
ПОДАТОЦИ ЗА КАНДИДАТИТЕ ЗА ОДБОР НА ДИРЕКТОРИ 

1. Симон Наумоски, неизвршен член; 

Роден на 21.10.1941 година во Прилеп. Живее во Прилеп на ул.„Егејска“ бр. 95-А. Има завршено 
Технолошко-металуршки факултет во Скопје, дипломиран инженер технолог. Во редовен работен 
однос со П.И.„Витаминка“ а.д. Прилеп е од 15.07.1974 година и тој работен однос непрекинато трае 
до денес. Долги години ја вршел функцијата Генерален директор и Претседател на Управниот одбор 
на П.И.„Витаминка“ а.д. Прилеп. Во текот на годините има вршено значајни општествени и други 
раководни функции. Во два наврати бил пратеник во Собранието на Република Македонија, долги 
години бил Претседател на Регионалната Стопанска Комора во Прилеп, бил член на Управниот 
одбор на Стопанската Комора на Македонија, бил член на Надзорниот одбор на Комерцијална Банка 
АД Скопје во повеќе мандати. Актуелен Претседател е на ГС1 Македонија. Од 2010 година ја вршел 
функцијата Претседател на Управниот одбор на П.И.„Витаминка“ а.д. Прилеп, а од месец јуни 2014 
година функцијата Претседател на Одборот на директори. Во П.И.„Витаминка“ а.д. Прилеп поседува 
29,48% од вкупниот број акции или вкупно 22.804 обични акции. Нема заеми, ниту други обврски 
спрема друштвото. 

2. Сашо Наумоски, член; 

Роден на 16.10.1968 година во Прилеп. Живее во Прилеп на ул.„Егејска“ бр. 95-А. Има завршено 
Економски факултет во Прилеп, дипломиран економист, на насоката: Економија на претпријатија. Во 
редовен работен однос со П.И.„Витаминка“ а.д. Прилеп е од 29.04.1996 година и тој работен однос 
непрекинато трае до денес. Од вработувањето континуирано работел во Комерцијалниот сектор на 
друштвото, подолг период вршејќи ја раководната функција Комерцијален директор. Во 2010 година 
е избран за Генерален директор на П.И.„Витаминка“ а.д. Прилеп, а од 2014 година за Генерален 
извршен директор и извршен член на Одборот на директори со неограничени овластувања во 
внатрешниот и надворешниот промет. Во периодот од 2002-2011 година бил член на Управниот 
одбор на ФФМ. Во моментот е член на Управниот одбор на Македонско-бугарската Стопанска 
Комора, член е на Надзорниот одбор на Комерцијална Банка АД Скопје и од 2015 година е избран за 
Потпретседател на Стопанската Комора на Република Македонија. Во П.И.„Витаминка“ а.д. Прилеп 
поседува 7,03% од вкупниот број акции или вкупно 5.390 обични акции. Нема заеми, ниту други 
обврски спрема друштвото. 

3. Благоја Ѓорѓијовски, неизвршен член; 

Роден на 21.02.1951 година во с. Боишта, Демир Хисар. Живее во Скопје, Општина Центар, на ул.
„Ленинова“ бр. 60-2/7. Има завршено Економски факултет во Скопје. Магистрирал и докторирал на 
Економскиот факултет во Скопје. Работи како редовен професор на Економскиот факултет во Скопје, 
во кое наставно-научно звање е избран од 1998 година. Бил управител на ДОО 
„Викарди“ с.Кременица, Битола, косопственик на ДОО „Агроленд“ Пехчево и АЛТРА ДОО Гевгелија 
во стечај и Управител на ДОО „Виртуелни бизнис системи“ Скопје. Во П.И.„Витаминка“ а.д. Прилеп 
до 2014 год. бил надворешен член на Управниот одбор. Од 2014 година е неизвршен член на 
Одборот на директори. Во П.И.„Витаминка“ а.д. Прилеп не поседува акции, нема заеми, ниту други 
обврски спрема друштвото. 
4. Горан Рафајловски, неизвршен член; 
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Роден на 27.04.1965 година во Скопје. Живее во Скопје, Општина Карпош, на ул.„Орце Николов“ бр. 
190/3-13. Има завршено Правен факултет на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје. 
Магистрирал на Економскиот факултет во Скопје. Докторирал на Правниот факултет во Скопје. 
Работи како менаџер и партнер во „Рафајловски Консалтинг“ ДОО. Актуелен член е на Олимпискиот 
Комитет на Република Македонија и актуелен Претседател и судија на Постојаната арбитража при 
Стопанската Комора на Македонија. Во однос на претходното професионално искуство: во периодот 
од 1991-1998 година бил менаџер на Економски и правен консултантски центар „ВиФ“ ДОО, а потоа 
заменик менаџер и правен консултант во „Рафајловски Консалтинг“ ДОО. Во однос на функциите кои 
претходно ги извршувал: бил Потпретседател на здружението МАСИФ, во два наврати Претседател 
на Регионалната комора во Скопје, Потпретседател на Стопанската комора на Р.М., член на 
Управниот одбор на Стопанската комора на Р.М. и Потпретседател на Постојаната арбитража при 
СКРМ. Во П.И.„Витаминка“ а.д. Прилеп не поседува акции, нема заеми, ниту други обврски спрема 
друштвото, не остварил никакви дополнителни примања од друштвото, нема блиски семејни врски со 
некој од членовите на органите на управување или со раководните лица. 

5.  Марјан Бојаџиев, неизвршен член; 

Роден на 18.06.1967 година во Скопје. Живее во Скопје, Општина Карпош, на ул.„Стрезова“ бр. 14. 
Има завршено Економски факултет во Скопје. Магистрирал на Економскиот факултет во Скопје. 
Докторирал на Економскиот институт во Скопје. Работи како редовен професор и Ректор на 
Универзитетот Американ Колеџ во Скопје. Во однос на претходното работно искуство: во периодот 
1993 - 1999 година - бил заменик генерален директор на "Inter Falco Holding Company", во периодот 
1996-1999 - бил извршен директор на штедилница, во периодот 1999 – 2004 – бил извршен директор 
на Македонска Банка АД Скопје, во периодот 2002 - 2004 година - бил предавач по курсеви за 
стратегиски менаџмент и маркетинг на „Њујорк Колеџот“ во Скопје, во периодот 2004 - 2005 година - 
бил потпретседател за стратешки развој во Protekt- M Manufacturing Industry Co. Ltd. Во текот на 
својата професионална кариера извршувал повеќе значајни функции. Од 2016 година е член на 
Европската Академија за менаџмент (EURAM). Во П.И.„Витаминка“ а.д. Прилеп не поседува акции, 
нема заеми, ниту други обврски спрема друштвото, не остварил никакви дополнителни примања од 
друштвото, нема блиски семејни врски со некој од членовите на органите на управување или со 
раководните лица. 
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