
                                                                                                                                                                         

                                                                                                             ПРЕДЛОГ                                                                                                                                                                                                                   

                    Врз основа на член 344 од Закон за трговските  друштва, Собранието 
  на  Фабрика  за  заварени  цевки  и  профили 11 ОКТОМВРИ АД – Куманово, на 
седница одржана на ден 12.09.2015 година, донесе   
 
 
                                                       О  Д  Л  У  К  А 

                                за избор на член на Одбор на директори   
 
                  
                                                               Член 1 
 
               За член на Одбор на директори е избран: 

               Александар Крстевски од Куманово, дипломиран економист, 

               ул.Рајко Жинзифов бр.11, Куманово 

                

                                                               Член 2 

 

              Се овластува лицето Светислав Зафировски, Директор на Сектор Заеднички 

              дејности да ја поднесе пријавата за упис на избраниот член на Одбор на 

              директори во трговскиот регистар. 

 

                                                               Член 3 

             Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето. 

 
 
 
 
 
                                                                               Собрание на акционери 
                                                                                          Претседавач,    

 

 

 

 

 



 

                                                                                                  ПРЕДЛОГ                                                                                                                                                                                                                   

                    Врз основа на член 344 од Закон за трговските  друштва, Собранието 
  на  Фабрика  за  заварени  цевки  и  профили 11 ОКТОМВРИ АД – Куманово, на 
седница одржана на ден 12.09.2015 година, донесе   
 
 
                                                       О  Д  Л  У  К  А 

                                за избор на член на Одбор на директори   
 
                  
                                                               Член 1 
 
               За член на Одбор на директори е избран: 

               Страхил Пановски од Скопје, дипломиран економист 

                ул.М.Х.Јасмин бр.22/45, Скопје 

                

                                                               Член 2 

 

              Се овластува лицето Светислав Зафировски, Директор на Сектор Заеднички 

              дејности да ја поднесе пријавата за упис на избраниот член на Одбор на 

              директори во трговскиот регистар. 

 

                                                               Член 3 

             Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето. 

 
 
 
 
 
                                                                               Собрание на акционери 
                                                                                          Претседавач,    

 

 

 

 

 



 

                                                                                                         ПРЕДЛОГ                                                                                                                                                                                                                   

                    Врз основа на член 344 од Закон за трговските  друштва, Собранието 
  на  Фабрика  за  заварени  цевки  и  профили 11 ОКТОМВРИ АД – Куманово, на 
седница одржана на ден 12.09.2015 година, донесе   
 
 
                                                       О  Д  Л  У  К  А 

                                за избор на член на Одбор на директори   
 
                  
                                                               Член 1 
 
               За член на Одбор на директори е избран: 

               Ивана Николиќ од Скопје, дипломиран економист 

               ул.Коце Металец бр.4, Скопје 

                

                                                              Член 2 

 

              Се овластува лицето Светислав Зафировски, Директор на Сектор Заеднички 

              дејности да ја поднесе пријавата за упис на избраниот член на Одбор на 

              директори во трговскиот регистар. 

 

                                                               Член 3 

             Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето. 

 
 
 
 
 
                                                                               Собрание на акционери 
                                                                                          Претседавач,    

 

 

 

 

 



 

                                                                                                ПРЕДЛОГ                                                                                                                                                                                                                   

                    Врз основа на член 344 од Закон за трговските  друштва, Собранието 
  на  Фабрика  за  заварени  цевки  и  профили 11 ОКТОМВРИ АД – Куманово, на 
седница одржана на ден 12.09.2015 година, донесе   
 
 
                                                       О  Д  Л  У  К  А 

                                за избор на член на Одбор на директори   
 
                  
                                                               Член 1 
 
               За член на Одбор на директори е избран: 

               Небојша Пауновиќ од Куманово, дипломиран машински инженер 

               ул.Васил Драгомански бр.23, Куманово 

                

                                                               Член 2 

 

              Се овластува лицето Светислав Зафировски, Директор на Сектор Заеднички 

              дејности да ја поднесе пријавата за упис на избраниот член на Одбор на 

              директори во трговскиот регистар. 

 

                                                               Член 3 

             Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето. 

 
 
 
 
 
                                                                               Собрание на акционери 
                                                                                          Претседавач,    

 

 

 

 

  



 

                                                                                                                ПРЕДЛОГ                                                                                                                                                                                                                   

                    Врз основа на член 344 од Закон за трговските  друштва, Собранието 
  на  Фабрика  за  заварени  цевки  и  профили 11 ОКТОМВРИ АД – Куманово, на 
седница одржана на ден 12.09.2015 година, донесе   
 
 
                                                       О  Д  Л  У  К  А 

                                за избор на член на Одбор на директори   
 
                  
                                                               Член 1 
 
               За член на Одбор на директори е избран: 

               Војчо Нацевски од Куманово, дипломиран машински инженер 

               ул.Мирче Ацев бр.31, Куманово 

                

                                                               Член 2 

 

              Се овластува лицето Светислав Зафировски, Директор на Сектор Заеднички 

              дејности да ја поднесе пријавата за упис на избраниот член на Одбор на 

              директори во трговскиот регистар. 

 

                                                               Член 3 

             Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето. 

