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КАТАЛОГ  

на обуки за вработените во приватни компании  

за 

„Унапредување на менаџерски вештини“ 

 Почетно и напредно ниво 

 
1. Носење одлуки и решавање на проблеми.  

2. Управување со работни задачи и делегирање.  

3. Процес на селекција на вработени и водење на разговор за селекција.  

4. Управување со луѓето со помош на договорени цели, оценување и развој; 

водење на раговор за оценување и развој на вработените.  

5. Супервизија, мотивација и зголемување на ефективноста на вработените.  

6. Стратешко планирање и управување со ризици.  

7. Управување со промени.  

8. Лидерство. концепт на лидерство,  

9. Финансии за нефинансиери.  

10. Етика во деловното работење.   

11. Напредни техники и вештини на преговарање.  

12. Управување со проекти и проектни тимови.  

13. Презентациски вештини, вештини за фасилитирање и водење состаноци. 

 

Програмите за начинот на изведуување на обуките се разработени како 

еднодневни обуки, според времетретраењето на сесииите, темите што ќе се 

опфатат во секоја сесија, методот на работа и целта што се сака да се постигне 

со секоја сесија.  

Скопје Мај 2015 



Програма за обука на Тема :  I/1  НОСЕЊЕ ОДЛУКИ И РЕШАВАЊЕ НА ПРОБЛЕМИ 

Страна  1 од 2 

 
А) Распоред на времетраење на Сесии од  09:00 до 10:30 или (01:30 час);  10:45 -12:45 (02:00); 14:00 -15:30 (01:30); 15:45 -17:00 (01:15) 
             Кафе пауза:   10:30 -10:45  и  15:30 -15:45  и  Ручек   12:45 -14:00  
 
 
Б) Активности 
 
Прв Ден 

Сесија Тема Метод Медиум Цел 

Сесија 
1 

 Отворање на Обуката 

 Претставување и запознавање на тренерите и 
учесниците 

 Што очекуваат учесниците од обуката 

 Агенда, начин на работа, паузи 

 Цели на обуката 

Кратка Power point 
Презентација  
Индивидуална работа 
Дискусија 
 
бреинсторминг 

Флип чарт. 
ЛЦД проектор 
Лап топ 
Internet  (по 
можност) 

Да се запознаат учесниците  и да се 
воведат во целите на обуката 
 

Сесија 
2 

 Одлучувањето како процес (логичен редослед на 
фази) 

 Проблем/можност 

 Целосно и точно дефинирање на проблемот  

 Вежба -дрво на проблеми 

 Извлекување на најзначајните информации од 
фактите (апрецијација) 

 

Кратка Power point 
Презентација  
ЦД за интерактивна 
настава 
Индивидуална работа 
бреинсторминг дебата 
– студија на случај 

Флип чарт. 
ЛЦД проектор 
Лап топ 
Internet  (по 
можност) 

Да се запознаат учесниците со 
поодделни фази и елементи на 
процесите на донесување одлуки и 
решавање проблеми, за значењето 
на точното дефинирање на 
проблемот и поседувањето 
правилни и навремени информации  

Сесија 
3 

 Раздробување на проблемот на решливи делови ( 
Drill – Down) 

 Релативно значење на различни одлуки  

 Вежба- парна споредбена анализа 

Кратка Презентација  
Индивидуална работа 
 
 Role playing  

Флип чарт. 
ЛЦД проектор 
Лап топ 
Internet   

Учесниците да ја совладаат 
вечтината на изнаоѓање врски меѓу 
различните опции  

Сесија 
4 

 Избирање алтернативи по пат на вреднување 
различни опции   

 Вежба - дрво на одлучување 

 Избор на најповолна алтернатива за решавање на 
проблемот или искористување на можноста 

 

Кратка Презентација  
Индивидуална работа 
 Fishbone 
Дискусија 
заклучување 

Флип чарт. 
ЛЦД проектор 
Лап топ 
Internet  (по 
можност) 

Сите учесници да се стекнат со 
вештини  и познавање техники со 
кои ке можат да направат 
вреднување на алтернативите и 
избор на најповолна алтернатива за 
решавање на проблемот/ 
искористување на можноста 

 

 

 

 

 



