
                            

Врз основа на член 390 од Закон за трговските друштва, Одборот на директори на 

Фабрика за заварени цевки и профили 11 ОКТОМВРИ Акционерско друштво Куманово     

                                                                         ОБЈАВУВА       

ДОПОЛНУВАЊЕ НА ДНЕВЕН РЕД СО ВКЛУЧУВАЊЕ НА НОВА ТОЧКА И  ПРЕДЛОГ ОДЛУКА     

                                ВО ВЕЌЕ ОБЈАВЕНИОТ ДНЕВЕН РЕД И РЕВИДИРАН ДНЕВЕН РЕД 

 

 
Ги известуваме акционерите на Фабрика за заварени цевки и профили 11 ОКТОМВРИ 

Акционерско друштво Куманово дека во врска со дневниот ред на Годишното Собрание 

на акционери на Фабриката кое е закажано на 30.05.2022 година  во 12,00 часот во 

седиштето на друштвото на ул. 11 Ноември бр.87А Куманово, на ден 29.04.2022 година, 

од страна на мнозинскиот акционер Квалитет-пром ДООЕЛ Куманово, кој поседува 

52,36% акции односно повеќе од 5% од вкупниот број на акции со право на глас во 

Фабриката, е поднесен предлог за дополнување на дневен ред со вклучување на нова 

точка  и предлог одлука во веќе објавениот дневен ред. Предложената точка за 

дополнување на дневниот ред е: Донесување на одлука за задолжување на Друштвото 

Согласно предлогот се врши измена со дополнување на нова точка во работниот дел од 

дневниот ред на јавниот повик за свикување на Годишно собрание на акционери на 

Фабриката и тоа: 

Се додава точка 9 во работниот дел на дневниот ред од јавниот повик и гласи: 

 9. Донесување на одлука за задолжување на Друштвото  

Со оглед дека ова дополнување на дневен ред со вклучување на нова точка  повлекува 

измена на дневниот ред на седницата на собрание на 30.05.2022 година, кој веќе е објавен 

на акционерите, друштвото го става на располагање ревидираниот дневен ред: 

 

                                            РЕВИДИРАН ДНЕВЕН РЕД 

 

I. ПРОЦЕДУРАЛЕН ДЕЛ 

1. Верификација на списокот на присутни акционери односно нивни полномошници 

2. Утврдување на кворум за работа и одлучување 

3. Избор на бројачи на гласови 

 - Записникот ќе го води Нотар  

 



II. РАБОТЕН ДЕЛ 

1. Избор на председавач на Собрание на акционери 

2. Разгледување и усвојување на годишна сметка, финансиски извештаи и годишен 

извештај за работата на друштвото за деловната 2021 година и извештај на независни 

ревизори и донесување на одлука 

3. Донесување на одлука за покривање на загуба по годишната сметка и финансиски 

извештаи за 2021 година. 

4. Одобрување на работа на членовите на Одбор на директори. 

5. Донесување на одлука за отповикување на членови на одбор на директори. 

6. Донесување на одлука за избор на членови на Одбор на директори. 

7. Разгледување и усвојување на Годишен извештај на Службата за внатрешна ревизија и 

донесување на одлука. 

8. Назначување на овластен ревизор за ревизија на годишна сметка и финансиски 

извештаи за 2022 година. 

9. Донесување на одлука за задолжување на Друштвото 

 

              ОДБОР НА ДИРЕКТОРИ НА ФЗЦ 11 ОКТОМВРИ АД КУМАНОВО 

 

                                                                                                                                                


