
 

                                                                                                                   ПРЕДЛОГ 
  
              Врз основа на член 383 став 1 точка 2 и член 384 став 2 точка 1 од Законот за 
трговските друштва, Собранието  на  Фабрика  за  заварени  цевки  и  профили  11 ОКТОМВРИ 
Акционерско друштво Куманово, на седница одржана на 30.11.2017 година, донесе   
 
                                              О   Д   Л   У   К   А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 
                    За усвојување на годишната сметка, финансиските извештаи, годишниот извештај 
за работење на  ФЗЦ 11 ОКТОМВРИ АД КУМАНОВО за 2016 година и Извештај на независни 
ревизори  

Член 1 
 
        Се усвојува  годишната сметка, финансиските извештаи, годишниот извештај за работење 
на  ФЗЦ 11 ОКТОМВРИ АД КУМАНОВО за 2016 година и Извештај на независни ревизори со 
остварен финансиски резултат од работењето: 
 

1. Остварени приходи                                                       1.524.891.399,00 денари 
 

2. Остварени расходи                                                        1.374.294.023,00 денари 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

3. Остварена добивка пред оданочување (1-2)                150.597.376,00 денари 
 

4. Данок на даночно непризнаени расходи                       
 

5. Остварена добивка по оданочување (3+4)                    150.597.376,00 денари 
 

Член 2 
 

               Составен дел на Оваа Одлука се: 
            - Извештај на независните ревизори, Извештај за финансиска состојба,     
              Извештај за сеопфатна добивка, Извештај за паричните текови и Извештај  
              за промените во капиталот заедно со Годишниот извештај за работењето,              
            - Билансот на успех и  Билансот на состојба од годишната сметка 

   финансиски извештаи за 2016 година )  
 

Член 3 
 
- Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето 

 
 
                                                                                   Собрание на акционерите  
                                                                                               Претседавач 
                                                                                     
 
 
 
 



 
 
                                                                                                                
                                                                                                             ПРЕДЛОГ 

             Врз основа на член 383 став1 точка 4  и член 384 став 2 точка 3 од Закон за трговските  
друштва, Собранието  на  Фабрика  за  заварени  цевки  и  профили 11 ОКТОМВРИ 
Акционерско друштво Куманово, на седница одржана на ден 30.11.2017  година, донесе   
 
 
                                                        О  Д  Л  У  К  А 

                             За одобрување на работа на Одбор на директори 
 
 
                  
                                                               Член 1 
 
               Се одобрува работата на Одбор на директори на ФЗЦ 11 ОКТОМВРИ АД  КУМАНОВО. 
 
 
                                                               Член 2 
 
                Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.  
 
 
 
 
 
 
                                                                               Собрание на акционери 
                                                                                          Претседавач  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                         

                                                                                                              ПРЕДЛОГ 

             Врз основа на член 383 став1 точка 4  и член 384 став 2 точка 3 од Закон за трговските  
друштва, Собранието  на  Фабрика  за  заварени  цевки  и  профили 11 ОКТОМВРИ 
Акционерско друштво Куманово , на седница одржана на ден 30.11.2017  година, донесе   
 
 
                                                        О  Д  Л  У  К  А 

                      За одобрување на работа на член на Одбор на директори 
 
 
                  
                                                               Член 1 
 
        Се одобрува работата на членот на Одбор на директори на ФЗЦ 11 ОКТОМВРИ АД 
КУМАНОВО, Александар Крстевски. 
 
 
                                                               Член 2 
 
        Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.  
 
 
 
 
 
 
                                                                               Собрание на акционери 
                                                                                          Претседавач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                 ПРЕДЛОГ 

             Врз основа на член 383 став1 точка 4  и член 384 став 2 точка 3 од Закон за трговските  
друштва, Собранието  на  Фабрика  за  заварени  цевки  и  профили 11 ОКТОМВРИ 
Акционерско друштво Куманово, на седница одржана на ден 30.11.2017  година, донесе   
 
 
                                                        О  Д  Л  У  К  А 

                     За одобрување на работа на член на Одбор на директори 
 
 
                  
                                                               Член 1 
 
        Се одобрува работата на членот на Одбор на директори на ФЗЦ 11 ОКТОМВРИ АД 
КУМАНОВО, Владимир Стојмановски. 
 
 
                                                               Член 2 
 
        Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.  
 
 
 
 
 
 
                                                                               Собрание на акционери 
                                                                                          Претседавач    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                           ПРЕДЛОГ 

             Врз основа на член 383 став1 точка 4  и член 384 став 2 точка 3 од Закон за трговските  
друштва, Собранието  на  Фабрика  за  заварени  цевки  и  профили 11 ОКТОМВРИ 
Акционерско друштво Куманово, на седница одржана на ден 30.11.2017 година, донесе   
 
 
                                                        О  Д  Л  У  К  А 

                      За одобрување на работа на член на Одбор на директори 
 
 
                  
                                                               Член 1 
 
        Се одобрува работата на членот на Одбор на директори на ФЗЦ 11 ОКТОМВРИ АД 
КУМАНОВО, Ивана Николиќ. 
 