Програма за обука на Тема :  I/1  НОСЕЊЕ ОДЛУКИ И РЕШАВАЊЕ НА ПРОБЛЕМИ 

Страна  2 од 2 

 
Втор ден 

Сесија Тема Метод Медиум Цел 

Сесија 
5 

 Тестирање на стилот на носење и извршување на одлуки 

 Презентирање на 4 основни типови на личности во текот 
на сосење на одлуките 

 Коментирање на добиените резултати 

Кратка Power point  
ТЕСТ 
Методологија на 
Personal system profiling 
2000 

Флип чарт. 
ЛЦД проектор 
 

Тестирање на учесниците и 
препознавање на нивниот личен 
стил на раководење. Учесниците ќе 
се разграничат според 18 различни 
стилови на личност 

Сесија 
6 

 Презентација на начините на однесување со 
основните стилови на одлучување 

 Како да се комуницира и  извршува работите со секој 
од основните стилови 

 

Кратка Power point  Флип чарт. 
ЛЦД проектор 
 

Учесниците добиваат совети за 
начинот на однесување  кон типот на 
личност ( кога е подреден и кога е 
надреден) 

Сесија 
7 

 Градење на тим според  различните стилови на 
одлучување 

Кратка Презентација  
 Role playing  

Флип чарт. 
  

Избор на тим според потребата на 
стиловите на личноста  

Сесија 
8 

 Примена на стиловите на одлучување во 
секојдневната работа и дбневното носење и 
реализирање на одлуки 

 

Кратка Презентација  
Индивидуална работа 
заклучување 

Флип чарт. 
ЛЦД проектор 
Лап топ 
 

Начини на примена на занењето во 
секојдневната работа на учесниците 

 

 

В) Организација на Обуката: Два дена , Еден предавач  и еден асистент, Принтани материјали,  
 
Г) Предавачи - тим на ЗБК  Креација  
 
 
Д) Јазик на кој се изведува обуката:  Македонски, и Англиски  
 



Програма за обука на Тема :  I/2  УПРАВУВАЊЕ СО РАБОТНИ ЗАДАЧИ И ДЕЛЕГИРАЊЕ 

Страна  1 од 1 

А) Распоред на времетраење на Сесии од  09:00 до 10:30 или (01:30 час);  10:45 -12:45 (02:00); 14:00 -15:30 (01:30); 15:45 -17:00 (01:15) 
             Кафе пауза:   10:30 -10:45  и  15:30 -15:45  и  Ручек   12:45 -14:00  
 
Б) Активности 

Сесија Тема Метод Медиум Цел 

Сесија 
1 

 Отворање на Обуката 

 Претставување и запознавање на тренерите и 
учесниците 

 Што очекуваат учесниците од обуката 

 Агенда, начин на работа, паузи 

 Цели на обуката 

Кратка Поњер поинт 
Презентација  
Индивидуална работа 
Дискусија 
 

Флип чарт. 
ЛЦД проектор 
Лап топ 
И 

Да се запознаат учесниците  и да се 
воведат во целите на обуката 
 

Сесија 
2 

 Aнализа на работата во една организација-
Идентификација на работните места.  

 Што е делегирање ? 

  Што е одговорност (Responsibility) ? Што е 
отчетност (Accountability) ? Што е власт, 
овластување  (Authority). 

Кратка Поњер поинт 
Презентација  
ЦД за интерактивна 
настава 
Индивидуална работа 
бреинсторминг дебата 
– студија на случај 

Флип чарт. 
ЛЦД проектор 
Лап топ 
Интернет  (по 
можност) 

Да се запознаат учесниците со 
терминот делегирање и како да се 
применува директноо и 
индиректното делегирање 

Сесија 
3 

 Дезајнирање на работата.  
 Распоредување на работни задачи. Организирање 

на работни задачи.  

Кратка Презентација  
Индивидуална работа 
 
 Роле плаѕинг  

Флип чарт. 
ЛЦД проектор 
Лап топ 
 

Учесниците да ја совладаат 
вештината на дефинирање и 
делегирање на рабоните задачи 

Сесија 
4 

 Управување со работни задачи и делегирање. 
  Организирање на работните задачи.  
 Вежба: Како да одлучите што и кому да му 

делегирате.( подготовка на Job Description) 
  Како да го следите процесот на завршување на 

задачата.  

