
ФЗЦ 11 ОКТОМВРИ АД - КУМАНОВО    Годишно собрание 

 

 
    ГОДИШНО АКЦИОНЕРСКО СОБРАНИЕ   05 ОКТОМВРИ 2020 

 
 
На Годишно собрание на ФЗЦ 11 ОКТОМВРИ АД – Куманово што се одржа на 05.10.2020 година 
(понеделник) со почеток во 12,00 часот во просториите на Фабриката, беа усвоени следните 
материјали: 
 
 

  1. Записникот на годишното собрание го водеше Нотар Мице Илијевски од Куманово 
  2.  За бројачи на гласови беа избрани Лидија Антевска и Валентина Витановска 
  3.  За Претседавач со Собранието беше избран Драган Сарк 
  4. Одлука за усвојување на годишната сметка, финансиските извештаи, годишниот извештај за 
работата на Друштвото за деловната 2019 година и Извештај на независни ревизори    
  5.  Одлука за покривање на загуба по годишната сметка / финансиските извештаи за 2019 година. 
  6. Одлука за одобрување на работа на Александар Крстевски, Претседател и неизвршен член на 
Одбор на директори  
  7.  Одлука за одобрување на работа на Страхил Пановски, независен неизвршен член на Одбор на 
директори   
  8.  Олука за одобрување на работа на  Јованче Јошев, извршен член на Одбор на директори     
  9.  Одлука за отповикување на Александар Крстевски, неизвршен член на Одбор на директори 
10.  Одлука за отповикување на Страхил Пановски, независен неизвршен член на Одбор на директори  
11.  Одлука за отповикување на Јованче Јошев, извршен член на Одбор на директори   
12.  Одлука за отповикување на сите членови на Одбор на директори  
13.  Одлука за избор на Благоја Ставров за независен неизвршен член на Одбор на директори 
14.  Одлука за избор на Александар Крстевски за член на Одбор на директори 
15.  Одлука за избор на Војчо Нацевски за член на Одбор на директори 
16. Одлука за избор на Александар Крстевски, Благоја Ставров и Војчо Нацевски за членови на Одбор 
на директори  
17.  Oлука за усвојување на годишен извештај на Служба за внатрешна ревизија.              
18. Одлука за назначување на ревизорска куќа Grant Thornton ДОО Скопје за ревизор на годишна         
сметка и  финансиските извештаи за 2020 година    
19. Одлука за одобрување на зделка со заинтересирана страна 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