 
                                                               Член 2 
 
        Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.  
 
 
 
 
 
 
                                                                               Собрание на акционери 
                                                                                          Претседавач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                             ПРЕДЛОГ 

              Врз основа на член 383 став1 точка 4  и член 384 став 2 точка 3 од Закон за трговските  
друштва, Собранието  на  Фабрика  за  заварени  цевки  и  профили 11 ОКТОМВРИ 
Акционерско друштво Куманово, на седница одржана на ден 30.11.2017  година, донесе   
 
 
                                                        О  Д  Л  У  К  А 

                      За одобрување на работа на член на Одбор на директори 
 
 
                  
                                                               Член 1 
 
        Се одобрува работата на членот на Одбор на директори на ФЗЦ 11 ОКТОМВРИ АД 
КУМАНОВО, Војчо Нацевски. 
 
 
                                                               Член 2 
 
        Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.  
 
 
 
 
 
 
                                                                               Собрание на акционери 
                                                                                          Претседавач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                        ПРЕДЛОГ 

              Врз основа на член 383 став1 точка 4  и член 384 став 2 точка 3 од Закон за трговските  
друштва, Собранието  на  Фабрика  за  заварени  цевки  и  профили 11 ОКТОМВРИ 
Акционерско друштво Куманово, на седница одржана на ден 30.11.2017 година, донесе   
 
 
                                                        О  Д  Л  У  К  А 

                      За одобрување на работа на член на Одбор на директори 
 
 
                  
                                                               Член 1 
 
        Се одобрува работата на членот на Одбор на директори на ФЗЦ 11 ОКТОМВРИ АД 
КУМАНОВО, Страхил Пановски. 
 
 
                                                               Член 2 
 
        Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.  
 
 
 
 
 
 
                                                                               Собрание на акционери 
                                                                                          Претседавач 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

  

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                          

 
                                                                                                                    ПРЕДЛОГ 
 
                Врз основа на член 383 став1 точка 8 од Закон за трговските друштва, Собранието на 
Фабрика за заварени цевки и профили 11 ОКТОМВРИ Акционерско друштво Куманово, на 
седница одржана на ден 30.11.2017 година, донесе   
 
 
                                                     О  Д  Л  У  К  А 
 
                  За назначување овластен  ревизор за ревизија на годишна сметка  
                                             и финансиските извештаи 
 

 
Член 1 

 
          За ревизор на годишна сметка и финансиски извештаи на ФЗЦ 11 ОКТОМВРИ АД  
Куманово за 2017 година се назначува Ревизорска куќа Grant Thornton, ДОО Скопје. 
 

 
Член 2 

 
           Оваа Одлука ќе ја спроведе работната единица за Комерцијални и Економско –
Финансиски работи.  

 
Член 3 

 
           Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето 
 
 
 
 
 
                                                                                 Собрание на акционери 
                                                                                          Претседавач                      

 

 

 

 

 

 

 



                       

                                                                                                                   ПРЕДЛОГ                                                                                                                                                                                                                   

         Врз основа на член 415-в став 4 од Закон за трговските  друштва, Собранието на  
Фабрика  за  заварени  цевки  и  профили 11 ОКТОМВРИ Акционерско друштво Куманово, на 
седница одржана на ден 30.11.2017 година, донесе   
 

 
О  Д  Л  У  К  А 

                             
 
                  

Член 1 
 
               Се усвојува годишен извештај на Служба за внатрешна ревизија. 
 

Член 2 
 
               Составен дел на оваа одлука е извештај на Служба за внатрешна ревизија. 

 
Член 3 

 
               Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.  
 
 
 
 
 
 
                                                                               Собрание на акционери 
                                                                                          Претседавач 

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                     ПРЕДЛОГ 

                  Врз основа на член 383 став 1 точка 2, член 384 став 2 точка 2 и член 483 од Законот 
за трговските  друштва, и на Одлуката за усвојување на годишната сметка и годишниот 
извештај за работење за 2016 година, Собранието на Фабрика за заварени цевки и профили  
11 ОКТОМВРИ Акционерско друштво Куманово на седница одржана на ден 30.11.2017 одина, 
донесе   
 

 

О   Д   Л   У   К   А 

 За распределба на добивката остварена по годишната сметка / финансиските извештаи за 
2016 година 

 

Член 1 

            Нето добивката остварена во 2016 година во износ од  150.597.376,00 денари се 
рапределува за: 

          1.  Покривање на акумулирана загуба од претходни години 

Член 2 
 
               Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.  
 