Кратка Презентација  
Индивидуална работа 
Дискусија 
заклучување 

Флип чарт. 
ЛЦД проектор 
Лап топ 
Образец опис на 
работно место 

Сите учесници да се стекнат со 
вештини  преку индивидуална вежба 
за опишување на работното место 
во нивниот сектор или одделение 

 

В) Организација на Обуката: Еден ден , Еден предавач  и еден асистент, Принтани материјали,  
 
Г) Предавачи: тим на ЗБК  Креација  
 
 
Д) Јазик на кој се изведува обуката:  Македонски, и Англиски  
 



Програма за обука на Тема :  I/3  ПРОЦЕС НА СЕЛЕКЦИЈА НА ВРАБОТЕНИ И ВОДЕЊЕ НА РАЗГОВОР ЗА СЕЛЕКЦИЈА. 

Страна  1 од 1 

А) Распоред на времетраење на Сесии од  09:00 до 10:30 или (01:30 час);  10:45 -12:45 (02:00); 14:00 -15:30 (01:30); 15:45 -17:00 (01:15) 
             Кафе пауза:   10:30 -10:45  и  15:30 -15:45  и  Ручек   12:45 -14:00  
 
Б) Активности 

Сесија Тема Метод Медиум Цел 

Сесија 
1 

 Отворање на Обуката 

 Претставување и запознавање на тренерите и 
учесниците 

 Што очекуваат учесниците од обуката 

 Агенда, начин на работа, паузи, Цели на обуката 

Power Point 
Презентација  
Индивидуална работа 
Дискусија 
 

Флип чарт. 
ЛЦД проектор 
Лап топ 
 

Да се запознаат учесниците  и да се 
воведат во целите на обуката 
 

Сесија 
2 

 Дефинирање на поимот Селекција на човечки ресурси 

 Процес на селекција на човечки ресурси.  

 Критериуми за селекција, организациски и функционални 
критериуми за оценка на кандидатите. 

 Составување на оглас  за работа 

Power Point 
Презентација  
Индивидуална работа 
– студија на случај 

Флип чарт. 
ЛЦД проектор 
Лап топ 
Интернет  (по 
можност) 

Да се запознаат учесниците со 
целиот процес на селектирање на 
кандидати и начинот на 
дефинирање на потребните 
критериуми 

Сесија 
3 

 Методи за привлекување на квалитетни кандидати, 
интерни и екстерни (медиумско огласување, избор на 
медиум за огласување, ангажирање на агенции за 
вработување, употреба на специјализирани агенции за 
таленти и топ менаџери, интернет алатки и сл.  

 Избор на методи за селекција на кандидатите, алатки за 
селекција на кандидатите.  

 Собирање на доволен број CV-ја, кратка листа на 
кандидати  и нивно оценување.  

Кратка Презентација  
Индивидуална работа 
 
 Играње на улоги 

Флип чарт. 
ЛЦД проектор 
Лап топ 
 

Учесниците да ја совладаат 
вештината на реализирање на 
чекорите од процесот на селекција и 
начинот на предселекција на 
кандидатите 

Сесија 
4 

 Тестирање на знаењата и  на личноста.  

 Техники на водење на интервју со кандидатите.  

 Видови на интервјуа. Структурирани и неструктурирани 
интервјуа., Индивидуално , групно (тимско) интерју.  

 Финален избор и донесување на Одлука за 
ангажирање на најпогодниот кандидат 

Кратка Презентација  
Индивидуална работа 
Дискусија 
заклучување 

Флип чарт. 
ЛЦД проектор 
Лап топ 
 

Учесниците да се стекнат со знаење 
за можните техники за тестирање, и 
водење на интервјуа и да ги 
осознаат потребните вештини за 
носење на финалната одлука за 
избор  

В) Организација на Обуката: Еден ден , Еден предавач  и еден асистент, Принтани материјали,  
 
Г) Предавачи: тим на ЗБК  Креација  
 
 
Д) Јазик на кој се изведува обуката:  Македонски, и Англиски  



Програма за обука на Тема :  I/4  УПРАВУВАЊЕ СО ЛУЃЕТО СО ПОМОШ НА ДОГОВОРЕНИ ЦЕЛИ 

 

