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ПРИСТОЈНА ПОНУДА СО ПРИСТОЈНА ПОНУДА СО 
"ДЕБЕЛА" ОТПРЕМНИНА"ДЕБЕЛА" ОТПРЕМНИНА

Бордот на директори на 
Македонски 
телекомуникации даде 
зелено светло за 
намалување на бројот на 
вработени.

Во Телеком моментно 
работат околу 1.700 
вработени, од кои 500 
треба доброволно да 
заминат, а ќе има стотина 
нововработени. 

Вработените во "Македонски те-
лекомуникации" со најмалку пет 
години работен стаж можат во 

период од еден месец да аплицираат за 
доброволно заминување со опремнина 
од компанијата. Тоа е одлука на Бордот 

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

минување, Компанијата ќе им гарантира 
дека две години нема да бидат про гла-
сени за технолошки вишок. 

"Македонски телекомуникации" на-
јавуваат дека ќе се обидат да ги задржат 
луѓето кои се важни за нормалното 
функ  ционирање на Компанијата. 

"Програмата е во целосна согласност 
со македонските закони и им нуди ис-
клучително поволни услови на врабо-
тените. 'Македонски телекомуникации' 
се стреми кон подобрување на ефикас-
носта, со цел да одговори на пред из-
виците со кои се соочува на либе ра-
лизираниот телекомуникациски пазар 
и технолошките промени", објаснуваат 
од Компанијата. Бордот на директори 
на Телеком го усвои и колективниот 
договор за компанијата, како резултат 
на успешните разговори со синдикатот 
на "Македонски телекомуникации". Про-
грамата за доброволно заминување е 
резултат на двомесечните преговори 
со раководството на Телеком. Колек тив-
ниот договор предвидува помали от-
премнини. 

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИСКИ 
БРЕНД Т И ВО МАКЕДОНИЈА

По долго најавување ко неч-
но беше објавено ребрен ди-
ра њето на "Македонски теле-
ко муникации" и влегувањето 
на светски познатиот телеко-
муни кациски бренд Т и на ма-
ке дон скиот пазар. На ребрен-
дира њето беа присутни глав-
ниот извршен директор на 
"Маке донски телекомуни ка-
ции", Ни колај Бекерс, потоа 
Жарко Лу ковски, претседател 
на Одбо рот на директори и 
Тобиас Шмидт, потпретсе да-
тел за уп равување со брендот 
на Deut sche Telekom AG.

"МАКЕ ДОНСКИ ТЕ ЛЕКОМУНИК АЦИИ" "МАКЕ ДОНСКИ ТЕ ЛЕКОМУНИК АЦИИ" 
СО НОВА ПРОГРАМАСО НОВА ПРОГРАМА

директори, кој ја усвои програмата за 
намалување на бројот на вработени 
договорена со Синдикатот. Процесот на 
внатрешните промени во "Македонски 
телекомуникации", преку намалување 
на бројот на вработени со исплата на 
отпремнина, ќе ја чини компанијата 11 
милиони евра.

Највисоката понудена отпремнина е 
22.500 евра за вработените кои имаат 
повеќе од 25 години работен стаж. За 
вработените кои ќе сакаат доброволно 
да заминат, имаат повеќе од десет го-
дини работен стаж ќе им бидат ис пла-
тени по 900 евра за секоја година по-
мината на работа. По 600 евра за година 
ќе добијат сите кои имаат од 5 до 9 го-
дини работен стаж.

Од "Македонски телекомуникации" 
појаснуваат дека програмата предви ду-
ва од компанијата да заминат 500 луѓе, 
а да се вработат стотина нови. 

"Компанијата мора да го следи раз-
војот на технологијата и затоа мора да 
се подготвува со профилирани кадри. 
Со намалувањето на бројот на вра боте-

ните не сакаме да заштедиме, туку како 
што всушност е секаде, потребно е на 
одреден период да се направи промена 
на структурата на луѓето. Оваа понуда е 
атрактивна за вработените со поголем 
работен стаж. Очекуваме дека најмногу 

ќе се пријават оние со повеќе од 15 го-
дини стаж. Програмата која е доне сена 
сега се однесува на оваа година и на 
500 вработени. Следната година ќе има 
мали корекции на бројот на вработени, 
но не знаеме каква ќе биде ситуацијата 
во компанијата по две години за да 
знаеме дали тогаш повторно ќе има 
отпремнини", велат од Телеком. 

На вработените кои ќе аплицираат, 
но нема да бидат земени предвид за за-
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