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Mакедонски Телеком АД - Скопје 
 
Согласно Законот за трговски друштва и  Статутот на Македонски Телеком АД – Скопје (Друштвото), а врз 
основа на претходно усвоените ревидирани Финансиски извештаи на Друштвото за 2018 година во 
согласност со  усвоените меѓународни стандарди за финансиско известување објавени во "Службен весник 
на Република Северна Македонија" и Годишниот извештај за работењето на Друштвото за 2018 година, 
Собранието на Друштвото, на својата годишна седница одржана на ден 09.05.2019 година, ја донесе 
следната  

 

Предлог Одлука 
за одобрување на работата на членовите на Одборот на директори  

на Друштвото за 2018 година 
 

Член 1 
 

Собранието на  Друштвото ја одобрува работата и водењето на работењето на  Македонски Телеком АД – 
Скопје за 2018 година, поединечно за секој член на Одборот на директори (ОД) на Друштвото со активен 
мандат на 31 декември 2018 година, кои работеа во составот на ОД  во текот на целата година или во 
одреден временски период во текот на истата, како што следува: 

1. Г-дин Назим Буши, Неизвршен член на ОД, со мандат во текот на целата 2018 година; 
2. Г-дин Сашо Велески, Неизвршен член на ОД, со мандат во текот на целата 2018 година;  
3. Г-дин Никола Љушев, Неизвршен и Извршен член на ОД, со мандат од 01.07.2018 година; 
4. Г-дин Мирослав Вујиќ, Неизвршен член на ОД, со мандат од 10.01.2018 година; 
5. Г-дин Андреас Маиерхофер, Неизвршен член на ОД, со мандат во текот на целата 2018 година; 
6. Г-дин Борче Силјаноски, Неизвршен член на ОД, со мандат од 25.09.2018 година; 
7. Г-ѓа  Андреа Шаги, Неизвршен член на ОД, со мандат  во текот на целата 2018 година; 
8. Г-дин Карој Швејнингер, Неизвршен член на ОД, со мандат во текот на целата 2018 година; 
9. Г-дин Јанош Тремел, Неизвршен член на ОД, со мандат од 09.11.2018 година; 
10. Г-дин Петер Фаил, Независен член на ОД, со мандат  од 01.07.2018 година; 
11. Г-дин Давид Коприва, Независен член на ОД, со мандат од 25.09.2018 година; 
12. Г-дин Замир Мехмед, Независен член на ОД, со мандат во текот на целата 2018 година; и 
13. Г-ѓа Дивна Јовковска - Ефтимоска, Независен член на ОД, со мандат во текот на целата 2018 година. 

Член 2 
 

Оваа Одлука стапува во сила со нејзиното донесување. 
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