 
 
 
 
 
                                                                               Собрание на акционери 
                                                                                          Претседавач 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                            ПРЕДЛОГ 
Врз член 455 и 456 од Законот за трговските друштва, Собранието на седницата 

одржана на ден 30.11.2017 година, со мнозинство гласови коешто изнесува повеќе од две 
третини од акциите со право на глас претставени на собранието донесе: 

 
 ОДЛУКА 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ГОЛЕМА ЗДЕЛКА  

Член 1 

СЕ ОДОБРУВА склучување и реализација на голема зделка со Фабрика за заварени 
цевки и профили 11 ОКТОМВРИ Акционерско друштво Куманово со Друштво за 
градежништво и трговија Квалитет-Пром ДООЕЛ Куманово увоз-извоз Куманово и тоа 
склучување на Анекс на ␔оговор за заем, Анекс на Договор за деловна соработка за 
купопродажба на производи од програмата на Фабрика за заварени цевки и профили 11 
ОКТОМВРИ Акционерско друштво Куманово и Анекс на Договор за деловна соработка за 
купопродажба на репроматеријали кои Основни Договори и Анекси се составен дел на оваа 
одлука. 
Се одобрува склучување и реализација на голема зделка со Фабрика за заварени цевки и 
профили 11 ОКТОМВРИ Акционерско друштво Куманово со Друштво за производство и 
трговија на големо и мало, увоз-извоз ДЕТОИЛ ДОО Куманово и тоа Договор за 
купопродажба на нафтени деривати кој Договор е составен дел на оваа одлука. 
Се одобрува склучување и реализација на голема зделка со Фабрика за заварени цевки и 
профили 11 ОКТОМВРИ Акционерско друштво Куманово со MAK PIPE FZE, Слободна зона 

Џебел Али, DUBAI,  UAE и тоа Договор за деловна соработка за купопродажба на производи 
од програмата на Фабрика за заварени цевки и профили 11 ОКТОМВРИ Акционерско 
друштво Куманово, кој Договор е составен дел на оваа одлука. 
Се одобрува склучување и реализација на голема зделка со Фабрика за заварени цевки и 
профили 11 ОКТОМВРИ Акционерско друштво Куманово со Друштво за градежништво и 
услуги РАПИД БИЛД ДОО Куманово и тоа Договор за деловно техничка соработка кој 
Договор е составен дел на оваа одлука. 
Се одобрува склучување и реализација на голема зделка каде Друштво за градежништво и 
трговија Квалитет-Пром ДООЕЛ Куманово увоз-извоз Куманово, Друштво за производство 
и трговија на големо и мало, увоз-извоз ДЕТОИЛ ДОО Куманово и Друштво за 
градежништво и услуги РАПИД БИЛД ДОО Куманово како даватели на гаранција за 
одобрување на кредитен лимит во Халк Банка на Фабрика за заварени цевки и профили 11 
ОКТОМВРИ Акционерско друштво Куманово и каде Фабрика за заварени цевки и профили 11 
ОКТОМВРИ Акционерско друштво Куманово е давател на гаранција за одобрување на 
кредитен лимит во Халк Банка на Друштво за градежништво и трговија Квалитет-Пром 
ДООЕЛ Куманово увоз-извоз Куманово. 

 

Член 2 
Вкупната вредност на меѓусебно поврзаните зделки од член 1 изнесува 

4.894.000.000,00 денари. 
 

- Вредноста на меѓусебно поврзаните зделки со Друштво за градежништво и трговија 
 Квалитет-Пром ДООЕЛ Куманово увоз-извоз Куманово кумулативно со основните 
 договори, по основ Анекс на договор за заем изнесува кумулативно 300.000.000,00 
 денари, по основ на  Анекс на Договор за деловна соработка за купопродажба 
на  производи од програмата на Фабрика за заварени цевки и профили 11 ОКТОМВРИ 
 Акционерско друштво Куманово  кумулативно изнесува 1.500.000.000,00 денари, по 



 основ Анекс на Договор за деловна соработка за купопродажба на репроматеријали 
 изнесува 700.000.000,00 денари или се вкупно кумулативно со основните договори 
 изнесува 2.500.000.000,00 денари за период од дополнителни 3 години. 

- Вредност на зделката со Друштво за производство и трговија на големо и мало, увоз-
извоз ДЕТОИЛ ДОО Куманово по основ Договор за купопродажба на нафтени дривати 
изнесува 150.000.000,00 денари за период од 3 години. 

- Вредноста на зделката со MAK PIPE FZE, Слободна зона Џебел Али, DUBAI, , UAE по основ 
Договор за деловна соработка за купопродажба на производи од програмата на ФЗЦ 
изнесува 1.848.000.000,00 денари за период од 3 години. 

