
   

               

Име и Презиме  Димче Велев 

Адреса  “Невена Ѓеоргиева Дуња” 6-1/3, 1400 Велес 

  

  Телефон  078/344 503 

E-mail  dimevelev@yahoo.com; dvmacedonia@gmail.com 

Националност  Р. Северна Македонија 

Датум на раѓање 

                         Брачен статус 

 07.07.1972 
Во брак, со 2 деца 

 

РАБОТНО ИСКУСТВО 

 

 • Датуми (од-до) 

  

2019 -   тековно 

• Име и адреса на 

работодавецот 

 Јавно претпријатие „Парк – Спорт и Паркинзи“ Велес     

• Вид на бизнис или 

сектор 

 Јавен сектор 

• Професија или позиција  Администратор 

 
 

 

• Датуми (од-до) 

 2017 -  2018 

• Име и адреса на 

работодавецот 

 Фондација за локаелн развој и демократија „Фокус“ Велес 

www.focus.org.mk   

• Вид на бизнис или 

сектор 

 Соосонавач на Фондација – Граѓанско општество 

• Професија или позиција  Финансиски асистент 

 

 • Датуми (од-до)  2014 – 2017 

• Име и адреса на 

работодавецот 

 DMM - Draxlermaer Manufacturing Macedonia , Kavadrci  

• Вид на бизнис или 

сектор 

 Приватна 

• Професија или позиција  Сертифициран за водство со процес процедури во Final assembly 

and Engines  

Оператор на Final assembly – Foaming tool 

 

 • Датуми (од-до)  2006 – 2009 

• Име и адреса на 

работодавецот 

 Фондација за локаелн развој и демократија „Фокус“ Велес 

www.focus.org.mk  

• Вид на бизнис или сектор  Соосонавач на Фондација – Граѓанско општество 

• Професија или позиција  Програмски директор  и Координатор на проект „ Живеење во 

мултиетничка средина – граѓани со еднакви права,, можности и заштита“ 

www.podistosonce.org.mk  

 

 • Датуми (од-до) 

• Име и адреса на 

работодавецот 

• Вид на бизнис или сектор 

 2000-2006 

Фондација Институт Отворено Оштество – Македонија, бул. „Јане 

Сандански“, 111, 1000 Скопје 

Фондација за Граѓнско Општество - www.ngocenters.org.mk   

 

C U R R I C U L U M  V I T A E  
Ф О Р М А Т  З А  

П Е Р С О Н А Л Н И  

И Н Ф О Р М А Ц И И  
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    • Професија или позиција Координатор за Центар за поддршка на НВО Велес     

• Датуми (од-до)  1994 – 1996 

  • Име и адреса на 

работодавецот 

 Претпријатие СЕЗАМ 7М Велес, „Цар Самоил“ 1, 1400 Велес  

• Вид на бизнис или сектор  Бизнис 

     • Професија или позиција  Менаџер 

ОБРАЗОВАНИЕ   

  • Датуми (од-до)  1987-1991 

• Име и вид на 

организацијата  

 Средно Училиште „Коле Неделковски“ Велес  

• Главни предмети/опфатени 

професионални вештини   

 Средно образование Електромеханичко  

• Наслов на здобиена 

квалификација 

 Машински техничар 

 

  • Датуми (од-до) 

• Име и вид на 

организацијата  

• Главни предмети/опфатени 

професионални вештини   

• Наслов на здобиена 

квалификација 

 2003-2005 

Средно Училиште “Коле Неделковски“ Велес 

 

 

2 години практични работа и едукација  

 

V степен - Машински специјалист 

 

ОБУКА   

• Датуми (од-до)   Ноември, 2000  

• Име и вид на 

организацијата  

  Развој на локална демократија – Полска 

• Главни предмети/опфатени  

професионални вештини 
 Предлог проекти, Соработка со локална власт и НВО-ии, Коалиција 

помеѓу НВО  

• Наслов на здобиена 

квалификација 

 Локална демократија - тренер  

 

 

• Датуми (од-до)  Јуни, 2001 

• Име и вид на 

организацијата  
 Националан Агенција за Развој на мали претпријатија (NEPA) и 

SEED  

 Професионално одржување (водење) на семинари  

     

 • Главни предмети/опфатени  

професионални вештини 
 Основи на консултантски услуги   

 •  Име и вид на организацијата 

која овозможува едукација и 

обука 

 

  ДЕТРА Центар – Скопје, FOSIM – Скопје  

 

