Годишен извештај на Фондацијата “е-Македонија” Скопје за 2011 година
Фондацијата “е-Македонија” Скопје е основана во 2004 година согласно одлуката на Одборот на
директори на Македонски Телеком АД – Скопје (МКТ) како Основач, а во чест на имплементација на
идејата на починатиот Претседател на Република Македонија, г-дин Борис Трајковски, за ширење и
поддршка на придобивките од информатичко општество и унапредување на знаењето.
Главна цел на Фондацијата “е-Македонија” е придонес кон создавање на сеопфатно дигитално
општество каде секој може да го истражува потенцијалот и придобивките од новите технологии, може
слободно да пристапи до и да разменува информации услуги и може да учествува во општеството на
поефикасен начин.
На 16.04.2010 година е донесен новиот Закон за здруженија и фондации кој стапи на сила на 24.04.2010
година. Согласно законските барања, во текот на 2011 година сe превземаа сите потребни активности за
усогласување на постоечките акти на Фондацијата со одредбите од новиот Законот за здруженија и
фондации.
За таа цел Одборот на директори на MKT, како надлежен орган за формирање на други правни лица, во
чии рамки е и формирањето на Фондациите, на состанокот одржан на 22.09.2011 година гo донесе Актот
за основање на Фондацијата. Во Актот за Основање покрај законски утврдените одредби подетално се
утврдени правата на Одборот на директори на MKT, и на Претседателот на Одборот на директори и
Главниот извршен директор на МКТ, како членови на Одборот на директори на МКТ и лица овластени за
застапување на Основачот на Фондацијата во однос на работата на Фондацијата.
Согласно Актот за основање на Фондацијата, донесен од Одборот на директори на МКТ, на 30.09.2011 година,

од страна на Претседателот на Одборот на директори на МКТ и Главниот извршен директор, беше
донесена Одлука за избор на членови на Одборот на Фондацијата „е-Македонија“ Скопје.

За членови на Одборот на Фондацијата со мандат од 2 години се избрани:
 Г-дин Даниел Сас, Главен извршен директор на МКТ
 Г-дин Славко Пројкоски, Главен директор за финансии на МКТ
 Г-дин Мирослав Јовановиќ, Главен директор за ИТ на МКТ
 Г-дин Димитар Ковачевски, Извршен дректор на Областа за комуникација на ниво на Групација
на МКТ
 Г-ѓа Ирена Мишева, Виши менаџер за спонзорства и донации во Областа за комуникација на
ниво на Групација на МКТ
 Г-ѓа Леа Липша, Специјалист за надворешна комуникација во Областа за комуникација на ниво
на Групација на МКТ
 Г-ѓица Розета Левковска, Генерален координатор во Областа на Главниот извршен директор на
МКТ.
Првата седница на Одборот на Фондацијата во нов состав, беше одржана на 14.10.2011 година. На
седницата беше назначен Претседател на Фондацијата и избран Директор и членови на Секретаријатот
и беше донесена Одлуката за усогласување, измена и дополнување на Статутот на Фондацијата.
Согласно новите законски прописи, по усвоениот пречистен текст на Статутот на Фондацијата се
изврши упис на промените во Централниот регистар на Р. Македонија со што се исполнија законските
барања од новиот Закон за здруженија и фондации.
Во декември 2011 година Одборот на Фондацијата одржа седница на која се разгледа Програмата за
работа на Фондацијата за 2012 година.