- Вредноста на зделката со Друштво за градежништво и услуги РАПИД БИЛД ДОО 
Куманово по основ Договор за деловно техничка соработка изнесува 150.000.000,00 
денари за период од 3 години. 

- Вредноста на зделката во која Друштво за градежништво и услуги РАПИД БИЛД ДОО 
Куманово,  Друштво за градежништво и трговија Квалитет-Пром ДООЕЛ Куманово и 
Друштво за производство и трговија на големо и мало, увоз-извоз ДЕТОИЛ ДОО 
Куманово ќе бидат гаранти на Фабрика за заварени цевки и профили 11 ОКТОМВРИ 
Акционерско друштво Куманово за одобрување на кредитен лимит во Халк Банка 
изнесува 123.000.000,00 денари и вредноста на зделката во која Фабрика за заварени 
цевки и профили 11 ОКТОМВРИ Акционерско друштво Куманово ќе биде давател на 
гаранција на Друштво за градежништво и трговија Квалитет-Пром ДООЕЛ Куманово  
за одобрување на кредитен лимит во Халк Банка изнесува 123.000.000,00 денари или 
вкупно 246.000.000,00 денари. 

 

Член 3 
 Собранието на акционери на Фабрика за заварени цевки и профили 11 ОКТОМВРИ 
Акционерско друштво Куманово потврдува и одобрува дека согласно Законот за трговски 
друштва наведената зделка во член 1 и 2 од оваа одлука надминува 50% од 
книговодствената вредност на имотот на Друштвото според последните ревидирани 
финансиски извештаи и според одредбите на ЗТД и Статутот на Друштвото, оваа зделка 
претставува голема зделка која потпаѓа под правилата за одобрување на голема зделка и се 
утврдува дека се исполнети условите за зделка со заинтересирана страна и е голема зделка 
со заинтересирана страна. 
 

 

Член 4 
СТРАНИ ВО ЗДЕЛКАТА СЕ: 

2. Друштво за градежништво и трговија Квалитет-Пром ДООЕЛ Куманово увоз-извоз 
Куманово. 

3. Друштво за производство и трговија на големо и мало, увоз-извоз ДЕТОИЛ ДОО 
Куманово. 

4. MAK PIPE FZE, Слободна зона Џебел Али, DUBAI, UAE. 

5. Друштво за градежништво и услуги РАПИД БИЛД ДОО Куманово. 
 

 

Член 5 
ПРЕДМЕТ НА ГОЛЕМАТА ЗДЕЛКАТА СЕ: 

Склучување на Анекс на Договор за заем, Анекс на Договор за деловна соработка за 
купопродажба на производи од програмата на ФЗЦ , Анекс на Договор за деловна соработка 
за купопродажба на репроматеријали, давање на гаранција на Фабрика за заварени цевки и 



профили 11 ОКТОМВРИ Акционерско друштво Куманово за одобрување на кредитен лимит 
во Халк Банка од Друштво за градежништво и трговија Квалитет-Пром ДООЕЛ Куманово увоз-
извоз Куманово и примање на гаранција од Фабрика за заварени цевки и профили 11 
ОКТОМВРИ Акционерско друштво Куманово за одобрување на кредитен лимит во Халк Банка 
на Друштво за градежништво и трговија Квалитет-Пром ДООЕЛ Куманово увоз-извоз 
Куманово. 
Склучување на Договор за купопродажба на нафтени деривати со Друштво за производство и 
трговија на големо и мало, увоз-извоз ДЕТОИЛ ДОО Куманово и давање на гаранција на 
Фабрика за заварени цевки и профили 11 ОКТОМВРИ Акционерско друштво Куманово за 
одобрување на кредитен лимит во Халк Банка. 
Склучување на Договор за деловна соработка за купопродажба на производи од програмата 
на Фабрика за заварени цевки и профили 11 ОКТОМВРИ Акционерско друштво Куманово со 
MAK PIPE FZE, Слободна зона Џебел Али, DUBAI, UAE. 
Склучување на Договор за деловно техничка соработка со Друштво за градежништво и услуги 
РАПИД БИЛД ДОО Куманово и давање на гаранција на Фабрика за заварени цевки и профили 
11 ОКТОМВРИ Акционерско друштво Куманово за одобрување на кредитен лимит во Халк 
Банка. 
 

Член 6 
 

Се потврдува дека се исполнети условите за полноважно одлучување и донесување 
на оваа Одлука согласно одредбите на Законот за трговските друштва и Статутот на 
друштвото. 

Член 7 
Се овластува и задолжува Извршниот директор при Одборот на директори на 

Фабрика за заварени цевки и профили  11 ОКТОМВРИ Акционерско друштво Куманово да ги 
склучи и да ги реализира договорите по правосилноста на оваа одлука. 
 

