  

 Надзорниот одбор во рок од осум дена од денот на приемот на барањето  на 

акционерите за свикување собрание, донесува одлука за прифаќање или одбивање на 

барањето. Во одлуката за одбивање на барањето мора да се наведат причините 

поради кои што е така одлучено. 

 Надзорниот одбор на Банката има обврска по барање на акционери кои имаат 

мнозинство од сите акции со право на глас, да свика собрание во рок од 24 часа од 

денот на поднесувањето на барањето. 

Член 7 

 Собранието се свикува со праќање на покана до акционерите на начин кој 
овозможува потврда дека поканата е примена од акционерот или со објавување на 
повик до акционерите кој се објавува на половина страна најмалку во еден дневен 
весник што излегува на целата територија на Република Македонија и на насловната 
страна на интернет – страницата на Банката. 

 Начинот на свикување на Собрание се определува со Одлуката за свикување 
на Собранието. 

 Рокот кој тече до денот на праќањето на поканите за учество во Собранието, 
односно објавата на повикот, до денот на одржување на седницата на собранието не 
може да биде покус од 30 дена. 
 

Член 8 

 Поканата, односно јавниот повик за учество во Собранието на Банката ги 

содржи најмалку следните податоци: 

 името и седиштето на Банката; 

 местото, датата и часот на одржување на Собранието; 

 опис на постапките според кои акционерите учествуваат и гласаат на 
Собранието; 

 другите процедурални формалности од значење за присуството на 
Собранието и за начинот на гласање; 

 дневен ред по кој ќе се работи на Собранието; 

 начин на кој што се достапни материјалите по точките од дневниот ред што 
се подготвени за собранието кое што е свикано; 

 можност за именување на полномошник на акционерот и начинот на неговото 
именување; 

 адресата на интернет страницата на Банката на која ќе бидат достапни 
информациите во врска со вкупниот број на акции и вкупниот број на 
гласачки права кои произлегуваат од акциите со право на глас на денот на 
објава на повикот, документи и материјали кои ќе се разгледуваат на 
Собранието, предложените одлуки за донесување, предложените одлуки од 
акционерите, обрасците за гласање, и 

 други информации во зависност од ставените точки на дневниот ред. 
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Член 9 

 Акционерите кои поединечно или заедно поседуваат најмалку 5% од вкупниот 

број на акции со право на глас, имаат право по писмен пат или со електронски 

средства да поднесат Барање и:  

 да предложат дополнување на дневниот ред со барање за вклучување 

нови точки ако истовремено приложат и образложение за предложената 

точка за дополнување на дневниот ред или ако предложат одлука по 

предложената точка;  

 да предложат за усвојување на одлуки по секоја од точките кои се 

вклучени или ќе бидат вклучени во дневниот ред. 

 Барањето од претходниот став се доставува до акционерите, односно се 

објавува на ист начин на кој се испратени поканите или на кој начин е објавен јавниот 

повик за учество на седницата на собранието, најдоцна осум дена пред денот на 

неговото одржување. 

Банката им го става на располагање на акционерите ревидираниот дневен ред  

на исти начин како и претходниот дневен ред, пред датумот на одржување на 

Собранието. Ревидираниот дневен ред е уредно ставен на располагање на 

акционерите ако акционерите можат навремено да овластат полномошници или да 

гласаат со кореспонденција. 

Член 10 

 На седницата на Собранието може да се разгледува и одлучува само за 

прашања кои се уредно и законски ставени на дневен ред. 

Собранието може да расправа без право на одлучување и за прашања кои не 

се ставени на дневен ред на Собранието.  

Член 11 

Седниците на Собранието се јавни. По исклучок кога на седницата се одлучува 

за прашања што претставуваат деловна тајна, Собранието може да одлучи за тој дел 

да се исклучи јавноста. 

Гласањето на Собранието на Банката по сите прашања ставени на дневен ред, 

вклучувајќи ги и именувањето и разрешувањето на членовите на Надзорниот одбор е 

јавно. 

