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ПРОФЕСИОНАЛНО ИСКУСТВО: 
 

МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД (Јули 2018 - ДЕНЕС) 

/ подружница на Маѓар Телеком/ членка на Групацијата Дојче 

Телеком 

 
Позиција: Главен извршен директор на Македонски Телеком АД  

- Одговорен за процесот за развој на стратегијата и управување со 

програмата за спроведување на стратегијата 
- Дава насоки и покажува ефективно лидерство со цел исполнување на 

филозофијата, мисијата и стратегијата на организацијата, како и 

годишните цели на истата; 
- Ги постигнува максималните цели во однос на ефикасноста и 

добивката преку оптимално распоредување на расположливите 
ресурси; 

- Воспоставува и оджува силен и позитивен имиџ и односи со 

релевантните надворешни чинители (владини и јавни органи, медиуми, 
партнери, добавувачи и корисници); 

- Има севкупна одговорност за билансот на успех, како и за  застапување 
на компанијата. 

Достигнувања: 
- Раст на приходите во К3 2021 од 5,7% во споредба со претходната 

година 
- Раст на EBITDA ПН прилаг. во К3 2021 од 8,6% во споредба со 

претходната година 

- Обртот на Приходи и EBITDA реализиран во 2018 година и постојано 
расте секој квартал од тогаш до денес 

 
 

ЦРНОГОРСКИ ТЕЛЕКОМ а.д.                       (Септ. 2017 – Фев. 2019) 

/подружница на Групација ХТ/членка на Групацијата Дојче Телеком 

 
Позиција: Главен извршен директор на  Црногорски Телеком 
Достигнувања: 

- Оствари над 100% од стратешките клучни показатели на извршувањето  

на работата (KPIs) за финансиската 2017 година (Приход, EBITDA, oFCF) 

- За прв пат после 6 години опаѓање на EBITDA, оствари позитивни   
EBITDA резултати во споредба со претходната година во 2018 наспроти 
2017 година (+7%); 

 

 
 

 

 

 



 

 
ВИП ОПЕРАТОР И ОНЕ.ВИП (Дек. 2007- Дек. 2016) 
/членка на Групацијата Телеком Австрија 

 

Извршен директор на ОНЕ.ВИП Македонија, 
кластер Македонија и Хрватска (Јуни 2015- Дек. 2016) 
(ОНЕ.ВИП е правен наследник на Вип оператор и ОНЕ, по спојувањето во октомври 
2015       година) 

 
Достигнувања: 

- Приходите пораснаа за 3,3% во 2016 година во однос на 2015 година; 
- EBITDA порасна за 14% во 2016 година во однос на 2015 година; 

- Консолидација на продажната мрежа по спојувањето за 40%, мулти- 
милионски заштеди во евра во делот на оперативните расходи како 

резултат на спроведувањето на мерки за заштеда на трошоци (hard- 
synergies); 

- Исполнување на барањата и правните лекови на Комисијата за 

заштита на конкуренција во рамките на утврденото време, 
делокруг и буџет. 

 
 

ВИП ОПЕРАТОР - Македонија (Дек. 2007- Мај 2015) 
Главен извршен директор и Главен директор за техника 

 

Достигнувања: 
Од почеток нула како старт-ап компанија до бр. 1 мобилен оператор во 

Македонија, и покрај задоцнетото влегување на пазарот од една деценија во 
споредба со доминантниот оператор; 

- Од 0% удел на пазарот во 2007 година до 52% удел на пазарот за 8 
години; 

- CAGR стапка на приходи од 31% за периодот 2008-2015 година; 

- Награда за Најдобар работодавач во Република Македонија за 2010, 
2011 и 2012 година; 

- Два пати избран меѓу врвните 40 извршни директори на 
телекомуникациска компанија под 40 годишна возраст (Forty-Under– 
Forty) од страна на Global Telecom Business, Лондон во септември 
2010 и 2011 година; 

- Од компанија што на почетокот обезбедуваше само услуги од 
мобилна телефонија во оператор што обезбедува конвергирани 
услуги од фиксна и мобилна телефонија преку завршувањето на 
аквизицијата на најголемиот кабелски оператор во Македонија (во 
јули 2014 година) и дополнително уште 8 мали локални кабелски 
оператори кои беа преземени во 2015 година. 

- Ги предводеше преговорите со Комисијата за заштита на 
конкуренцијата за спојувањето со ONE, одговорен за 
спроведување на пропишаните правни лекови и барања. 

 
 

Космофон АД -Скопје (Македонија) (Дек. 2003- Ное. 2007) 

/членка на Cosmote Group 
 

Главен директор за техника (Јули 2005- Ное. 2007) 

 
Менаџер за инженерство (Дек. 2003- Јули 2005) 

 



 
 

Македонски телекомуникации АД - Скопје (Фев. 1997- Дек. 2003) 

/членка на Маѓар Телеком/ Групацијата Дојче Телеком 

 
Раководител за поддршка и планирање на продажба, MTcom

 (Окт. 2001- Ное. 2003) 
 

Главен координатор и обучувач за Cisco Networking 
Academy програмата во Македонија, со поддршка од 

Македонски Телеком 

(Јули 2000- Окт. 2001) 
 

Инженер за комутација (1997- Јули 2000) 

 
 

ОБРАЗОВАНИЕ: 

Дипломиран инженер за електроника и телекомуникации, Универзитет „Св. Кирил 
и Методиј“ - Скопје, Македонија, 1991 – 1996 година. 

 
Обуки /работилници/конференции во областа на менаџментот: 

- Chicago Booth, Програма за напредна стратегија – Градење и имплементација 
на стратегии за развој, Чикаго, ноември 2012  година 
- INSEAD – Обука за одлучување, TAG Business School, Виена, 2012 година 

- Harvard Business School – Програма за развој на раководни лица – Финансии за 

лица на високи раководни позиции, Бостон, САД, јули, 2011 година 
- Иновациско сафари во Силиконската долина – Програма на бизнис школата  на 
Телеком Австрија, Пало Алто, САД, мај, 2011 година 

- Конференција „Врвните 40 лидери под 40-годишна возраст“ на Global Telecom 
Business, Лондон, септември, 2010 и 2011 година 

- Кoнференција и работилница Partner Markets на Vodafone, Лондон, септември 
2008 и 2013 година 
- Конференција и работилница „Телеком ѕвезди во подем“ на McKinsey & 
Company, Китцбил, Австрија, февруари, 2007 година 

- Работилница за процесот на управување со извршувањето на работата, интерно 
и со помош на Advisor Learning, Скопје, Македонија, 2005 година 

- Неопходни алатки и техники за успешниот менаџер, Advisor Learning, Скопје, 
Македонија, 2005 година 

- Што е најважно во менаџментот, Advisor Learning, Скопје, Македонија, 2005 
година 

- Финансии за нефинансиски менаџери, McMillan & Baneth Ltd, Скопје, 
Македонија, 2003 година 

 

 
Дополнителни информации: 

• Напредно познавање на англиски јазик, напредно познавање на 
српски и хрватски јазик, солидно познавање на бугарски јазик, 
основно  познавање на германски јазик 

• Оженет, 2 ќерки 
• Возачка дозвола 
• Отслужен воен рок 

 

 
Преведено од Лингва Есперт 