 
 
 
 
 
                                                                               Собрание на акционери 
                                                                                          Претседавач,    

 

 

 

 

 



 

                                                                                                            ПРЕДЛОГ                                                                                                                                                                                                                   

                    Врз основа на член 344 од Закон за трговските  друштва, Собранието 
  на  Фабрика  за  заварени  цевки  и  профили 11 ОКТОМВРИ АД – Куманово, на 
седница одржана на ден 12.09.2015 година, донесе   
 
 
                                                       О  Д  Л  У  К  А 

                                за избор на член на Одбор на директори   
 
                  
                                                               Член 1 
 
               За член на Одбор на директори е избран: 

               Дејан Даневски од Куманово, дипломиран економист, 

               ул.Титова Митровачка бр.6/3-12, Куманово 

 

                                                               Член 2 

 

              Се овластува лицето Светислав Зафировски, Директор на Сектор Заеднички 

              дејности да ја поднесе пријавата за упис на избраниот член на Одбор на 

              директори во трговскиот регистар. 

 

                                                               Член 3 

             Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето. 

 
 
 
 
 
                                                                               Собрание на акционери 
                                                                                          Претседавач,    

 

 

 

 

 



 

                                                                                                             ПРЕДЛОГ                                                                                                                                                                                                                   

                    Врз основа на член 344 од Закон за трговските  друштва, Собранието 
  на  Фабрика  за  заварени  цевки  и  профили 11 ОКТОМВРИ АД – Куманово, на 
седница одржана на ден 12.09.2015 година, донесе   
 
 
                                                       О  Д  Л  У  К  А 

                                за избор на член на Одбор на директори   
 
                  
                                                               Член 1 
 
               За член на Одбор на директори е избран: 

               Тома Глигоријевски од Куманово, дипломиран инженер металург 

               ул.Октомвриска Револуција бр.4-1-12, Куманово 

                

                                                               Член 2 

 

              Се овластува лицето Светислав Зафировски, Директор на Сектор Заеднички 

              дејности да ја поднесе пријавата за упис на избраниот член на Одбор на 

              директори во трговскиот регистар. 

 

                                                               Член 3 

             Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето. 

 
 
 
 
 
                                                                               Собрание на акционери 
                                                                                          Претседавач,    

 

 

 

 

 



 

                                                                                                   ПРЕДЛОГ                                                                                                                                                                                                                   

                    Врз основа на член 344 од Закон за трговските  друштва, Собранието 
  на  Фабрика  за  заварени  цевки  и  профили 11 ОКТОМВРИ АД – Куманово, на 
седница одржана на ден 12.09.2015 година, донесе   
 
 
                                                       О  Д  Л  У  К  А 

                            за избор на независен член на Одбор на директори   
 
                  
                                                               Член 1 
 
               За независен член на Одбор на директори е избран: 

               Владимир Стојмановски од  Скопје, дипломиран машински инженер, 

               ул.Костурски Херои бр.4Г/1-5, Скопје 

                

                                                               Член 2 

 

              Се овластува лицето Светислав Зафировски, Директор на Сектор Заеднички 

              дејности да ја поднесе пријавата за упис на избраниот независен член на 

             Одбор на  директори во трговскиот регистар. 

 

                                                               Член 3 

             Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето. 

 
 
 
 
 
                                                                               Собрание на акционери 
                                                                                          Претседавач,    

 

 

 

 

 



 

                                                                                                   ПРЕДЛОГ                                                                                                                                                                                                                   

                    Врз основа на член 344 од Закон за трговските  друштва, Собранието 
  на  Фабрика  за  заварени  цевки  и  профили 11 ОКТОМВРИ АД – Куманово, на 
седница одржана на ден 12.09.2015 година, донесе   
 
 
                                                       О  Д  Л  У  К  А 

                             за избор на независен член на Одбор на директори   
 
                  
                                                               Член 1 
 
               За независен член на Одбор на директори е избран: 

                Миле Станковски од Скопје, дипломиран електро инженер, 

                ул.Бранислав Нушиќ бр.7/II/3, Скопје 

                

                                                               Член 2 

 

              Се овластува лицето Светислав Зафировски, Директор на Сектор Заеднички 

              дејности да ја поднесе пријавата за упис на избраниот независен член на   

              Одбор на директори во трговскиот регистар. 

 

                                                               Член 3 

             Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето. 

 
 
 
 
 
                                                                               Собрание на акционери 
                                                                                          Претседавач,    

 

 

 

 

 



                                                                                                   ПРЕДЛОГ                                                                                                                                                                                                                   

                    Врз основа на член 344 од Закон за трговските  друштва, Собранието 
  на  Фабрика  за  заварени  цевки  и  профили 11 ОКТОМВРИ АД – Куманово, на 
седница одржана на ден 12.09.2015 година, донесе   
 
 
                                                       О  Д  Л  У  К  А 

                                за избор на членови на Одбор на директори   
 
                  
                                                               Член 1 
 
               За членови на Одбор на директори, со мандат од 5 години се избрани: 

             1.  Александар Крстевски, член на Одбор на директори 

             2. Страхил Пановски, член на Одбор на директори 

             3.  Ивана Николиќ, член на Одбор на директори 

             4.  Небојша Пауновиќ, член на Одбор на директори 

             5.  Војчо Нацевски, член на Одбор на директори 

             6.  Дејан Даневски, член на Одбор на директори 

             7.  Тома Глигоријевски, член на Одбор на директори 

             8.  Владимир Стојмановски, независен член на Одбор на директори 

             9.  Миле Станковски, независен член на Одбор на директори 

                

                                                               Член 2 

 

              Се овластува лицето Светислав Зафировски, Директор на Сектор Заеднички 

              дејности да ја поднесе пријавата за упис на избраните членови на Одбор на 

              директори во трговскиот регистар. 

 

                                                               Член 3 

             Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето. 

 
 
 
                                                                               Собрание на акционери 
                                                                                          Претседавач,   


