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3a XXXV|ll ceAHHLla r-ra Co6panne Ha aKLlHoHepfl

1000 Cxonie

flpegn,ter: fiocraaa Ha llpe4nor no npeAroxeHa roqKa oA AHeBeH peA
ra Co6paHre Ha aKLlt4oHepil na TTK Eanxa AI Crconje

up3 ocHoBa Ha JaBHror noBLlK 3a cBrl(yBal'be Ha Co6panre Ha aKL{roHepi,r ria TTI( Fanxa
A! Cxonje o6jaaer-r Ha AeH 5.8.2022 roAfiHa, a BO corracHocr co 3axonor 3a rproBcKt4

ApyLUrBa, aKLtr4oHepor TETEKC A! Teroeo co ceArure Ha yr. ,,6paxa Mrnagrnonr,r" 6p, 1, xoj
noceAyBaar Ha4 5 % og nrynlrrror 6poj Ha aKLpt4 co npaBo Ha Trac eo TTK 6aHxa A! Cxonje,
fo AocraByaa onoj npeAnor- Bo oAHoc Ha roqKara 4 op npe4roxeHrlor AHeBeH pe4 ,tTpe4nor -
oAflyKa 3a ilMeHyBaFbe qreHoBr,r ria Ha4sopHt4or o46op r-ia TTK 6alra Afl cxonje'

TETFKC A! Terono npeArafa KaKo qreH na Ha4sopHuror o46op Ha TTK banr<a Ag
cxonje 3a repiroA no 19 03.2025 rognaa Aa ce ilMeHyBa bo6aH r-oroacxN.

[lpegnoNetror KaHAilAar noceAyBa npoSecroHannr raanrtrraraqmu LA vMa
AorroroAruno paoorno rcKycrBo na noeexe paKoBoAHt4 Qyr-ft<qNN eo TTK banxa A! Cxonje r,r

Bo Llerlocr e 3ano3Har co paoorure oA HaArexHocr la HapsopHr/or o46op I co cBoero
3HaeFbe t4 LtcKycrBo Ke AonplzHece Aa Hagropnr,ror o46op na Fanxara ycneLrHo Aa 14

l43Bpl-lJyBa CBOrre HaArexHocril npeABrAeH/r co 3aKoHcKi,lTe 
'1 

nOA3aKOHCKtlTe ani/.

Bo nprnor Ha oBoJ npeAror-, a Bo cofnacHocr co !.tten 344 crae 4 oa 3axoHor 3a
TproBcKl4 ApyLlJTBa ce AocraByBaar n noAaroL{r/Te 3a npeAfo}KeH/or KaHAr4Aar, xon rpe6a Aa
6,^^^-ur/lAir I AUU railHyr A(J aKI_{t/OHepf Te.

Boe4no, Bo npilror AocraByBaMe:

lrlr-n^ | l^, '-^^- vl3HUA Ho opl/lrilHa| oA L{eHrpareH Aeno3/tTap 3a xaprvtA oA BpeAHocT, He nOCTap OA Tpt4

AeHa,
T^,.^-,,^ ^^^-^;A^ ,- teK(JBHa cocl0JOa Bo op/tTrHafl

- Ooroxonlrja o4 nrvna Kapra Ha

og l-lelrpaneH perncrap, He nocrapa oA ceAyM AeHa,
3aKOHCl(l40T 3aCTanHilK.
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 ПОДАТОЦИ ЗА НОМИНИРАН КАНДИДАТ 
ЗА ЧЛЕН НА НАДЗОРЕН ОДБОР НА ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ 

Име и презиме                        Бобан Гоговски 

Возраст (датум на раѓање) 9.6.1971 година 

Пол машки 

Адреса на живеење Борис Кидрич бр. 3, Тетово 

Образование VI А - дипломиран електротехнички инженер  

Функција (работно место) која 
во моментот ја извршува 

Извршен член на Одборот на директори во Тетекс АД Тетово  

Професионални и други 
квалификации 

Кандидатот  

- има завршено високо образование од областа на 

електротехничките науки  

- има значајно искуство од областа на банкарството и 

финансиите,  

- добро ги познава прописите од областа на  

банкарството, финансиите, и правилата за добро 

корпоративно управување и  

- постојано ги надоградува стекнатите квалификации 

преку обуки и континуирано следење на новините во 

прописите од областа на банкарското работење, 

економијата и финансиите.  

 

Работно искуство и како е 
стекнато 

26 годишно банкарско работно искуство стекнато на различни позиции 
во ТТК Банка АД Скопје и нејзините правни претходници: 

- одговорно лице за ИТ (1996-1998), 

- раководител на сектор за кредитирање (1998-2006),  

- директор на сектор за управување со ризици (2006-2009) и  

- директор на сектор за комерцијално банкарство (2009-2022). 

Последните 12 години и 9 месеци (заклучно со 31.07.2022) го водел 
Секторот за комерцијално банкарство во ТТК Банка надлежен за 
депозитно и кредитно работење на правни и физички лица, маркетинг и 
развој на производи, ликвидност, платен промет, работа со хартии од 
вредност, трезорско работење и сл.  

Во кои друштва е или бил 
член на орган на управување, 
односно на надзорен одбор 

ЦДХВ АД Скопје – неизвршен член на одбор на директори (од октомври 

2018 – тековно) 

ТЕАЛ АД Тетово – неизвршен член на одбор на директори до 10.08.2022 

Други поважни функции што ги 
вршел 

Член на одбори и комисии во ТТК Банка (Кредитен одбор, Одбор за 
управување и надгледување на информативната технологија, Комисија 
за управување со активата и пасивата , Комисија за управување со 
ликвидност, Комисија за класификација на актива и Комисија за 
наградување) 

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

- во ТТК Банка АД Скопје: 11.534 обични акции 

- во Тетекс АД Тетово: 27.612 обични акции 



- други ситни влогови во трговски друштва 

 

Заемите и другите обврски 
што ги има кон Банката 

Нема  
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