
 

 

 

Настан на тема: 

„Дигитализацијата како одговор на актуелната криза“ 

13.12.2022, Рагуза 360 Rooftop  

 

Модератор на настан: Верица Јорданова, новинар 

09:30 – 10:00  
 

Регистрација на гости 

10:00 - 10:20  
 

Поздравни обраќања 
- г-дин Илија Господинов - претседател на Управен одбор на 

МАСИТ, Group head of Integrity, Ендава  
- H.E. Ms Véronique Hulmann – Амбасадорка на Швајцарија во РСМ  
- г-дин Беким Емини – директор на Агенција за странски 

инвестиции и промоција на извоз на РСМ 

10:20 – 11:00 Почесен главен спикер: 
- г-дин Слободан Ѓиновиќ, основач и директор на ОРИОН Телеком, 

Србија, ИТ експерт, консултант и визитинг професор на Harvard 
University, Grinnell College, Colorado College, Fletcher school и др. 

11:00 – 11:30  Изјава за медиуми и кафе пауза  

11:30 – 12:30  Панел дискусија: Дали имаме национален капацитет за брза 
дигитализација? Споделување на искуства и пракси  
Модератор: г-ѓа Верица Јорданова 

- г-ѓа Славица Грковска - заменик на Претседателот на Владата 
задолжен за политики за добро владеење 

- г-ѓа Анета Антова Пешева – претседател на Собрание на МАСИТ, 
основач на Ултра - Унет 

- г-дин Горан Дамовски - директор на Програмата за зголемување 
на пазарната вработливост (ИМЕ) 

12:30 – 13:40  Добри пракси на дигитализација на процеси во насока на оптимизација 
на трошоци  

- г-дин Димитар Јаневски, Бизнис директор и продукт менаџер на 
Digital OFFICE by Inbox „Како дигитализацијата и 
автоматизацијата создава бенефити и што е потребно за 
успешна реализација“ 

- г-ѓа  Билјана Герасимовска, продажен специјалист, Неоком 
„ВЕЕАМ Backup solution“  

- Г-ѓа Маријана Андриќ – основач, Маранд консултанти, Oracle 
Netsuite solution provider „Oracle Netsuite - Унифициран клауд 
пакет за управување со бизнисот, кој опфаќа ERP/Financials, 
CRM и е-трговија“ 

- г-дин Стефан Николоски, CEO, CISA, РСМ ИТ Македонија „PayRun: 
систем за дигитализација на администрација на ЧР и 
пресметка на плати“ 

- г-ѓа Катарина Николов, COO, FORTONMKA “Space as a Service“ 



13:40 – 14:00  Кафе пауза 

14:00 – 15:15 Панел дискусија: Градење отпорност на бизнисите во време на криза 
преку дигитализација и автоматизација  
Модератор: г-ѓа Весна Иваноска, заменик претседател на УО на 
МАСИТ,  генерален менаџер на Сеавус едукативен и развоен центар  

- г-дин Слободан Ѓиновиќ -  основач и директор на ОРИОН 
Телеком, Србија, ИТ експерт, консултант и визитинг професор на 
Harvard University, Grinnell College, Colorado College, Fletcher school 

- г-ѓа Емилија Спировска - член на УО на ПроКредит банка  
- г-дин Дамјан Манчевски – член на УО на МАСИТ, генерален 

менаџер на МАК СИСТЕМ 
- г-дин д-р Петар Талески FRM – Претседател на УО на Сава 

пензиско друштво а.д. Скопје 

15:15 – 16:30  Коктел  

 


