
Врз основа на член 58 од Статутот на Акционерското друштво за производство на 

конфекциски производи МОДА АД Св.Николе, а согласно Одлуката за свикување 

на Годишно собрание на друштвото бр. 02-44 од 19.04.2022 год.  и членовите 383, 

384, 385 и 387 од ЗТД, Одборот на директори на АД МОДА Св.Николе објавува: 

 

ЈАВЕН ПОВИК 
ЗА СВИКУВАЊЕ НА  ГОДИШНО СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ 

НА АД МОДА СВ.НИКОЛЕ 

 

Седницата на Собранието ќе се одржи на ден 26.05.2022 година (Четврток) со 

почеток во 11,00 часот во деловните простории на друштвото во Св.Николе со 

седиште на Ул."М.Тито" бр. 79 Св.Николе. 

За работата на седницата на Собранието се предлага следниот: 

 

 Д Н Е В Е Н   Р Е Д 
 

ПРОЦЕДУРАЛЕН ДЕЛ 

1. Отворање на Собранието;; 

2. Избор на Претседавач со Собранието; 

3.Избор на записничар и двајца заверувачи на записник; 

4.Избор на бројачи на гласови. 
 

РАБОТЕН ДЕЛ 

1. Усвојување на Записникот бр. 02-298 од 27.05.2021 год. 

2. Разгледување и усвојување на годишната сметка, финансиските извештаи и 

Годишниот извештај за работењето на Друштвото за деловната 2021 година. 

3.Донесување Одлука за покривање на загубата остварена по Годишната сметка и 

Финансиските извештаи за 2021 година; 

4. Донесување Одлука за одобрување на работата на членовите на  Одборот на 

директори на Друштвото. 

5. Разгледување и одобрување на ревизорскиот извештај од назначениот овластен 

ревизор за вршење ревизија на годишната сметка и финасиските извештаи, со 

Мислење. 

7. Донесување Одлука за назначување овластен ревизор за вршење ревизија на 

Годишната сметка и Финансиските Извештаи на МОДА АД Св.Николе за 

деловната 2022 година 

8.Донесување на Одлука за реизбор, отповикување и избор на членови на Одборот 

на Директори на Друштвото 

 
Од вкупниот број 1.431.617 акции издадени од АД МОДА Св.Николе на 

денот на објавата на јавниот повик вкупниот број на акции и вкупниот број на 

гласачки права кои произлегуваат од акциите со право на глас се 1.431.617 акции. 

 
Sobranieto }e odlu~uva samo za pra{awata koi se uredno staveni na 

dnevniot red, soglasno Statutot i Zakonot za trgovskite dru{tva.  
Sekoj akcioner koj ima namera da u~estvuva na sobranieto na 

Dru{tvoto, e dol`en da go prijavi svoeto u~estvo na sobranieto (prijava za 
u~estvo na sobranieto) najdocna pred po~etokot na sednicata na zaka`anoto 
sobranie.  



Prijavite da se dostavat do MODA AD Sv.Nikole.  
Akcioner mo`e da ovlasti so polnomo{no drugo fizi~ko ili pravno 

lice kako svoj polnomo{nik na sednica na sobranieto na Dru{tvoto,  koe{to 
}e u~estvuva i }e glasa na sednicata na sobranieto vo negovo ime. 
Akcionerot treba vedna{ pismeno da go izvesti Dru{tvoto za sekoe 
polnomo{no dadeno vo pismena forma. Akcioner koj nema da go izvesti 
Dru{tvoto za dadenoto polnomo{no }e se smeta deka ne go dal 
polnomo{noto.   

Obrazecot na polnomo{noto e dostapen za prezemawe od internet 
stranicata na Dru{tvoto.  

Akcionerot mo`e da koristi i drugi vidovi obrasci za davawe 
polnomo{no vo pismena forma.  

Soglasno Zakonot za trgovskite dru{tva, akcionerite koi poedine~no 
ili zaedno poseduvaat najmalku 5% od vkupniot broj na akcii so pravo na 
glas, imaat pravo da dostavat predlog za dopolnuvawe na dnevniot red i 
odluki po to~kite od dnevniot red.  

Akcionerite baraweto za vklu~uvawe na edna ili pove}e to~ki vo 
dnevniot red na sobranieto i/ili predlagaweto na odluki za usvojuvawe 
mo`at da go dostavat vo rok od 8 dena od denot koga e objaven javniot povik 
za odr`uvawe na  sednicata na sobranieto, a podetalni informacii za 
postapkata na dostavuvawe mo`e da se najdat na oficijalnata internet 
stranica na Dru{tvoto.  

Sekoj akcioner ima pravo da postavuva pra{awa po sekoja od to~kite 
od dnevniot red na sednicata na sobranieto na Dru{tvoto.  
Odgovorite na postavenite pra{awa na sednicata na sobranieto, Dru{tvoto 
}e gi objavi na svojata internet stranica soglasno zakon.  

Materijalite koi }e se razgleduvaat na sednicata  na sobranieto se 
dostapni na akcionerite od denot na objavuvaweto na ovoj povik, sekoj 
raboten den vo delovnite prostorii na Dru{tvoto od 12:00 do 13:00 ~asot i 
se objaveni  na oficijalnata internet stranica na Dru{tvoto.  
Oficijalna internet stranica na Dru{tvoto e:  
          www.ad-moda.com 
         
                         ODBOR NA DIREKTORI   
 
 
 