Страна  1 од 1 

А) Распоред на времетраење на Сесии од  09:00 до 10:30 или (01:30 час);  10:45 -12:45 (02:00); 14:00 -15:30 (01:30); 15:45 -17:00 (01:15) 
             Кафе пауза:   10:30 -10:45  и  15:30 -15:45  и  Ручек   12:45 -14:00  
 
Б) Активности 

Сесија Тема Метод Медиум Цел 

Сесија 
1 

 Отворање на Обуката, Претставување и запознавање на 
тренерите и учесниците 

 Што очекуваат учесниците од обуката 

 Агенда, начин на работа, паузи, Цели на обуката 

Power Point 
Презентација  
Индивидуална работа 
Дискусија 

Флип чарт. 
ЛЦД проектор 
Лап топ 
 

Да се запознаат учесниците  и да се 
воведат во целите на обуката 
 

Сесија 
2 

 Објаснување на двата вида бизнис цели на компанијата ( 
стратешки и финансиски) 

 Дефинирање на стратешките цели на ниво на 
организациона единица и сектори 

 Начините на поставување на цели на менаџерите и 
вработените 

Power Point 
Презентација  
Индивидуална работа 
– студија на случај 

Флип чарт. 
ЛЦД проектор 
Лап топ 
Интернет  (по 
можност) 

Да се запознаат учесниците со  
видовите на цели и нивоата на 
нивно поставување како и со 
процесот на извршување  

Сесија 
3 

 Дефинирање на целите на една страна и новната 
поврзаност со целите на компанијата 

 Дефинирање на критериумите за следење на 
остварувањето на целите 

 Вежба – дефинирање на цели на менаџер на маркетинг 
секторот   

Кратка Презентација  
Индивидуална работа 
Групна вежба 
 Играње на улоги 

Флип чарт. 
ЛЦД проектор 
Лап топ 
 

Учесниците да ја совладаат 
вештината на поставување на цели 
и следење на нивно извршување 

Сесија 
4 

 Водење на разговор со вработениот за извршување на 
целта и користење на методи за мотивирање 

 Следење на резултатите на вработениот 

 Критериуми за одредување на потребата од обука на 
вработените за процена на потребата  

 Поврзаноста на проценката за обука на вработените со 
целите на компанијата/секторот 

Кратка Презентација  
Индивидуална работа 
Дискусија 
заклучување 

Флип чарт. 
ЛЦД проектор 
Лап топ 
Образец за 
процена за 
потребите од 
обука 
 

Учесниците да се стекнат со знаење 
за можните начини на проценката на 
потребата од обука на вработените 
и поврзаноста на обука со 
развивање на вештини за 
постигнување на бизнис целите 

 

В) Организација на Обуката: Еден ден , Еден предавач  и еден асистент, Принтани материјали,  
 
Г) Предавачи: тим на ЗБК  Креација  
 
Д) Јазик на кој се изведува обуката:  Македонски, и Англиски  



Програма за обука на Тема :  I/5  СУПЕРВИЗИЈА, МОТИВАЦИЈА И ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ЕФЕКТИВНОСТА НА ВРАБОТЕНИТЕ. 

Страна  1 од 1 

А) Распоред на времетраење на Сесии од  09:00 до 10:30 или (01:30 час);  10:45 -12:45 (02:00); 14:00 -15:30 (01:30); 15:45 -17:00 (01:15) 
             Кафе пауза:   10:30 -10:45  и  15:30 -15:45  и  Ручек   12:45 -14:00  
 
Б) Активности 

Сесија Тема Метод Медиум Цел 

Сесија 
1 

 Отворање на Обуката, Претставување и запознавање на 
тренерите и учесниците 

 Што очекуваат учесниците од обуката 

 Агенда, начин на работа, паузи, Цели на обуката 

Power Point 
Презентација  
Индивидуална работа 
Дискусија 

Флип чарт. 
ЛЦД проектор 
Лап топ 
 

Да се запознаат учесниците  и да се 
воведат во целите на обуката 
 

Сесија 
2 

 Карактеристики на услугите : не можат да бидат 
складирани, корисникот активно учествува во нив. 

