
      

 
Mакедонски Телеком АД - Скопје 
 

Согласно Законот за трговски друштва и Статутот на Македонски Телеком АД – Скопје (Друштвото), и 

добиениот Предлог од Каменимост Комуникации АД Скопје (арх. бр. 311941/1 од 02.06.2022 год.), 

Собранието на Друштвото на својата седница одржана на ден 06.09.2022 година ја донесе следната 

 

Предлог Одлука 
за дополнителни бенефиции и надомест на финансиски трошоци  

на членовите на Одборот на директори на Друштвото 
 

Член 1  

Собранието на Друштвото ги одобрува дополнителните бенефиции и надомест на финансиски трошоци 

кои им следуваат на членовите на Одборот на директори на Друштвото за периодот на извршување на 

нивната функциија и го утврдува начинот на нивно користење, како што следува: 

 

1) годишен буџет за трошоци за репрезентација во износ од 75.000 денари, 

2) надомест за патни трошоци и хотелско сместување за присуство на членовите на состаноците 

на Одборот на директори на Друштвото, 

3) бесплатно користење на пакет од три услуги од порфолиото на МКТ – говорни услуги преку 

фиксна телефонија, фиксен интернет и ТВ услуги, кој е идентичен со пакетот кој го користат 

вработените на Друштвото, со право на избор на уште еден дополнителен пакет на ТВ канали, 

4) Претседателот и Заменик Претседателот на Одборот на директори на Друштвото имаат право 

на користење на службено возило на компанијата за службени потреби. 

 
Член 2  

Трошоците направени од страна на членовите на Одборот на директори  утврдени во член 1 алинеа 1 и 

2 од оваа Одлука, ќе се рефундираат од страна на Друштвото на сметка на соодветниот член на ОД врз 

основа на доставен доказ за направениот трошок, во согласност со интерните процедури на Друштвото. 

 
Член 3 

Оваа Одлука стапува во сила со денот на нејзиното донесување. 

Со денот на стапување на сила на оваа Одлука, престануваат да важат Одлуката на Собранието за 

бенефициите, привелегиите и другите финансиски трошоци на членовите на Одборот на директори 

(арх. бр. 29439/1 од 28.11.2001 година) и Одлуката на Собранието за измена на Одлуката за 

бенефициите, привелегиите и другите финансиски трошоци на членовите на Одборот на директори на 

Друштвото (арх. бр. 435767/1 од 30.12.2011 година). 

 
Собрание  
Претседавач                                                             