Член 12 

 Материјалите кои се доставуваат за разгледување и одлучување на седницата 

на Собранието, како и други предлози и мерки се даваат на располагање на секој 

заинтересиран акционер после објавата на јавниот повик или испратената покана, на 

начин и место кое ќе биде определено во поканата, односно јавниот повик.      
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Член 13 

 На седницата на Собранието покрај акционерите, односно нивните 

полномошници, присуствуваат и членовите на Надзорниот одбор, Одборот за ревизија, 

Управниот одбор, други стручни вработени во Банката, како и други лица кои ќе бидат 

поканети на седницата.  

 

Права и должности на Акционерите во работата на Собранието на акционери: 

Член 14 

 Акционерите на Банката имаат право да учествуваат во расправа по точките од 

дневниот ред, да даваат предлози и да одлучуваат по нив, лично, или преку 

полномошник. 

Член 15 

 Акционерите можат да овластат полномошник на седница на собрание на 

Банката со давање полномошно во писмена форма без обврска да го заверат 

полномошното кај нотар. Акционерите треба веднаш да ја известат Банката за секое 

полномошно дадено во писмена форма. Акционерот кој нема да ја извести Банката за 

даденото полномошно ќе се смета дека не го дал полномошното. 

Образецот за давање полномошно во писмена форма треба да биде испратен 

на трошок на Банката лично до секој акционер или да се направи достапен за 

превземање од интернет страницата на Банката на начин што акционерите би можеле 

да го превземат електронски за да го отпечатат, пополнат и потпишат. Кога акционер 

од која било причина технички не може да го преземе образецот за давање 

полномошно од интернет страницата на Банката или ако му бил испратен лично по 

пошта, а образецот не го примил, тој може да користи и други видови обрасци за 

давање полномошно во писмена форма. 

Банката е должна да уважи полномошно дадено во писмена форма ако била 

писмено известена од акционерот давател на полномошно. Банката може да бара 

утврдување на личниот идентитет на акционерот како услов за уважување на 

полномошното, односно за верификација на инструкциите за гласање ако такви му се 

дадени на полномошникот, но не смее да бара полномошното да се завери од нотар 

или да биде потврдено од домашен или странски надлежен орган како услов за 

уважување на полномошното, односно инструкциите за гласање. 

Акционерите кај Банката можат да овластат полномошници и/или на истите да 

им дадат инструкции за гласање на електронски начин. Во овој случај Банката е 

должна на акционерите да им обезбеди користење на електронски систем преку кој 

акционерите ќе можат да се регистрираат, да овластуваат свои полномошници и на 

истите да им дадат инструкции за гласање на седницата на собранието на Банката.   

Член 16 

Секој акционер своето учество на Собранието има обврска да го пријави 
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најдоцна пред почетокот на седницата на закажаното Собрание 

Член 17 

Акционерите имаат право да поставуваат прашања по секоја од точките на 

дневниот ред на Собранието, а Банката е должна да одговори на поставените 

прашања. Обврската на Банката да одговори на поставените прашања е претходно 

условено со потврдување на личниот идентитет на акционерите кои поставиле 

прашања, одржувањето на ред во работата и заседавањето на Собранието и 

зачувување на доверливоста во работењето, принципите на банкарска и деловна 

тајна, како и деловните интереси на Банката. Прашањата и одговорите се објавуваат 

на интернет – страницата на Банката во форма на прашање и одговор. 

Член 18 

Акционерите имаат право во текот на расправата по одделни точки од дневниот 

ред да бараат образложенија и потребни податоци за остварување на своите права, од 

членовите на Надзорниот одбор, Управниот одбор, како и од другите лица со посебни 

права и одговорности. 

Член 19 

  Акционерот на Собранието кој мора заради неодложни обврски да излезе од 

седницата пред нејзино завршување, своето излегување го пријавува на местото каде 

што го пријавил и присуството на седницата. 