 Задача на менаџментот : остварува резултати 
преку вработените 

 Давање на наредби и надгледување  

Power Point 
Презентација  
Индивидуална работа 
– студија на случај 

Флип чарт. 
ЛЦД проектор 
Лап топ 
Интернет  (по 
можност) 

Да се запознаат учесниците со  
видовите на супервизија во 
испораката на услугите 

Сесија 
3 

 Задача на супервизорот: го надгледува квалитетот 
на услугите, без да го отежнува (попречува 
процесот на давање на услуги).  

 Методи на супервизија : фокусирани кон работните 
задачи или фокусирани кон вработените.  

 Вежба за супервизија на работна задача 

Кратка Презентација  
Индивидуална работа 
Групна вежба 
 Играње на улоги 

Флип чарт. 
ЛЦД проектор 
Лап топ 
 

Учесниците да ја совладаат 
вештината на супервизија на 
квалитетто во испораката на 
одредена услуга 

Сесија 
4 

 Мотивација на вработените. Теорија  на човековите 
потреби  и Теорија на два фактора :  

 Мотивацијата и  зголемувањето на ефикасноста  
ан вработените: сигурност на работа, плата, 
работни услови, квалитет на супервизијата, политика 
на фирмата и администрација. 

 Мотиватори и начини на Зголемување на 
мотивацијата :  

Кратка Презентација  
Индивидуална работа 
Дискусија 
заклучување 

Флип чарт. 
ЛЦД проектор 
Лап топ 
Образец за 
вреднување на 
мотиваторите во 
една сектор 
 

Учесниците да се стекнат со знаење 
за можните начини на  мотивирање 
на вработените за постигнување 
подобри резултати и поефикасно 
работење 

 

В) Организација на Обуката: Еден ден , Еден предавач  и еден асистент, Принтани материјали,  
 
Г) Предавачи: тим на ЗБК  Креација 
 
Д) Јазик на кој се изведува обуката:  Македонски, и Англиски  



Програма за обука на Тема :  I/6  СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ И УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ 

Страна  1 од 2 

 
А) Распоред на времетраење на Сесии од  09:00 до 10:30 или (01:30 час);  10:45 -12:45 (02:00); 14:00 -15:30 (01:30); 15:45 -17:00 (01:15) 
             Кафе пауза:   10:30 -10:45  и  15:30 -15:45  и  Ручек   12:45 -14:00  
 
 
Б) Активности 
 
Прв Ден 

Сесија Тема Метод Медиум Цел 

Сесија 
1 

 Отворање на Обуката, Претставување и запознавање 
на тренерите и учесниците 

 Што очекуваат учесниците од обуката 

 Агенда, начин на работа, паузи, Цели на обуката 

Power Point 
Презентација  
Индивидуална 
работа 
Дискусија 

Флип чарт. 
ЛЦД проектор 
Лап топ 
 

Да се запознаат учесниците  и да се 
воведат во целите на обуката 
 

Сесија 
2 

 
 
 
 

 Стратегиски пристап во менаџирањето и 
стратегиско размислување 

 Основни елементи на стратегиското планирање 
o Стратегиска Анализа  
o Формулирање на стратегија 
o Извршување  

 SWOT анализа- Вежба 

Power point 
Презентација  
Индивидуална 
работа 
Студија на случај 

Флип чарт. 
ЛЦД проектор 
Лап топ 
Internet  (по можност) 

Осознавање на значењето на 
стратегискиот пристап и 
размислување за остварување на 
успешни резултати.Да се запознаат 
учесниците со техниката на SWOT 
анализата к 

Сесија 
3 

  Анализа на ризици  
o Идентификација на опасностите 
o Проценка на ризиците 

 Менаџмент на ризиците 

 Вежба Портерови 5 фактори 

Кратка 
Презентација  
Индивидуална 
работа 
 Студија на случај  

Флип чарт. 
ЛЦД проектор 
Лап топ 
Internet  (по можност) 

 
Учесниците  да се стекнат со знаења 
за начините и методите за оценка и 
справување со ризиците  

Сесија 
4 

 Стратегии за конкурентска предност 
o Ланец на вредности и управување со него 
o Унапредување на иновацијата 
o Остварување конкурентска предност 
o Унапредување на одговорноста кон 

корисниците на услуги 

 Вежба 
 

Кратка 
Презентација  
Индивидуална 
работа 
Дебата 
Дискусија 
заклучување 

Флип чарт. 
ЛЦД проектор 
Лап топ 
Internet  (по можност) 

Сесија во која учесниците ќе стекнат 
знаења за различни стратегии со кои 
се остварува конкурентска предност , 
особено со новиот приод т.е. 
стратегијата на ланец на вредности 
 

 
 
 
 



Програма за обука на Тема :  I/6  СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ И УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ 

Страна  2 од 2 

 
Втор ден 
 

Сесија Тема Метод Медиум Цел 

Сесија 
5 

 Алатки и техники за Стратегиски менаџмент.  