Член 8 
Оваа одлука за голема зделка и склучување и реализација на договорите, влегува во 

сила со денот на донесувањето. 
 
 

    
                                                          †                                   Собрание на акционери 

                                                                                                                  ПРЕТСЕДАВАЧ  
 
 

  

 

 

 

 

  



                                                                                                                              ПРЕДЛОГ 
Врз член 457, 459, 460 и 460-а од Законот за трговските друштва, Собранието на 

седницата одржана на ден 30.11.2017 година, со мнозинство гласови на сите акционери, 
претставени во собранието, кои немаат интерес во зделката донесе: 

 
ОДЛУКА 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ЗДЕЛКА СО ЗАИНТЕРЕСИРАНА СТРАНА 

Член 1 

СЕ ОДОБРУВА склучување и реализација на зделка со заинтересирана страна, со 
Фабрика за заварени цевки и профили 11 ОКТОМВРИ Акционерско друштво Куманово со 
Друштво за градежништво и трговија Квалитет-Пром ДООЕЛ Куманово увоз-извоз 
Куманово, како заинтересирана страна која претставува склучување на Анекс на Договор за 
заем во која Друштво за градежништво и трговија Квалитет-Пром ДООЕЛ Куманово увоз-
извоз Куманово, се јавува како заемодавач, Анекс на Договор за деловна соработка за 
купопродажба на производи од програмата на Фабрика за заварени цевки и профили 11 
ОКТОМВРИ Акционерско друштво Куманово во која Друштво за градежништво и трговија 
Квалитет-Пром ДООЕЛ Куманово увоз-извоз Куманово се јавува како купувач, Анекс на 
Договор за деловна соработка за купопродажба на репроматеријали во која Друштво за 
градежништво и трговија Квалитет-Пром ДООЕЛ Куманово увоз-извоз Куманово се јавува 
како продавач кои Основни Договори и Анекси се составен дел на оваа одлука. 
Се одобрува склучување и реализација на зделка со заинтересирана страна, со Фабрика за 
заварени цевки и профили 11 ОКТОМВРИ Акционерско друштво Куманово со Друштво за 
производство и трговија на големо и мало, увоз-извоз ДЕТОИЛ ДОО Куманово, како 
заинтересирана страна и тоа Договор за купопродажба на нафтени деривати кој е составен 
дел на оваа одлука. 
Се одобрува склучување и реализација на зделка со заинтересирана страна, со Фабрика за 
заварени цевки и профили 11 ОКТОМВРИ Акционерско друштво Куманово со MAK PIPE FZE, 
Слободна зона Џебел Али, DUBAI, UAE, како заинтересирана страна и тоа Договор за деловна 
соработка за купопродажба на производи од програмата на Фабрика за заварени цевки и 
профили 11 ОКТОМВРИ Акционерско друштво Куманово, кој е составен дел на оваа одлука. 
Се одобрува склучување и реализација на зделка со заинтересирана страна, со Фабрика за 
заварени цевки и профили 11 ОКТОМВРИ Акционерско друштво Куманово со Друштво за 
градежништво и услуги РАПИД БИЛД ДОО Куманово, како заинтересирана страна и тоа: 
Договор за деловно техничка соработка кој Договор е составен дел на оваа одлука. 
Се одобрува склучување и реализација на зделка со заинтересирана страна каде Друштво за 
градежништво и трговија Квалитет-Пром ДООЕЛ Куманово увоз-извоз Куманово, Друштво 
за производство и трговија на големо и мало, увоз-извоз ДЕТОИЛ ДОО Куманово и 
Друштво за градежништво и услуги РАПИД БИЛД ДОО Куманово како даватели на  
гаранција за одобрување на кредитен лимит во Халк Банка на  Фабрика за заварени цевки и 
профили 11 ОКТОМВРИ Акционерско друштво Куманово и каде Фабрика за заварени цевки и 
профили 11 ОКТОМВРИ Акционерско друштво Куманово  е давател на гаранција за 
одобрување на кредитен лимит во Халк Банка на Друштво за градежништво и трговија 
Квалитет-Пром ДООЕЛ Куманово увоз-извоз Куманово. 

 

Член 2 
Вкупната вредност на меѓусебно поврзаните зделки од член 1 изнесува 

4.894.000.000,00 денари. 
 