 

 Работа на Собранието на акционери: 

Член 20 

 Собранието на Банката може да работи ако во работата на седницата 

учествуваат и се претставени најмалку мнозинство од вкупниот број на акции со право 

на глас, при што се смета дека во работата на Собранието учествуваат и се 

претставени акционерите кои се присутни на седницата на Собранието (лично или 

преку полномошник), како и акционерите кои гласале со електронски средства и/или со 

кореспонденција.  

Член 21 

Со седницата на Собранието на Банката претседава Претседавач кој се избира 

за секое одделно собрание. 

 За Претседавач може да биде избран секој акционер или лице кое го застапува 

акционерот. 

 За Претседавач со Собранието не може да биде избран член на орган на 

управување на Банката.  

 Мандатот на Претседавачот со Собранието трае до изборот на новиот 
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Претседавач со Собранието. 

 Во случај претходниот Претседавач да не може да присуствува на наредното 

Собрание на кое се избира нов Претседавач, Собранието го отвара и води 

претставникот на мнозинскиот акционер до изборот на новиот Претседавач.  

Член 22 

 Претседавачот може да предложи избор на други работни тела доколку тоа е во 

интерес за ефикасно и рационално работење на Собранието. 

Член 23 

 За секоја седница на Собрание се подготвува извештај за бројот на присутните 

акционери, за вкупниот број на гласови, односно бројот на гласовите на присутните 

акционери, како и можноста за работа и полноважно одлучување на собранието.   

Член 24 

Пред почетокот на седницата на Собранието на увид им се достапни на 

акционерите и следниве списоци: 

 списокот на акционери кои гласале со електронски средства; 

 списокот на акционери кои гласале со кореспонденција и 

 списокот на пријавени и присутни акционери, лично или преку 

полномошник. 

Списоците од претходниот став, пред почетокот на седницата на Собрание,  се 

споредуваат со состојбата во акционерската книга добиена од Централниот депозитар 

за хартии од вредност четириесет и осум часа пред одржување на седницата на 

Собранието. 

  Списокот на пријавени и присутни акционери пред одржување на Собранието 

го потпишува секој присутен акционер, односно полномошник на акционер со што го 

потврдува – верификува своето присуство на Собранието. 

Списоците ги заверуваат и Претседавачот на Собранието и Записничарот. 

Заверените списоци од овој член им се дава на увид на сите учесници на 

собранието пред првото гласање. Секој верификуван учесник на собранието може да 

бара копија на потпишаниот список, на свој трошок, којшто не може да биде поголем од 

вистинскиот трошок. 

Член 25 

По заверката на списоците Претседавачот со Собранието го констатира 

кворумот за работа. 

Собранието може да работи (кворум за работа) ако на седницата присуствуваат 

верификувани учесници на собранието кои поседуваат најмалку мнозинство од 

вкупниот број на акциите со право на глас, при што се смета дека во работата на 

Собранието учествуваат и се претставени акционерите кои се присутни на седницата 
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на Собранието (лично или преку полномошник), како и акционерите кои гласале со 

електронски средства и/или со кореспонденција, освен ако со Статутот не е 

определено поголемо мнозинство. 

Член 26 

Собранието на Банката со не помалку од 2/3 од акциите со право на глас кои 

учествуваат во работата, односно се претставени на Собранието одлучуваат за: 

 зголемување и намалување на почетниот капитал, 

 промена на името и седиштето на Банката, 

 статусните измени,  

 други случаи утврдени со закон. 

Одлуката за измена на Статутот на Банката се усвојува со мнозинство гласови 

од вкупниот број акции со право на глас.  