 Важни прашања за Стратегиски планери: Каде сме сега 
? Каде сакаме да бидеме. За кои купувачи -корисници 
ние работиме ?Зошто тие ги користат нашите услуги ? 
Што е тоа што го работиме подобро од конкурентите ? На 
кои сектори се тие подобри од нас ? Како да го 
подобриме нашето работење и да ги задоволиме нашите 
корисници ? Предвидување на потезите на ривалите 

Power Point 
Презентација  
Индивидуална работа 
– студија на случај 

Флип чарт. 
ЛЦД проектор 
Лап топ 
Интернет  (по 
можност) 

Да се анализира и процени 
променливата деловна окoлина и  
да се запознаат учесниците со  
Алатки и техники за Стратегиски 
менаџмент 

Сесија 
6 

o Вежба : Модел на Стратегиско планирање. План за 
реализација (имплементација на стратегија ). 
Поделба на учесниците на две-четири групи. Работа и 
презентација по групи.  

Кратка Презентација  
Групна вежба 
  

Флип чарт. 
ЛЦД проектор 
Лап топ 
 

Учесниците да ја разбираат 
вештината на стратегиско 
планирање 

Сесија 
7 

 Како да се предвидат резервни опции за да ризикот е 
калкулиран и во прифатливи граници  . 

 Методи на управување со ризици.  

 Завршна сесија. Прашања и одговори.  

 Оценка на семинарот. 

Кратка Презентација  
Дискусија 
заклучување 

Флип чарт. 
ЛЦД проектор 
Лап топ 
 

Учесниците да се стекнат со знаење 
за можните начини на  
пресретнување на ризиците 

Сесија 
8 

 Завршна сесија. Прашања и одговори.  

 Оценка на семинарот. 

Дискусија 
заклучување 

 Договор за подршка , начинот на 
поставување на прашања и follow-up 

 

В) Организација на Обуката: Два дена , Еден предавач  и еден асистент, Принтани материјали,  
 
Г) Предавачи: тим на ЗБК  Креација 
 
Д) Јазик на кој се изведува обуката:  Македонски, Албански, и Англиски  



Програма за обука на Тема :  I/7  УПРАВУВАЊЕ СО ПРОМЕНИ  

Страна  1 од 2 

А) Распоред на времетраење на Сесии од  09:00 до 10:30 или (01:30 час);  10:45 -12:45 (02:00); 14:00 -15:30 (01:30); 15:45 -17:00 (01:15) 
             Кафе пауза:   10:30 -10:45  и  15:30 -15:45  и  Ручек   12:45 -14:00  
 
Б) Активности 
 
Прв Ден 

Сесија Тема Метод Медиум Цел 

Сесија 
1 

 Отворање на Обуката, Претставување и запознавање 
на тренерите и учесниците 

 Што очекуваат учесниците од обуката 

 Агенда, начин на работа, паузи, Цели на обуката 

Power Point 
Презентација  
Индивидуална работа 
Дискусија 

Флип чарт. 
ЛЦД проектор 
Лап топ 
 

Да се запознаат учесниците  и да се 
воведат во целите на обуката 
 

Сесија 
2 

 
 

 Процес на промени низ три чекори: 
1. Одмрзнување на постојната состојба  

o Развивање на свеста за неопходност од 
промени 

o Создавање водечка коалиција 
o Обликување визија и стратегија 
o Дисеминација на визијата кај вработените 

2. Премин во нова состојба  
o Осамостојување на вработените за акција 
o Остварување краткорочни успеси 
o Консолидирање на остварените промени 

3. Замрзнување на новата состојба 

 Вежба 

Кратка Power point 
Презентација  
ЦД за интерактивна 
настава 
Индивидуална работа 
 