- Вредноста на меѓусебно поврзаните зделки со Друштво за градежништво и трговија 



 Квалитет-Пром ДООЕЛ Куманово увоз-извоз Куманово кумулативно со основните 
 договори, по основ Анекс на договор за заем изнесува кумулативно 300.000.000,00 
 денари, по основ на  Анекс на Договор за деловна соработка за купопродажба 
на  производи од програмата  на Фабрика за заварени цевки и профили 11 ОКТОМВРИ 
 Акционерско друштво Куманово  кумулативно изнесува 1.500.000.000,00 денари, по 
 основ Анекс на Договор за деловна соработка за купопродажба на репроматеријали 
 изнесува 700.000.000,00 денари или се вкупно кумулативно со основните договори 
 изнесува 2.500.000.000,00 денари за период од дополнителни 3 години. 

- Вредност на зделката со Друштво за производство и трговија на големо и мало, увоз-
извоз ДЕТОИЛ ДОО Куманово по основ Договор за купопродажба на нафтени дривати 
изнесува 150.000.000,00 денари за период од 3 години. 

- Вредноста на зделката со MAK PIPE FZE, Слободна зона Џебел Али DUBAI, UAE по основ 
Договор за деловна соработка за купопродажба на производи од програмата на ФЗЦ 
изнесува 1.848.000.000,00 денари за период од 3 години. 

- Вредноста на зделката со Друштво за градежништво и услуги РАПИД БИЛД ДОО 
Куманово по основ Договор за деловно техничка соработка изнесува 150.000.000,00 
денари за период од 3 години. 

- Вредноста на зделката во која Друштво за градежништво и услуги РАПИД БИЛД ДОО 
Куманово,  Друштво за градежништво и трговија Квалитет-Пром ДООЕЛ Куманово и 
Друштво за производство и трговија на големо и мало, увоз-извоз ДЕТОИЛ ДОО 
Куманово ќе бидат гаранти на Фабрика за заварени цевки и профили 11 ОКТОМВРИ 
Акционерско друштво Куманово за одобрување на кредитен лимит во Халк Банка 
изнесува 123.000.000,00 денари и вредноста на зделката во која Фабрика за заварени 
цевки и профили 11 ОКТОМВРИ Акционерско друштво Куманово ќе биде гарант на  
Друштво за градежништво и трговија Квалитет-Пром ДООЕЛ Куманово  за одобрување 
на кредитен лимит во Халк Банка изнесува 123.000.000,00 денари или вкупно 
246.000.000,00 денари. 

 

Член 3 
 Вкупната вредност на поврзаните од член 1 и 2 на оваа одлука, претставува повеќе од 
2% од книговодствената вредност на имотот на Друштвото според последните ревидирани 
финансиски извештаи на Друштвото и надминува 10% од вредноста на активата на 
Друштвото определна врз основа на последните ревидирани финансиски извештаи на 
Друштвото заради што е потребно мислење од овластен ревизор и според одредбите на ЗТД 
потпаѓа под правилата за одобрување на зделка со заинтересирана страна. 
 

Член 4 
ЗАИНТЕРЕСИРАНИ СТРАНИ ВО ЗДЕЛКАТА 

6. Друштво за градежништво и трговија Квалитет-Пром ДООЕЛ Куманово увоз-извоз 
Куманово како страна во зделката во својство на заемодавач, продавач, купувач, 
давател и примател на гаранција во Халк Банка како акционер кој поседува повеќе од 
20% од акциите со право на глас во Фабрика за заварени цевки и профили 11 
ОКТОМВРИ Акционерско друштво Куманово. 

2. Александар Крстевски како заинтересирана страна во својство на Претседател и 
Неизвршен член на Одбор на директори во Фабрика за заварени цевки и профили 11 
ОКТОМВРИ Акционерско друштво Куманово како лице вработено во Друштво за 
производство и трговија на големо и мало, увоз-извоз ДЕТОИЛ ДОО Куманово како 
страна во зделката во својство на продавач и давател на гаранција во Халк Банка, каде 
содружници се Тони Каранфиловски кој е основач и управител на Друштво за 



градежништво и трговија Квалитет-Пром ДООЕЛ Куманово увоз-извоз Куманово 
како акционер кој поседува повеќе од 20% од акциите со право на глас во Фабрика за 
заварени цевки и профили 11 ОКТОМВРИ Акционерско друштво Куманово, Дејан 
Каранфиловски како содружник и управител кој е брат на Тони Каранфиловски кој е 
основач и управител на Друштво за градежништво и трговија Квалитет-Пром ДООЕЛ 
Куманово увоз-извоз Куманово како акционер кој поседува повеќе од 20% од 
акциите со право на глас во Фабрика за заварени цевки и профили 11 ОКТОМВРИ 
Акционерско друштво Куманово и Грозде Каранфиловски како содружник кој е татко 
на Тони Каранфиловски кој е основач и управител на Друштво за градежништво и 
трговија Квалитет-Пром ДООЕЛ Куманово увоз-извоз Куманово како акционер кој 
поседува повеќе од 20% од акциите со право на глас во Фабрика за заварени цевки и 
профили 11 ОКТОМВРИ Акционерско друштво Куманово. 

