
Врз основа на член 52, став 1, точка 13 од Стаутот на КАПИТАЛ БАНКА АД Скопје,  Собранието на 
КАПИТАЛ БАНКА АД Скопје на својата седница одржана на 20.10.2015 година, ја донесе следната   
 
 
 

 
ПРЕДЛОГ - ОДЛУКА  

за разрешување на членови на Надзорниот одбор  
на КАПИТАЛ БАНКА АД Скопје   

 

 

Член 1 

Се разрешуваат  членовите на  Надзорниот одбор на КАПИТАЛ БАНКА АД  Скопје: 

- Иван Денчев  Ненков  – Претседател на Надзорен одбор, со ЕМБГ 382087670, живеалиште  

на ул.Париз бр.4/влез  1 – кат 4, Софија, Република Бугарија 

- Росица Милкова Лисичкова – Член на Надзорен одбор, со ЕМБГ 383331988, живеалиште  

на ул.Књажевска бр.68, Софија, Република Бугарија 

- Калина Василева Стефанова – Пеловска – Член  на Надзорен одбор,  со ЕМБГ 383380201,  

живеалиште  на ул. Бугарска морава бр. 56, Софија, Република Бугарија 

- Горан Анастасовски - Независен  член на Надзорен одбор, со ЕМБГ 1106967450010, 

живеалиште  на ул. Њуделхиска бр. 7/1-2, Скопје, Република  Македонија 

- Виолета Цветкоска – Независен член на Надзорен одбор, со ЕМБГ 1907984455134,  

живеалиште  на ул. Тиранска  бр. 12А,  Скопје, Република  Македонија 

  

 

Член 2 

Се задолжува Иван Денчев Ненков  да ја извршува функцијата Претседател на Надзорниот одбор  

се до целосно завршување на постапката за именување на член на Надзорниот одбор, односно до 

влегување во сила на Одлуката за именување на Иван Денчев Ненков  за член на Надзорниот 

одбор.  

Се задолжува Росица Милкова Лисичкова да ја извршува функцијата член на Надзорниот одбор  

се до целосно завршување на постапката за именување на член на Надзорниот одбор, односно до 

влегување во сила на Одлуката за именување на Росица Милкова Лисичкова за член на 

Надзорниот одбор.  

Се задолжува Калина Василева Стефанова – Пеловска  да ја извршува функцијата член  на 

Надорниот одбор се до целосно завршување на постапката за именување на член на Надзорниот 

одбор, односно до влегување во сила на Одлуката  за именување на Калина Василева Стефанова – 

Пеловска  за  член на Надзорниот одбор.  

Се задолжува Горан Анастасовски  да ја извршува функцијата независен член на Надзорниот 

одбор се до целосно завршување на постапката за именување на независен член на Надзорниот 

одбор, односно до влегување во сила на Одлуката за именување на Горан Анастасовски за 

независен член на Надзорниот одбор.  



Се задолжува Виолета Цветкоска  да ја извршува функцијата независен член на Надзорниот одбор 

се до целосно завршување на постапката за именување на независен член на Надзорниот одбор, 

односно до влегување во сила на Одлуката за именување на Виолета Цветкоска за независен член 

на Надзорниот одбор.  

 

 

Член 3 

Се задолжува Јадранка Савеска, вработена во  КАПИТАЛ БАНКА АД Скопје,  да ја поднесе пријавата  

за бришење  на  членовите на Надзорниот одбор на КАПИТАЛ БАНКА АД Скопје,  во  Трговскиот 

регистар на РМ. 

 

Член 4 

Ова Одлука стапува во сила со денот на донесувањето. 

 

 

 

Претседавач на Собрание 

на КАПИТАЛ БАНКА АД Скопје 

 

 

__________________________ 


