ПОДАТОЦИ ЗА НОМИНИРАН КАНДИДАТ
ЗА ЧЛЕН НА НАДЗОРЕН ОДБОР НА ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ
Име и презиме

м-р Глигорие Гоговски

Возраст (датум на раѓање)

6.7.1943 година

Пол

машки

Образование

магистер по електротехнички науки

Функција (работно место) што ја
извршува во моментот

Извршен директор на Одборот на директори на „Тетекс“ АД
Тетово (генерален директор) и на таа функција е од 1991
година и како и во периодот од 6.9.1983 до 28.4.1986 година

Професионални и други
квалификации

/

Работно искуство и како е
стекнато

- 10 години директор на Сектор за енергетика и одржување
во „Тетекс“ АД Тетово
- 3 години помошник - генерален директор на „Тетекс“ АД
Тетово
- претседател на Извршниот совет на РМ и Претседател на
Владата на Република Македонија од 1986 - 1991 година
- Од 1991 г. и понатаму Извршен директор на Одборот на
директори (генерален директор) на „Тетекс“ АД Тетово

Во кои друштва е или бил член - Тетекс Банка, Тетекс - Кредитна Банка и Тетовска Банка на орган на управување, односно претседател на Управниот одбор
на надзорен одбор
- АД „Осигурителна полиса“ Скопје во Одборот на директори
(околу 1 година)
- Сега е Извршен директор на Одборот на директори на
„Тетекс“ АД Тетово (генерален директор), претседател на
Надзорниот одбор и член на Одборот за ревизија на ТТК
Банка АД Скопје
Други поважни функции што ги
вршел

- претседател на Извршниот совет и на Владата на
Република Македонија
- член на Управниот одбор на Стопанската комора на
Југославија, за Македонија

Бројот на акции што ги поседува
во Банката и во други друштва

- во ТТК Банка АД Скопје: 19.347 акции
- во „Тетекс“ АД Тетово: 52.832 акции
- во АД „Осигурителна полиса“ Скопје: 28.779 акции
- други ситни влогови во трговски друштва

Заемите и другите обврски што
ги има кон Банката

Нема

ПОДАТОЦИ ЗА НОМИНИРАН КАНДИДАТ
ЗА ЧЛЕН НА НАДЗОРЕН ОДБОР НА ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ
Име и презиме

Борислав Трповски

Возраст (датум на раѓање)

23.10.1951 година

Пол

машки

Образование

ВСС – Правен факултет

Функција (работно место) што ја
извршува во моментот

- претседател е на Одборот на директори на „Тетекс“ АД
Тетово на која функција е од 1991 год.

Професионални и други
квалификации

дипломиран правник со положен правосуден испит

Работно искуство и како е
стекнато

Од 1981 г. во „Тетекс“ АД Тетово

- Тетекс Банка АД Скопје
Во кои друштва е или бил член
- Тетовска Банка АД Тетово
на орган на управување, односно
- Тетекс - Кредитна Банка АД Скопје
на надзорен одбор
- „Осигурителна полиса“ АД Скопје
- Сега е претседател на Одборот на директори на „Тетекс“
АД Тетово, член на Надзорниот одбор и член на Одборот за
ревизија на ТТК Банка АД Скопје
Други поважни функции што ги
вршел

- Член на Управниот одбор на Стопанската комора на РМ
- Член на Управниот одбор на Здружението на правници на
РМ

Бројот на акции што ги поседува
во Банката и во други друштва

- во ТТК Банка АД Скопје: 645 акции
- во „Тетекс“ АД Тетово: 5.748 акции
- во АД „Осигурителна полиса“ Скопје: 13.590 акции

Заемите и другите обврски што
ги има кон Банката

Нема

ПОДАТОЦИ ЗА НОМИНИРАН КАНДИДАТ
ЗА ЧЛЕН НА НАДЗОРЕН ОДБОР НА ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ
Име и презиме

проф. д-р Арсен Јаневски

Возраст (дата на раѓање)

22.8.1949 година

Пол

машки

Адреса на живеење

ул. „Васил Ѓоргов" бр. 29, влез 2, стан 53, Скопје

Образование

Доктор на правни науки

Функција (работно место) што ја
извршува во моментот

Пензионер

Професионални и други
квалификации

Завршен Правен факултет, магистратура и докторат на
правни науки

Работно искуство и како е
стекнато

Правен факултет од 1972 до 14.9.2016 година. Бил асистент,
предавач, доцент, вонреден професор и редовен професор.
Предавал Граѓанско процесно право, стечај и стечајна
постапка, арбитражно право и нотарско право.

