ТОМИ БОЖИНОВСКИ
Профил
Менаџирање и водење на фирми со домашен или странски капитал, со константно зголемување на растот и
препознатливоста на пазарот. Техничка подршка при продажба, после продажба и интернационални ICT проекти.
Експерт за: NGN, DWDM, SDH технологија, радијски MW мрежи, VoIP, презентирање и имплементација на нови
информатички и телекомуникациски технологии.
Партиципирање во многу интернационални ICT проекти за професионални услуги во: Германија, Италија, Јужна
Кореа, Азербејџан, Индија, Филипини, Грузија, Русија, БиХ и Словенија.
Искуство во управување со различни типови на проекти.

Образование
1987 – 1993

Дипломиран електро инжинер,
смер: процесна автоматика и информатика,
Универзитет Едвард Кардељ во Љубљана,
Факултет за електротехника и компјутерски науки
Љубљана, Р. Словенија

1982 – 1986

Диплома за завршено средно образование
смер: Математика и Физика
Гимназија Ј. Б. Тито, Битола, Р. Македонија

Работно искуство
Август, 2017

Директор на сектор за ИТ и ТК,
МЕПСО АД - Скопје,
-

Ноември, 2009

Директор
Мастерлине Д.О.О - Скопје,
-

2006 - 2009

Описот на работите и работните задачи е утврден во Статутот на Операторот на
електропреносниот систем на Македонија, акционерско друштво за пренос на
електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна
сопственост (објавен во Службен Весник на РМ бр.бр.21 од 12.02.2008 година) и
Правилник за внатрешна организација.

Раководење со комплетното работење на локална компанија со странски капитал .
Раководење со човечки ресурси т.е вработени во канцеларијата.
Комплетно раководење и надгледување на проекти со нивна имплементација.
Одржување на односи со странски и домашни производители производители на
телекомуникациска опрема и пронаоѓање на нови добавувачи.
Испитување на телокомуникацискиот пазар, воспоставување и одржување на
ефикасни и работни односи со странки.
Развивање на решенија и солуции за оптички, радио компјутерски мрежи.
Обучување и професионални услуги во рзлични полиња од ICT.

Директор на представништво,
Мастерлине-Представништво Скопје, Р. Македонија
-

Раководење со комплетното работење на канцеларијата од финансиска и техничка
природа.
Раководење со човечки ресурси т.е вработени во канцеларијата.
Водење и надгледување на проекти.
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-

2003 - 2006

Технички директор,
Мастерлине-Представништво Скопје, Р. Македонија
-

2002 - 2003

Испитување на телокомуникацискиот пазар, воспоставување и одржување на
ефикасни и работни односи со странки.
Развивање на решенија и солуции за оптички, радио компјутерски мрежи и нивна
имплементација.
Водење и надгледување на проекти.
Обучување и професионални услуги во рзлични полиња од ICT.
Техничка подршка на интернационални прокти на компанијата ECI-telecom од
Изреал за испитување и техничко предавање на оптички SDH мрежи.

Раководител на Одделението за техничка подршка на информациониот систем,
Управа за Јавни Приходи, Регионален центар - Битола, Р. Македонија
-

1994 - 2002

Испитување на телокомуникацискиот пазар, воспоставување и одржување на
ефикасни и работни односи со странки.
Развивање на решенија и солуции за оптички, радио компјутерски мрежи и нивна
имплементација.
Обучување и професионални услуги во рзлични полиња од ICT.
Техничка подршка на интернационални прокти на компанијата ECI-telecom од
Изреал за испитување и техничко предавање на оптички SDH мрежи.

Раководење со Одделението.
Организирање и координирање на работите во Одделението и одговорност за
нивно навремено, законито и квалитетно извршување.
Распоредување на работите и задачите на работниците во Одделението и давање
насоки за нивно извршување.
Вршење на најсложените работи и задачи од делокругот на Одделението.
Следење на состојбата на компјутерско-комуникациската опрема и системскиот
софтвер во регионалниот центар и во даночните одделенија во регионот.
Следење на процесите кои се одвиваат во даночната администрација и предлагање
мерки за нивно унапредување до Секторот за информациона технологија.
Координирање на работата на стручните служби во регионалниот центар и
подрачните единици при воведувањето и користењето на проектните решенија.
Учество во организација на посебната информатичка обука на стручните служби во
регионалниот центар и подрачните единици.
Изготвување на анализи, информации и други документи за поедини аспекти на
информациониот систем.

Виши референт за организација на АОП (Автоматска обработка на податоци),
Управа за Јавни Приходи, Дирекција во Битола, Р. Македонија
-

Одржување и креирање на бази на податоци со активна употреба на SQL Informix и
Crystal Reports.
Обучување на вработените од стручните служби во сите одделенија низ државата
за употреба на специјализираниот софтвер – DANIS.
Трансформација и префрлување на базите на податоци од стариот VMS оперативен
систем на UNIX оперативниот систем со употреба на Informix.
Креирање на статистички извештаи, генерирање на задолженија за даночните
обврзници и печатење на решенија за истите
Техничка подршка за сите одделенија во регионот
Изработка и одржување на апликации за VAX ОС со употрба на VMS-Basic
Одржување на мрежата со оперативен систем VMS на MicroVAX Adria II

Искуство во обука
Јуни – Септември, 2005 Обучувач за специјализирани курсеви за општините во РМ,
Проект на Commission of European Union, European Agency for Reconstruction, за обука на
општините за дигитализација на Главни и Детални урбанистички планови.
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2002 -

Обучувач за специјализирани курсеви,
Професионални услуги за опремата на компанијата ECI-Telecom од Изреал
-

1999 - 2002

Обука на мали групи, тимови од инжинери на наши корисници.
Подготовка и изработка на материјали и презентации за пооделни курсеви.
Одржување и припрема опремата и лабараторијата за пректични вежби и
тестирања.

Управа за Јавни Приходи, Македонија
- Обука на стручните служби за посебниот информатички софтвер во регионалните
центри и подрачните единици.

1997 - 2001

Обучувач за Компјутерски Курсеви,
Работнички Универзитет „Кочо Рацин“ - Битола
-

1991 - 1992

Обука на мали групи за Windows, MS Word, Excel, Internet
Преговарање и договарање со корисниците околу нивните потреби за нови обуки и
организација на истите.
Креирање и изготвување на иновативен, лесно применлив материјал за пооделни
курсеви.

Асистент за компјутерски курсеви, B2-Академија, Љубљана, Р. Словенија
-

Асистирање при обука на мали групи за DOS, Windows, MS Word, Lotus

Публикации
Април, 1999

Windows 98 & Internet,
Џебно издани , Издавач А.Д. Киро Дандаро, Битола
Кат. Бр. 681.3.06, Народна и универзитетска библотека, Св. Климент Охридски, Битола

Странски јазици
Течно: Англиски, Словенечки и Српско-Хрватски.
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