Флип чарт. 
ЛЦД проектор 
Лап топ 
Internet  (по 
можност) 

Да се запознаат учесниците со 
процесот на промени и управувањето 
со нив низ три неопходни  и 
последователни чекори  како и со со 
методите и техниките на развивање 
свест за промени и нивно 
осамостојување за акција 
 
 
 
 
 

Сесија 
3 

  Управување со отпорите и создавање клима за 
промени 

o Индивидуален отпор, навики, сигурност, 
страв од непознато, селективно примање 
информации, организациски отпор 

 Вежба 

Кратка Презентација  
Индивидуална работа 
 
 Role playing  

Флип чарт. 
ЛЦД проектор 
Лап топ 
Internet  (по 
можност) 

 
Учесниците  да се стекнат со знаења 
за начините и методите на 
управување со отпорите и создавање 
клима за промени 

Сесија 
4 

 Стратегии за надминување на отпорот 
o Едукација и информираност 
o Вклучување на луѓето во процесот на 

промени 
o Вештина и поддршка 
o преговори 
o манипулација и кооптација 
o принуда 

 Вежба 
 

Кратка Презентација  
Индивидуална работа 
Дебата 
Дискусија 
заклучување 

Флип чарт. 
ЛЦД проектор 
Лап топ 
Internet  (по 
можност) 

Учесниците  да ги осознаат можните 
стратегии за надминување на отпорот 
од промени 
 



Програма за обука на Тема :  I/7  УПРАВУВАЊЕ СО ПРОМЕНИ  

Страна  2 од 2 

 
Втор ден 

Сесија Тема Метод Медиум Цел 

Сесија 
5 

 Управување со промени. 

 Индивидуални промени (однесување на поединец или 
мала група). 

 Организациски промени (промена на една организација, 
компанија). 

 Промени на макро ниво (општествени промени). 

 Организациските промени : 
o Постепени промени (подобрувања) 
o Трансформациски  (радикални) промени 

Power Point 
Презентација  
Индивидуална работа 
– студија на случај 

Флип чарт. 
ЛЦД проектор 
Лап топ 
Интернет  (по 
можност) 

Учесниците да се запознаат со 
различните видови на промени 
од аспект на организацијата и 
поединецот 

Сесија 
6 

 Карактеристични подобрувања  : воведување на 
стандарди и сертификации.  

 Подобрувања во однос на работните процеси и 
корисниците-клиентите.  

 Културни промени : Брендирање, ре-брендирање, нов 
софтвер, тимска работа, рекомпонирање на тимовите 
и сл. 
o Радикални промени. Значително укинување на 

работни места, знатно смалување на работната 
сила , големи реорганизации во процес на 
работењето итн. 

Кратка Презентација  
Групна вежба 
  

Флип чарт. 
ЛЦД проектор 
Лап топ 
 

Учесниците да ја разбираат 
вештината на спроведување на 
промени 

Сесија 
7 

 Адижес Методологија на управување со промени во 
зависност од Животниот циклус во кој се наоѓа 
компанијата.  

Кратка Презентација  
Дискусија 
заклучување 

Флип чарт. 
ЛЦД проектор 
Лап топ 
 

Учесниците да се стекнат со знаење 
со методологијата за планирање и 
спроведување на промени 

Сесија 
8 

 Завршна сесија. Прашања и одговори.  

 Оценка на семинарот. 

Дискусија 
заклучување 

 Договор за подршка , начинот на 
поставување на прашања и follow-up 

 

В) Организација на Обуката: Два дена , Еден предавач  и еден асистент, Принтани материјали,  
 
Г) Предавачи:  тим на ЗБК  Креација 
 
Д) Јазик на кој се изведува обуката:  Македонски, Албански, и Англиски  



Програма за обука на Тема :  I/8  ЛИДЕРСТВО И КОНЦЕПТ НА ЛИДЕРСТВО 

Страна  1 од 1 

А) Распоред на времетраење на Сесии од  09:00 до 10:30 или (01:30 час);  10:45 -12:45 (02:00); 14:00 -15:30 (01:30); 15:45 -17:00 (01:15) 
             Кафе пауза:   10:30 -10:45  и  15:30 -15:45  и  Ручек   12:45 -14:00  
 
