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Врз основа на член 29 Статутот на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје, 

Собранието на Банката на седницата одржана на ден 30.05.2017 година, ја донесе 

следната 

 

О  Д  Л  У  К  А 

 
за усвојување на Деловник за работа на Собранието на акционери на  

Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје 

 

1. Со оваа одлука се усвојува Деловникот за работа на Собранието на акционери на 

Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје. 

2. Текстот на Деловникот за работа на Собранието на акционери на Шпаркасе Банка 

Македонија АД Скопје претставува прилог и составен дел од оваа Одлука. 

3. Одлуката стапува на сила со денот на донесување. 

 

  
 

 

ШПАРКАСЕ БАНКА МАКЕДОНИЈА АД Скопје 

      Собрание на акционери 

                       Претседавач 
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О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е 

кон Одлуката за усвојување на Деловник за работа на Собранието на акционери на 

Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје 

  

Согласно Статутот и Законот за банките (Сл.Весник на РМ бр.190/2016) Собранието на 
акционери е орган на управување на Банката. Акционерите на Банката своите права и 
интереси во Банката ги остваруваат на Собранието на Банката. 

Надлежностите на Собранието и неговото работење се генерално регулирани со 
Статутот на Банката, а подетално со Деловникот за работа на Собранието на акционери.  

Со Деловникот за работа на Собранието на акционери се регулираат: 

 услови и начин на свикување и одржување на Собранието; 

 рокови за свикување на Собранието и дополнителни законски или интерни рокови 
кои зависат од свиканото собрание; 

 покана и јавен повик за свикување Собрание; 

 содржината на поканата т.е. повикот за учество на Собрание, поконкретно 
соржината на поканата т.е. повикот кои Банката како Друштво кое согласно со 
Законот за хартии од вредност е со посебни обврски за известување треба да ги 
примени;  

 информациите кои како Друштво со посебни обврски за известување согласно 
Законот за хартии од вредност Банката е обврзана да ги обелодени на интернет 
страната; 

 начин на утврдување на дневен ред и вклучување нови точки на дневниот ред со 
поконкретно дефинирање на правата и начинот на вклучување на дополнителни 
точки или дополнување на постојни точки од дневниот ред; 

 начини на известување, доставување и прием на материјали и на други 
информации; 

 начин на доставување на прашања, одлучување по истите и обврска за 
проследување на одговорте, односно објава на интернет страницата на Банката во 
формат на прашање и одговор; 

 начин на одлучување по прашања кои не се точки на дневен ред на седниците на 
Собрание; 

 пријава на учество и/или искористување на можноста за овластување на 
полномошници, како и начинот на спроведување на истото по писмен или 
електронски пат; 

 начинот на идентификување и пријава на судир на интерес кај полномошникот; 

 начин на евидентирање на учесници и утврдување кворум за работа на 
Собранието;  

 водење на Собранието, продолжување на прекината седница   

 начинот на гласање во зависност од одлуката која се донесува, како и утврдување 
на потребното мнозинство со кое се одлучува на Собранието за донесување на 
секоја одлука 

 услови за остварување на правото на глас или ограничување на правото на глас 
во определени случаи; 

 начин на спроведување на гласање и начин на спроведување на тајно гласање; 
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 утврдување на резултатите од гласањето; 

 водење на записници и други прашања. 

 

Деловникот за работа на Собранието на акционери на Шпаркасе Банка Македонија АД 
Скопје претставува ревидирана верзија на постоечкиот документ, со имплементирани 
промени кои воглавно произлегуваат од измените на Законот за банки (Службен весник 
190/16).  

Овој Деловник влегува во сила од денот на неговото усвојување од страна на Собранието 
на акционери на Банката, со што престанува да важи Деловникот за работа на 
Собранието на акционери од 28.10.2011 година. 

 


