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Лични податоци 
 

Име и презиме  Зоран Дочински 

Адреса  Бул. Партизански Одреди 171б-1/28, 1000 Скопје 

Телефон   02 3103 280  

Fax  02 3103 131 

E-mail  zorand@automakedonija.com.mk 

Националност  Македонeц 

Дата на раѓање  03.10.1976                            

 
 
 

Работно искуство 
   

 

 Период  01.2012 - до денес 

 Име и адреса на 
работодавецот 

 АУТОМАКЕДОНИЈА АД Скопје 

ул. Мито Хаџивасилев Јасмин, бр. 20,  1000 Скопје 

 Работно дејност или 
сектор 

 Комерцијален сектор 

 Работна позиција  Комерцијален директор 

 Главни задолженија и 
одговорности 

 Менаџирање на секторот за комерцијални работи (продажба на возила, резервни делови и 
опрема во Аутомакедонија) 
 

   

 Период  01.2003 - 2012 

 Име и адреса на 
работодавецот 

 АУТОМАКЕДОНИЈА АД Скопје 

ул. Мито Хаџивасилев Јасмин, бр. 20,  1000 Скопје 

 Работно дејност или 
сектор 

 Сектор за  продажба и маркетинг на возила OPEL и CHEVROLET 

 Работна позиција  Директор на сектор 

 Главни задолженија и 
одговорности 

 Менаџирање на секторот за продажба и маркетинг на возила од гамата на OPEL и 
CHEVROLET (Планирање на продажбата, набавката, маркетингот,  активностите на секторот 
и ресурсите неопходни за остварување на поставените цели. Организирање на работните 
активности поврзани со продажбата и маркетингот на секторот. Управување со луѓето и 
процесите во секторот.  Анализа и контрола на активностите и финансиските остварувања. 
Директна комуникација и преговори со партнерите од земјата и добавувачите од странство.)  
Дополнително одговорен  за менаџирање на проектите за набавка, промоција и продажба на 
продукти од брендовите - LIQUI MOLY, PIRELLI и GM оригинални резервни делови 

   

 Период  2001-2003 

 Име и адреса на 
работодавецот 

 АУТОМАКЕДОНИЈА АД Скопје 

ул. Мито Хаџивасилев Јасмин, бр. 20,  1000 Скопје 

 Работно дејност или 
сектор 

 Сектор за комерција 



 Работна позиција  Проектен менаџер 

 Главни задолженија и 
одговорности 

 Одговорен за менаџирање на проектите на фирмата (набавка и продажба на автомобилски 
пневматици PIRELLI, набавка и продажба на моторни масла и адитиви LIQUI MOLY, набавк и 
продажба на резервни делови, набавка на сервисна опрема за сопствени потреби. Директна 
комуникација со домашните партнери (клиенти) и странските добавувачи. Анализа, мерење, 
промоција и маркетинг.  

   

 Период  2000-2001   

 Име и адреса на 
работодавецот 

 АУТОМАКЕДОНИЈА АД Скопје 

ул. Мито Хаџивасилев Јасмин, бр. 20,  1000 Скопје 

 Работно дејност или 
сектор 

 Сектор за комерција 

 Работна позиција  Референт за набавка и продажба 

 Главни задолженија и 
одговорности 

 Одговорен за набавка и продажба на резервни делови од производителите HELLA, VALEO, 
MAGNETI MARELLI, UNICAR, PRASCO. Одговорен за директна комуникација со домашните 
клиенти и странските партнери – добавувачи.  

   

Дополнителни активности и 
одговорности во компанијата 

 - Раководител на активностите за промоција, рекламирање и адвертајзинг во 
фирмата 

- Одговорен за планирање и координација на обуката на вработените лица во 
секторот за продажба на возила 

- Интерен аудитор во Аутомакедонија АД Скопје за системот за менаџмент на 
квалитетот 

- Интерен обучувач (тренер) – од областите на менаџмент, продажба, маркетинг и 
услуги за клиентите 

Дополнителни титули  - Член на Надзорниот одбор на Комора за проценители на РМ 
- Oвластен проценител во областа на подвижен имот и индустриска сопственост 
- Официјален Консултант за мали и средни претпријатија (селектиран од Агенција за 

поддршка на претприемништво на Република Македонија 
 

Образование и обуки 
   

Образование   

   

Период  2004-2011 

Име и тип на образовна установа  Универзитет „Св. Кирил и Методиј” – Скопје 

Економски Институт 

Име на добиената квалификација  Магистер  

Ниво на образование   

   

Период  1995-1999 

Име и тип на образовна установа  Универзитет Св. Кирил и Методиј” – Скопје 

Економски Факултет 

Име на добиената квалификација  Дипломиран економист  

Ниво на образование  VII степен 

   

Период  1992-1995 

Име и тип на образовна установа  УСО Раде Јовчевски Корчагин 

Средно училиште – природно математичка гимназија 

Обуки   

   

 Период (од-до)  15.11-19.11.2010 

 Име и тип на 
установа/центар за обука 

 ТÜV Rheinland 



Тема  IRCA Training - QMS Auditor / Lead Auditor 

   

 Период (од-до)  01.03.2003 – во тек 

 Име и тип на 
установа/центар за обука 

 General Motors  ACADEMY 

Тема  Континуиран тренинг Curriculum  

Титула - Директор за продажба 

 

Завршени курсеви во GM 
Academy 

 - Business for non-financial managers (Бизнис за нефинансиски менаџери) 

- Мeasuring and coaching for sales success (Мерење и обука за продажен успех) 

- Меаsuring the sales results (Мерење на продажните резултати) 

- Selling for profit (продажба за профит) 

- Consultative sales (Консултативна продажба) 

- Quest for new clients (Потрага по нови клиенти) 

- Stop the leaving of existing clients (Запрете го заминувањето на постоечките клиенти) 

 
 

Персонални вештини 
 

Мајчин јазик  Македонски 

Други јазици 

  Разбирање Зборување Пишување 

Англиски јазик  5 5 5 

Хрватски јазик  5 5 5 

Српски јазик  5 5 5 

Бугарски јазик  4 4 3 

Француски Јазик  3 3 3 

Италијански Јазик  2 2 3 

 
 

  
 

Технички искуства и 
познавања 

 
- Windows Office (Microsoft Word; Microsoft Excel; Microsoft Power Point; Microsoft Corel 

Draw, Photoshop, Indesign)  

- Интернет                                            

 

   

Членство во организации и 
одбори 

 
- Член на Надзорен одбор на Аутомакедонија АД Скопје 

- Член на Надзорен одбор на Комора на проценувачи на РМ                                          
  

Возачка дозвола  Б - категорија             

   

Информации  Нема акции во Аутомакедонија и во други друштва.  

Нема никакви побарувања и обврски кон Аутомакедонија АД СКОПЈЕ, освен оние засновани 
врз договорот за работа (редовно подмирувани) како и надоместокот за членство во НО 
(редовно сервисиран).             

 