Во кои друштва е или бил член - Бил член во Надзорниот одбор во АД „Осигурување
на орган на управување, односно Вардар“ – Скопје
на надзорен одбор
- Бил член на Деканската управа во Универзитет „Свети
Кирил и Методиј“, Правен факултет - Скопје
- Професор на Правен факултет „Јустинијан Први“ при
Универзитетот „Свети Кирил и Методиј“ - Скопје
- Член е на Надзорниот одбор на ТТК Банка АД Скопје
Други поважни функции што ги
вршел

Бил продекан на Факултетот, Раководител на постдипломски
студии по граѓанско право, Раководител на Институтот по
граѓанско право, бил Претседател на Државната комисија за
полагање нотарски испит во три мандати, сега е
Претседател на Комисијата за полагање на испит за
извршители, бил 5 години Претседател на Постојаниот
избран суд (Арбитража) при Стопанската комора на
Македонија, член на работни групи за изготвување низа
закони, меѓу кои и за Законот за трговски друштва, Законот
за стечај, Законите за парнична постапка, Законот за
вонпарнична постапка, Законот за извршување, Законот за
нотаријат, Законот за договорен залог, Законот за
обезбедување на побарувањата, Законот за меѓународна
трговска арбитража, законот за сопственост и други стварни
права, законот за централен регистар и др. закони.

Бројот на акции што ги поседува
во Банката и во други друштва

Нема акции во Банката и во други друштва

ПОДАТОЦИ ЗА НОМИНИРАН КАНДИДАТ
ЗА ЧЛЕН НА НАДЗОРЕН ОДБОР НА ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ
Име и презиме

Драгица Јовановска

Возраст (датум на раѓање)

24.4.1958 година

Пол

женски

Адреса на живеење

ул. „Маршал Тито“ бр. 74/1 Тетово

Образование

Економски факултет - Скопје, дипломиран економист, насока:
финансиско-сметководствена банкарска

Функција (работно место) што ја
извршува во моментот

Пензионер

Професионални и други
квалификации

Лиценца за овластен сметководител, положен
испит за овластен ревизор

Работно искуство и како е
стекнато

Од 10.1.1983 година до ден денес во „Тетекс“ АД Тетово
Континуирано напредување во работењето почнувајќи од
референт во девизна служба, шеф на сметководство,
директор на финансов сектор до пом. генерален директор за
финансиски и економски прашања од 1.6.2013 година.

Во кои друштва е или бил член Одбор на директори – „Тетекс“ АД Тетово
на орган на управување, односно
Надзорен одбор – „Петролгас“ ДОО Тетово
на надзорен одбор
Други поважни функции што ги
вршел
Бројот на акции што ги поседува
во Банката и во други друштва

Од 28.5.2019 година до 30.6.2020 година. по овластување работи
како замена на Генералниот директор на „Тетекс“ за време на
отсуство на Генералниот директор.
Во „Тетекс“ АД Тетово: 5.012 акции
Во АД „Осигурителна полиса“: 1.973 акции
Во ТТК Банка АД Скопје: 1.036 акции

Заемите и другите обврски што
ги има кон Банката

/

ПОДАТОЦИ ЗА НОМИНИРАН КАНДИДАТ
ЗА ЧЛЕН НА НАДЗОРЕН ОДБОР НА ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ
Име и презиме

Трим Ќемали

Возраст (датум на раѓање)

21.7.1984 година

Пол

Машки

Адреса на живеење

ул. „Лиман Каба“ бр.1, 1250, Дебар

Образование

Универзитет на Југоисточна Европа / SEE University
Bachelor's degree (BS), Communication Science and Technologies
· (2002 - 2006)
Науки на комуникации и технологии

Функција (работно место) што ја
извршува во моментот

Заменик Извршен директор на „Дебарски Бањи Цапа“ АД од
јули 2013 година

Професионални и други
квалификации

Сертификат за завршен курс „Learn to Program: The
Fundamentals“ преку Coursera од University of Toronto

Работно искуство и како е
стекнато

По дипломирање, во 2007 година се вработува во „Дебарски
Бањи Цапа“ АД како маркетинг менаџер, а од јули 2013 до ден
денес ја има функцијата на заменик Извршен директор на
истата компанија.

Не е член на друг надзорен одбор
Во кои друштва е или бил член
на орган на управување, односно Претседател на Групацијата бањи при СКРСМ
на надзорен одбор
Февруари 2017 г. - до денес
Член на Управниот одбор на Стопанската комора на Република
Северна Македонија
Член на Управниот одбор на Стопанската комора на СевероЗападна Македонија
Потпретседател на хотелската Aсоцијација на Македонија
„ХОТАМ“
Член на Управниот одбор на „Дебарски Бањи Цапа“ АД Дебар

Други поважни функции што ги
вршел
Бројот на акции што ги поседува
во Банката и во други друштва

„Дебарски Бањи Цапа“ АД: 31 акции

Заемите и другите обврски што
ги има кон Банката

нема

