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Име

Лични податоци
Д-р Сашо Додовски

Работно искуство
• Период
• Име и адреса на работодавачот
• Делокруг или сектор
• Работно место
• Главни активности и
одговорности

Работа на проекти

• Период
• Име и адреса на работодавачот
• Делокруг или сектор
• Работно место
• Главни активности и
одговорности
• Период
• Име и адреса на работодавачот
• Делокруг или сектор
• Работно место
• Главни активности и
одговорности

Мај 2002 – во тек
Младински Културен Центар Битола, ул. Цар Самуил бр. 29, 7000 Битола,
Македонија
Граѓански сектор
Директор
- Менаџирање со тимот на постојано вработени и волонтери;
- Донесување на одлуки за организацијата;
- Подготовка на извештаи за организацијата;
- Претставување на МКЦ Битола пред институциите;
- Раководење со трошоците и финансиските планови на МКЦ Битола;
- Изработка на финансиски извештаи;
- Преговарање и лобирање за интересита на МКЦ Битола пред донаторите и
партнерите
- Учество во креирање на стратегија на Р.Македонија и формирање на
Волонтерски центар на Македонија
- Координатор на граѓански иницијативи „Доста е“ и „Мозаик“
- Регионален координатор на кампањата „Фер Избори“
- Координатор на националната кампања „Македонија без корупција“ и кампањата
за промовирање на интеркултурниот Концепт на Р.Македонија
- Координатор на проектот „Хомо хомини“ за подобрување на интеретничките
односи меѓу младите луѓе, „Уметност на две нации“ – патувачки караван до
места со културно значење
2010 - во тек
Прогрес институт за социјална демократија Скопје, ул. Костурски херои бр.
51/2, 1000 Скопје, Македонија
Граѓански сектор
Претседател
- Истражувања, обуки, креирање на јавни политики
Јуни 1998 - Август 2007
А.Д. ЕСМ Скопје (ЕВН Македонија АД, Скопје), ул. 11 Октомври бр. 11, 1000
Скопје, Македонија
Енергетика
Раководител на служба за финансиски работи и референт за план и анализа Подружница Битола
- Менаџирање на наплатата од големи потрошувачи;
- Менаџирање и исплата на побарувања;
- Раководење со благајна;
- Раководење со служба за исплата и пресметка на плати;
- Изработка на финансиски планови и анализи;
- Следење на финансиски показатели и информации;
- Неделно ажурирање на финансиските извештаи;

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУКА
• Период
• Име и тип на институцијата кој го
обезбедила образованието
• Докторска тема
• Здобиена титула
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2015
Универзитет „Св. Климент Охридски“ – ФИКТ - Битола, Македонија
Развивање систем на контрола на менаџерските перформанси
Доктор на науки
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• Период
• Име и тип на институцијата кој го
обезбедила образованието
• Магистерска тема
• Здобиена титула
• Период
• Име и тип на институцијата кој го
обезбедила образованието
• Здобиена титула

2008
Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Економски факултет, Прилеп, Македонија
Ревидираните финансиски извештаи на трговските друштва, релевантна основа за
економско-финансиска анализа на нивното работење
Магистер по економски науки
1996
Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Економски факултет, Прилеп, Македонија
Дипломиран економист

ЧЛЕНСТВО ВО ОРГАНИ И ТЕЛА
• Име и тип на организација
• Период
• Статус
• Делокруг или сектор
• Име и тип на организација
• Период
• Статус
• Делокруг или сектор
• Име и тип на организација
• Период
• Статус
• Делокруг или сектор
• Име и тип на организација
• Период
• Статус
• Делокруг или сектор
• Име и тип на организација
• Период
• Статус
• Делокруг или сектор
• Име и тип на организација
• Период
• Статус
• Делокруг или сектор
• Име и тип на организација
• Период
• Статус
• Делокруг или сектор

ОРГАНИЗАЦИСКИ
ВЕШТИНИ И
СПОСОБНОСТИ

МЕЃУНАРОДНИ
КОНФЕРЕНЦИИ

АД ЕЛЕМ Скопје
2017 - во тек
Член на Надзорен одбор
Деловен сектор
Ротари Клуб Широк Сокак Битола, Македонија
03/2009 – во тек
- Претседател (2009/2010)
Деловен и Граѓански сектор
Aiesec Alumni International (НВО)
2000 – во тек
Член
Деловен и Граѓански сектор
Француска Алијанса Битола
06/2008 – во тек
- Претседател на Управен Одбор (06/2008 – 06/2010)
Граѓански сектор
Институт за развој на заедницата Тетово, Македонија
2006 – во тек
- Член на Управен Одбор (2006 – 2010)
Граѓански сектор
Ротаракт Клуб Битола, Македонија (спонзор клуб Ротари Клуб Битола)
2000 - 2004
- Претседател (2000/2002)
Деловен и Граѓански сектор
Младинска Културна Асоцијација Битола, Македонија
09/1999 - 11/2001
- Подпретседател
Граѓански сектор

Вештини и искуство за управување со програми и проекти
Вештини за управување со кампањи за градење на јавна свест
Одлични комуникативни и фасилитаторски вештини
Искусен во работа со соработници од трите сектори: јавниот, деловниот и граѓанскиот
Искусен во организирање и управување со настани, работилници, обуки, семинари и
конференции
Сето тоа со препорака од моето работно и образовно искуство:
Претседател на локален комитет (AIESEC Охрид) - 01/1994 – 01/1997.
Одговорности: Претседател: ревизија и носење на стратешки одлуки за организацијата,
Организација и координација на проекти, Организација и комуникација со моментални и
потенцијални претприемачи, компании и фондации, водење на состаноци.
AIESEC Македонија Мотивациони семинари и Национални конференции 1994-1998
Организационен комитет, делегат; Career Days Macedonia - 1996 - 1998 - Организационен
комитет, делегат; Голем број на меѓународни семинари како делегат 1994-1998
Развојот на граѓанското општество во Југоисточна Европа – Европска Комисија - Брисел 2008
Перспективите и развојот на волонтерството во Европа – Велс, Велика Британија 2007
Учество на работен дел од Парламентарното собрание на Советот на Европа – Стразбур 2003
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Перспективи за членство во НАТО алијансата - Брисел 2002
Конференција за проширувањето на Европската Унија - Брисел 2001
Учество на тренинзи за проектни циклуси, организациона оцена, стратешко планирање,
институционален развој и организационо јакнење, тим билдинг и фасилитаторско водство,
вмрежување и прибирање средства, интеркултурно учење и ненасилно однесување и
посредништво при конфликти, присуство на различни интернационални семинари и симпозиуми,
меѓу кои и конференции на ЕУ и НАТО
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