 

 

 • Датуми (од-до)  Јуни, 2007  

 • Име и вид на организацијата 

која овозможува едукација и 

обука 

  МЦМС – Скопје  

 • Главни предмети/опфатени  

професионални вештини 

  Добро управување и Менаџмент    

 • Наслов на здобиена 

квалификација 

 

  Менаџмент во НВО  

 • Име и вид на организацијата 

која овозможува едукација и 

обука 

  Акција Здруженска FOSIM – Скопје и Европска Комисија   



   

  

 

 

 

  Септември 2008 – Ко-тренер „Комуникација и разрешување на 

конфликти во развивање на мултиетнички пристап во односи со јавноста“  

 Јни 2008 – Ко-тренер “Децентрализација и управвање ссо мултиетнички 

заедници“  

 

 

 • Датуми (од-до)   Јануари, 2009   

• Главни предмети/опфатени  

професионални вештини 

 Напредна програма за обука која има за цел обучување на искусни 

застапници со вештини потребни за креирање на стратегии, за водење на 

лица со активности за застапување.    

         • Име и вид на 

организацијата која 

овозможува едукација и 

обука 

 Институт за Одржливи Општестав (заедници) и PEOPLE’S 

ADVOCACY, 

Virginia, USA 

 

ДРУГИ ЈАЗИЦИ 

  Англиски  

• Вештини во читање  Средни 

• Вештини во пишување  Средни 

• Вештини во говорење  Средни 

 

 

 

   

Технички вештини и 

компетентности                         

                            

             Возачка дозвола   

 

 Компјутерски вештини (MS Office, internet, power point, etc.) 

 

 

категорија B 

 

ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ  

Членство  

 1991-1992 Основач и Претседател на Сојуз на средношколци на Македонија (Унија на 

средношколци) 

 1994 – 1998 – Претседател на Младински сојуз на Велес  

 2011 – 2013 - Претседател на Сојуз на Извидници на Македонија  

 2012 – 2014  член на Национален Совет за арзвој и промоција на волонтерството во Македонија 

 2016 – 2020 Претседател на Здружени на лица со дијабетес „Шеќерче  – Lollipop” Велес 

 2019 -           Претседател на Сојуз на здруженија на дијабетичари на Македонија 

 

Организаирање и учество во настани 

 71 Организирани: Обуки и работилници за институционален развој, програмско 

планиарње, проект менаџмент, акционен план, комуникативни вештини, Центар за 

поддршка на НВО Велес    

 UNDP и ЗЕЛС – Подготовка на План за одржлив развој на Општина Велес -член на Фокус 

групата  

 Форум за Градоначалник на Општина Велес – 2001 година  

 Работна посета во NATO и чтабовите нас вооружените единици на NATO – Брисел – 

Член на  

 Работна посета во Украина за Граанските Центри во Југоисточна Европа – Член на тимот 

за локалне пристап на центрите 

 

Вештини и Искуство    

 Одлични комуникациски вештини, тимски играч, одговорност и лојалност, флексибилност.       

 Амбициозни и прецизни, особено брзината и ефикасноста во работењето, иновациите.   

 Компјутерски вештини (MS Office, интернет, точка на моќ, итн.). 

 Добри аналитички, организациски и вештини за управување со времето. Посветеност и  

 позитивен став. Добри преговарачки вештини, презентирање на вештини и убедливост.  

 Иницијатива и претприемништво.  



   

 Вештини на лидерство и тимска работа кои се здобиени преку работа. 

 

Награди и признанија    

 ПЛАКЕТА 60 ГОДИНИ - Сојуз на извидници на Македонија, за придонес во развојот на 

извидничкото движење во Република Македонија.  

 9-ти Ноемвриска Благодарница на Општина  Велес –за посебен придонес за развој на 

граѓанска заедница во Општина Велес за 2004 година, од Советот на општина Велес.    

 Повелба – ПЛАКЕТА на извиднички одред „Димитар Влахов“, за придонес во развојот на 

извидничкото движење во Велес; за поттикнување во период од 45 години;   

 Благодарница  за учество во креирање на Локалната Агенда 21 за Велес, за одржлив развој на 

заедницата, од страна на ЕД „Вила Зора“ и Општина Велес      

 Повелба за Извиднички одред „Димитар Влахов“, за придонес во развојот на извидничкото 

движење во Велес; за поттикнување во период од 55 години;  

 

 

15. 12.  2021               Димче Велев 

 Велес 

 