Член 27 

Покрај учество во работата на Собранието со лично присуство или преку 

полномошник, согласно Законот за трговските друштва, Банката ќе им овозможи на 

акционерите да гласаат на Собранието на еден од следните начини: 

 преку електронски средства за гласање пред одржување на седницата 

на Собранието и без потреба од овластување полномошник кој физички 

би присуствувал на седницата, и 

 со кореспонденција пред одржување на седницата на Собранието    

Член 28 

Доколку на закажаната седница на Собранието на Банката не се обезбеди 

кворум за работа, на ист начин како што е и закажано неодржаното Собрание се 

презакажува ново Собрание на Банката со термин за одржување не подолг од 15 дена, 

од денот на неодржаното Собрание. На презакажаното Собрание се одлучува за 

прашања утврдени во дневниот ред без оглед на присутните акционери и бројот на 

акции кои што ги имаат.   

Член 29 

Кога Претседавачот ќе утврди дека Собранието може да работи и полноважно 

да одлучува, предлага утврдување на работниот дел од дневниот ред. 

Расправата по прашањата од дневниот ред се води по редослед утврден со 

дневниот ред. 

Собранието може да одлучи расправата по точките од дневниот ред да се води 

по друг редослед или поради сродноста на материјата да се води заедничка дискусија, 

а одлучувањето да биде поединечно за секоја точка. 
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Член 30 

Пријавување за дискусија се врши по правило усмено, а може да се поднесе и 

писмено, се до заклучување по конкретната точка. 

Дискусијата трае се додека има пријавени учесници за дискусијата.   

Член 31 

Редоследот на дискусиите се одвива според пријавувањето. 

Учесникот во дискусијата може да зборува само за прашањето кое е на дневен 

ред, во спротивно Претседателот ќе му обрне внимание на учесникот, а во одредени 

случаи може да ја прекине дискусијата и да му биде одземено правото на збор. 

Доклку при дискусијата се предлагаат измени и дополненија на одредби од акти 

на Банката, кои се предмет на разгледување, тоа мора да се направи со амандман во 

писмена форма, со образложение.  

 

Одлучување и гласање на седницата: 

Член 32 

Претседавачот на Собранието кога ќе констатира дека расправата по 

одделните точки од дневниот ред е исцрпена, ќе предложи одлучување и гласање по 

истите. 

Член 33 

Начинот на гласање го определува Претседавачот на Собранието. 

Гласањето по точките од дневниот ред по правило е јавно, со кревање на рака, 

освен за одредени работи за кои со закон е предвидено тајно гласање. 

По барање на еден или повеќе акционери кои имаат најмалку 1/10 од вкупниот 

број на акции со право на глас се пристапува кон тајно гласање на начин согласно 

закон.  

Изјаснувањето по предлозите за кои се гласа Претседавачот на Собранието го 

врши со повикување: ЗА предлогот, ПРОТИВ предлогот и ВОЗДРЖАН по предлогот. 

По барање на еден или повеќе акционери кои имаат најмалку 1/10 од вкупниот 

број на акции со право на глас се пристапува кон тајно гласање на начин согласно 

закон.  

Член 34 

Акционерите можат да гласаат со кореспонденција со испраќање на пополнет 

образец кој во оригинал мора да биде примен во Банката најдоцна еден ден пред 

денот на одржување на седницата на Собранието.  
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Банката на својата интернет страница ги објавува обрасците за гласање со 

кореспонденција, опис на постапката, потребната документација за идентификација на 

акционерите и датумот до кој мора да биде примен образецот за гласање со 

кореспонденција.  

Банката може да воспостави и систем на електронска регистрација и евиденција 

на акционерите заради нивна идентификација и зачувување на безбедноста на 

електронската врска, како и да овозможи учество со коресподенција, и на својата 

интернет страница објавува опис на постапката, потребната документација за 

идентификација на акционерите и место на подигање на документи за електронска 

регистрација и евиденција, како и обрасците за гласање со кореспонденција.  

Акционерите кои ќе ја подигнат ваквата документација за електронска 

регистрација за електронско гласање или за гласање со коресподенција на 

Собранието можат да гласаат со испраќање на пополнет образец за гласање ќе биде 

достапен на интернет страницата на Банката.  

