
ОБРАЗЕЦ 2 – Гласање по електронски пат (правно лице) 
 
 
Согласно со член 391-а од Законот за трговски друштва, ________________________, 
со ЕМБС _______________ и седиште на ул.___________ во _____________ со сите 
акции издадени од Централна кооперативна банка АД Скопје кои се во сопственост на 
__________________________ на денот на одржување на Седницата на Собранието, 
по точките од Дневниот ред, одлуките и материјалите објавени на 29.4.2022 година 
заедно со Јавниот повик за ГОДИШНОТО СОБРАНИЕ на Централна кооперативна 
банка АД Скопје, закажано за 31.5.2022 година, во 11,00 часот, гласа на следниот 
начин: 
 
1. Избор на претседавач со Собранието; _________ 
 
2. Избор на бројачи на гласови; _________ 

1. Борка Цветановска _________ 
2. Анита Кавракова _________ 

 
3. Утврдување на работниот дел од Дневниот ред, _________ 
 
4. Разгледување на Записникот од седницата на Вонредното собрание на акционерите 
на Централна кооперативна банка АД Скопје, ОДУ бр. 717/21, од 17.12.2021 година, на 
нотар Нада Палиќ од Скопје,  _________   
 
5. Разгледување и усвојување на на Годишниот извештај за работењето на Централна 
кооперативна банка АД Скопје во 2021 година, со   
- Писмено мислење по истиот, изготвено од страна на Надзорниот одбор, и 
- Предлог-oдлука за усвојување на Годишниот извештај и на Мислењето од 
Надзорниот одбор, _________ 
 
6. Разгледување и усвојување на Годишната сметка на ЦКБ АД Скопје со состојба на 
31.12.2021  година и на финансиските извештаи на Банката за 2021 година, со   
- Предлог-oдлука за усвојување на Годишната сметка и на финансиските извештаи, 
_________  
 
7. Разгледување и донесување Одлука за употреба и распоредување на остварената 
добивка во 2021 година, _________ 
 
8. Разгледување и усвојување на Извештајот на Друштвото за ревизија „Грант 
Торнтон“ ДОО Скопје за извршена ревизија на финансиските извештаи на Централна 
кооперативна банка АД Скопје, изготвени за годината што завршува на 31.12.2021 
година, со    
- Писмено мислење од Надзорниот одбор за Извештајот на Друштвото за ревизија, и   
- Предлог-oдлука за усвојување на Извештајот на Друштвото за ревизија „Грант 
Торнтон“ ДОО Скопје и на Мислењето од Надзорниот одбор, _________ 
 
9. Разгледување и усвојување на Годишниот извештај за работењето на Надзорниот 
одбор на Централна кооперативна банка АД Скопје во 2021 година, со:   
- Поединечна и колективна Оцена на соодветноста на членовите, и     
- Предлог-oдлука за усвојување на Извештајот на Надзорниот одбор, _________ 
 
10. Разгледување и донесување на Oдлуки за одобрување на работата на членовите 
на Надзорниот одбор на ЦКБ АД Скопје во 2021 година, _________ 
 



11. Разгледување и донесување на Oдлуки за одобрување на работата на членовите 
на Управниот одбор на ЦКБ АД Скопје во 2021 година, _________ 
 
12. Разгледување и донесување на Одлука за повторно именување на членови на  
Надзорниот одбор на ЦКБ АД Скопје. _________  
  
 
 
Датум:          Акционер, 

____________________ 
(потпис на законскиот 

         застапник на друштвото и 
печат на друштвото) 