7. Друштво за производство и трговија на големо и мало, увоз-извоз ДЕТОИЛ ДОО 
Куманово како страна во зделката во својство на продавач и давател на гаранција во 
Халк Банка, каде содружници се Тони Каранфиловски кој е основач и управител на 
Друштво за градежништво и трговија Квалитет-Пром ДООЕЛ Куманово увоз-извоз 
Куманово како акционер кој поседува повеќе од 20% од акциите со право на глас во 
Фабрика за заварени цевки и профили 11 ОКТОМВРИ Акционерско друштво 
Куманово, Дејан Каранфиловски како содружник и управител кој е брат на Тони 
Каранфиловски кој е основач и управител на Друштво за градежништво и трговија 
Квалитет-Пром ДООЕЛ Куманово увоз-извоз Куманово како акционер кој поседува 
повеќе од 20% од акциите со право на глас во Фабрика за заварени цевки и профили 
11 ОКТОМВРИ Акционерско друштво Куманово и Грозде Каранфиловски како 
содружник кој е татко на Тони Каранфиловски кој е основач и управител на Друштво 
за градежништво и трговија Квалитет-Пром ДООЕЛ Куманово увоз-извоз Куманово 
како акционер кој поседува повеќе од 20% од акциите со право на глас во Фабрика за 
заварени цевки и профили 11 ОКТОМВРИ Акционерско друштво Куманово. 

8. MAK PIPE FZE, Слободна зона Џебел Али, DUBAI, UAE како страна во зделката во својство 
на купувач чиј сопственик Тони Каранфиловски е основач и управител на Друштво за 
градежништво и трговија Квалитет-Пром ДООЕЛ Куманово увоз-извоз Куманово 
како акционер кој поседува повеќе од 20% од акциите со право на глас во Фабрика за 
заварени цевки и профили 11 ОКТОМВРИ Акционерско друштво Куманово. 

9. Друштво за градежништво и услуги РАПИД БИЛД ДОО Куманово како страна во 
зделката во својство на градител, одржувач и давател на гаранција во Халк Банка кој 
поседува 35.000 акции со право на глас во Фабрика за заварени цевки и профили 11 
ОКТОМВРИ Акционерско друштво Куманово каде содружник е Друштво за 
градежништво и трговија Квалитет-Пром ДООЕЛ Куманово увоз-извоз Куманово како 
акционер кој поседува повеќе од 20% од акциите со право на глас во Фабрика за 
заварени цевки и профили 11 ОКТОМВРИ Акционерско друштво Куманово и 
управител е Тони Каранфиловски кој е сопственик и управител во Друштво за 
градежништво и трговија Квалитет-Пром ДООЕЛ Куманово увоз-извоз Куманово 
како акционер кој поседува повеќе од 20% од акциите со право на глас во Фабрика за 
заварени цевки и профили 11 ОКТОМВРИ Акционерско друштво Куманово и 
содружник е Друштво за производство и трговија на големо и мало, увоз-извоз 
ДЕТОИЛ ДОО Куманово каде содружници се Тони Каранфиловски кој е основач и 
управител на Друштво за градежништво и трговија Квалитет-Пром ДООЕЛ Куманово 
увоз-извоз Куманово како акционер кој поседува повеќе од 20% од акциите со право 
на глас во Фабрика за заварени цевки и профили 11 ОКТОМВРИ Акционерско друштво 
Куманово, Дејан Каранфиловски како содружник и управител кој е брат на Тони 



Каранфиловски кој е основач и управител на Друштво за градежништво и трговија 
Квалитет-Пром ДООЕЛ Куманово увоз-извоз Куманово како акционер кој поседува 
повеќе од 20% од акциите со право на глас во Фабрика за заварени цевки и профили 
11 ОКТОМВРИ Акционерско друштво Куманово и Грозде Каранфиловски како 
содружник кој е татко на Тони Каранфиловски кој е основач и управител на Друштво 
за градежништво и трговија Квалитет-Пром ДООЕЛ Куманово увоз-извоз Куманово 
како акционер кој поседува повеќе од 20% од акциите со право на глас во Фабрика за 
заварени цевки и профили 11 ОКТОМВРИ Акционерско друштво Куманово. 

 

Член 5 
СТРАНИ ВО ЗДЕЛКАТА СО ЗАИНТЕРЕСИРАНА СТРАНА СЕ: 

2. Друштво за градежништво и трговија Квалитет-Пром ДООЕЛ Куманово увоз-извоз 
Куманово, во својство на заемодавач, продавач, купувач, примател и давател на 
гаранција. 