Во повикот за учество на Собранието се објавува точниот датум и час на 

започнување и на завршување на гласањето по електронски пат, при што гласањето 

по електронски пат мора да отпочне најмалку 8 дена пред одржување на седницата, а 

завршува најдоцна 24 часа пред одржување на седницата на Собранието. 

Акционерот кој гласал електронски или со кореспонденција може лично да 

присуствува на седницата на Собранието, но доколку акционерот сака лично да гласа 

на самата седница мора писмено да го отповика гласањето со кореспонденција или 

електронски најдоцна 48 часа пред одржувањето на седницата.  

Доколку акционерот не достави писмено известување дека го отповикува 

електронското гласање или гласањето со кореспонденција, кое мора да биде примено 

во Банката најдоцна 48 часа пред одржување на Седницата, во предвид ќе се земе 

гласањето со кореспонденција односно електронското гласање.  

Член 35 

Акционерот или овластениот полномошник кој има судир на интерес по 

одредено прашање и е свесен за тоа, задолжително мора да се воздржи од гласање 

по однос на тоа прашање. 

Член 36 

По извршеното гласање, Претседавачот го утврдува и објавува резултатот од 

гласањето. 

Одлуките на Собранието на Банката се донесуваат со мнозинство од акциите со 

право на глас кои учествуваат во работата, односно се претставени на Собранието, 

освен ако со закон и овој Статут не е предвидено друго мнозинство или не се 

пропишани други услови во поглед на мнозинството со кое се донесуваат одлуките на 

Собранието на Банката. 
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Член 37 

Одлуките донесени на Собранието на Банката по правило влегуваат во сила 

веднаш со денот на донесувањето, освен кога во зависност од природата на одлуката 

што се донесува на Собранието, со истата не се утврди друг датум на влегување во 

сила на таа одлука.  

Надзорниот одбор, Управниот одбор и соодветните организациони делови во 

Банката ги спроведуваат одлуките донесени на Собранието на акционери. 

Член 38 

Со завршувањето на сите точки од дневниот ред, Претседавачот ја заклучува 

седницата на Собранието. 

Ако за време на еден ден не се исцрпи Дневниот ред, седницата се прекинува и 

се продолжува наредниот работен ден. 

 

Записник: 

Член 39 

За работата на Собранието се води Записник од страна на нотар. 

Записникот се подготвува најдоцна во рок од три дена од денот на одржувањето 

на Собранието и го потпишуваат нотарот и Претседавачот на Собранието.  

Член 40 

Записникот содржи: 

- назив и седиште на Банката; 
- датум, време и место на одржуваењ на седницата на Собранието 
- име на Претседавачот на Собранието и на останатите избрани и 

определени лица во работните тела; 
- број на присутни акционери со број на гласови; 
- усвоениот дневен ред 
- одлуките и заклучоците донесени на седницата, со број на гласови по 

истите; 
- значајни настани, дискусии и дадени предлози; 
- и друго. 

 

Член 41 

 Записникот, материјалите по дневниот ред, како и целокупната документацијата 

на Собранието се чува во кабинетот на Управен одбор на Банката и истите се од траен 

карактер. 

 Во рок од 15 дена од денот на одржувањето на Собранието, Банката на својата 

интернет – страница ги објавува резултатите од гласањето согласно Законот за 
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трговските друштва. 

 

Завршни одредби: 

Член 42 

 За организација на Собранието во организациска, техничка и административна 

смисла е одговорен Кабинетот на УО. 

 За непречено одвивање на работата на Собранието, како и за примена на 

одредбите од Деловникот, се грижи Претседавачот на Собранието. 

Член 43 

 Измени и дополнувања на овој Деловник се врши по иста постапка како и 

постапката за неговото донесување. 

Член 44 

 Деловникот влегува во сила со денот на донесувањето. 

       

ШПАРКАСЕ БАНКА МАКЕДОНИЈА А.Д. Скопје 

       СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ 
        Претседавач 

             

 