3. Друштво за производство и трговија на големо и мало, увоз-извоз ДЕТОИЛ ДОО 
Куманово во својство на продавач и давател на гаранција 

4. MAK PIPE FZE, Слободна зона Џебел Али, DUBAI, UAE во својство на купувач  
5. Друштво за градежништво и услуги РАПИД БИЛД ДОО Куманово во својство на 

градител, одржувач и давател на гаранција. 
 

Член 6 
ПРЕДМЕТ НА ЗДЕЛКАТА СО ЗАИНТЕРЕСИРАНА СТРАНА: 

Склучување на Анекс на Договор за заем во која Друштво за градежништво и трговија 
Квалитет-Пром ДООЕЛ Куманово увоз-извоз Куманово, се јавува како заемодавач, Анекс на 
Договор за деловна соработка за купопродажба на производи од програмата на ФЗЦ во која 
Друштво за градежништво и трговија Квалитет-Пром ДООЕЛ Куманово увоз-извоз Куманово 
се јавува како купувач, Анекс на Договор за деловна соработка за купопродажба на 
репроматеријали во која Друштво за градежништво и трговија Квалитет-Пром ДООЕЛ 
Куманово увоз-извоз Куманово се јавува како продавач, давање на гаранција на Фабрика за 
заварени цевки и профили 11 ОКТОМВРИ Акционерско друштво Куманово за одобрување на 
кредитен лимит во Халк Банка од Друштво за градежништво и трговија Квалитет-Пром 
ДООЕЛ Куманово увоз-извоз Куманово и примање на гаранција од Фабрика за заварени 
цевки и профили 11 ОКТОМВРИ Акционерско друштво Куманово за одобрување на кредитен 
лимит во Халк Банка на Друштво за градежништво и трговија Квалитет-Пром ДООЕЛ 
Куманово увоз-извоз Куманово. 
Склучување на Договор за купопродажба на нафтени деривати со Друштво за производство и 
трговија на големо и мало, увоз-извоз ДЕТОИЛ ДОО Куманово и давање на гаранција на 
Фабрика за заварени цевки и профили 11 ОКТОМВРИ Акционерско друштво Куманово за 
одобрување на кредитен лимит во Халк Банка. 
Склучување на Договор за деловна соработка за купопродажба на производи од програмата 
на Фабрика за заварени цевки и профили 11 ОКТОМВРИ Акционерско друштво Куманово со 
MAK PIPE FZE, Слободна зона Џебел Али, DUBAI, UAE. 
Склучување на Договор за деловно техничка соработка со Друштво за градежништво и услуги 
РАПИД БИЛД ДОО Куманово и давање на гаранција на Фабрика за заварени цевки и профили 
11 ОКТОМВРИ Акционерско друштво Куманово за одобрување на кредитен лимит во Халк 
Банка. 
 
 

Член 7 



 Се утврдува дека за наведената зделка има Извештај за ангажман за разумно 
уверување во постапка за одобрување на зделка со заинтересирана страна од овластен 
ревизор кој ги исполнува условите пропишани согласно Законот за ревизија и Законот за 
хартии од вредност. 
 Се утврдува дека наведената зделка е голема зделка и се одобрува како голема зделка 
со заинтересирана страна. 

Се потврдува дека се исполнети условите за полноважно одлучување и донесување 
на оваа Одлука согласно одредбите на Законот за трговските друштва и Статутот на 
друштвото. 

Член 8 
Се овластува и задолжува Извршниот директор при Одборот на директори на 

Фабрика за заварени цевки и профили  11 ОКТОМВРИ Акционерско друштво Куманово да ги 
склучи и да ги реализира договорите по правосилноста на оваа одлука. 
 

Член 9 
Оваа одлука за одобрување на зделка со заинтересирана страна и склучување и 

реализација на договорите, влегува во сила со денот на донесувањето. 
 
 

 
                                                                                                 Собрание на акционери 

                                                                                                                       ПРЕТСЕДАВАЧ  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРЕДЛОГ  

Врз основа на член 363 став 1 од Закон за трговските друштва, Собранието на Фабрика за 
заварени цевки и профили 11 ОКТОМВРИ Акционерско друштво Куманово, на седница 
одржана на ден 30.11.2017 година, донесе  

 

 

О Д Л У К А 

за разрешување член на Одбор на директори 

 

Член 1 

 

Се отповикува член на Одбор на директори 

 

Член 2 

Се овластува Адвокатското друштво ИНТЕР ПАРТЕС Скопје преку регистраци- ониот агент 
Арсенија Дејаноска Сарагинова да ја поднесе пријавата за упис на отповиканиот 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 Акционерско друштво Куманово, на седница одржана на 
ден 30.11.2017 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:  

Член 2 

 

Се овластува Адвокатското друштво ИНТЕР ПАРТЕС Скопје преку регистраци ониот агент 
Арсенија Дејаноска Сарагинова 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,  

 

 

 