Б) Активности 
 
Прв Ден 

Сесија Тема Метод Медиум Цел 

Сесија 
1 

 Отворање на Обуката, Претставување и запознавање 
на тренерите и учесниците 

 Што очекуваат учесниците од обуката 

 Агенда, начин на работа, паузи, Цели на обуката 

Power Point 
Презентација  
Индивидуална работа 
Дискусија 

Флип чарт. 
ЛЦД проектор 
Лап топ 
 

Да се запознаат учесниците  и да се 
воведат во целите на обуката 
 

Сесија 
2 

 
 

 Лидерството како процес  

 Атрибути на лидерство ?  
o Важност на етичките принципи за лидерите. 
o Насоченост кон исполнување на целите.  

 Два неопходни услови за лидерство: 
 

Кратка Power point 
Презентација  
ЦД за интерактивна 
настава 
Индивидуална работа 
 

Флип чарт. 
ЛЦД проектор 
Лап топ 
Internet  (по 
можност) 

Да се запознаат учесниците со 
поимот на лидерство и неговите 
најважни атрибути 
 

Сесија 
3 

 Разликата меѓу: менаџер и лидер ? 

 Следбеници и Ефективни комуникации со нив  

 Извори на Сила (моќ) и лидерско влијание .  
o да наградува,  
o да влева страв кај вработените,  
o законска моќ, 
o  референтна моќ и 
o моќ на експертско знаење. 

Кратка Презентација  
Индивидуална работа 
 
 Role playing  

Флип чарт. 
ЛЦД проектор 
Лап топ 
Internet  (по 
можност) 

 
Учесниците  да се стекнат со 
сознанија за разликите помеѓу лидер 
и менаџер  
 

Сесија 
4 

 Матрица на лидерски стилови. 

 План за подобрување на лдиерството 

 Вежба 
 

Кратка Презентација  
Индивидуална работа 
Дебата 
Дискусија 
заклучување 

Флип чарт. 
ЛЦД проектор 
Образец План за 
подобрување на 
лидерството 

Учесниците  да ги осознаат 
различните стилови на лидерство 
 

В) Организација на Обуката: Еден ден , Еден предавач  и еден асистент, Принтани материјали,  
 
Г) Предавачи:  тим на ЗБК  Креација 
 
Д) Јазик на кој се изведува обуката:  Македонски, Албански, и Англиски  



Програма за обука на Тема :  I/9 ФИНАНСИИ ЗА НЕФИНАСИЕРИ 

Страна  1 од 1 

А) Распоред на времетраење на Сесии од  09:00 до 10:30 или (01:30 час);  10:45 -12:45 (02:00); 14:00 -15:30 (01:30); 15:45 -17:00 (01:15) 
             Кафе пауза:   10:30 -10:45  и  15:30 -15:45  и  Ручек   12:45 -14:00  
 
Б) Активности 
Прв Ден 

Сесија Тема Метод Медиум Цел 

Сесија 
1 

 Отварање на Обуката 

 Претставување и запознавање на 
тренерите и учесниците 

 Што очекуваат учесниците од обуката 

 Агенда, начин на работа, паузи 

 Цели на обуката 

Кратка 
Презентација  
Индивидуална 
работа 
Дискусија 

Флип чарт 
ЛЦД проектор 
Лап топ 
 

Да се запознаат учесниците  и да се воведат во 
целите на обуката 

Сесија 
2 

Финансиски извештаи на успешност  
o Биланс на состојба  
o Биланс на успех  
o Готовинки тек  
o Ликвидност  

Презентација  

Групна ве`ба  за 

анализа на 
финасиски 
извештаии  
Дискусија  

Флип чарт 
ЛЦД проектор 
Лап топ 
Power point 
презентација 

Учесниците се запознаваат со основните поими за 
финансиски извештаи  

Сесија 
3 

Планирање и управување со трошоци  

 Фиксни трошоци  

 Варијабилни трошоци  

 Методи на одлуки врз база на 
финансиски извештаи  
 

Презентација  

Групна ве`ба и 

презентација по 
групи  
 
 

Флип чарт 
ЛЦД проектор 
Лап топ 
Power point 
презентација 

Учесниците ке се запознаат со методи на 
планирање и управување со трошоците и 
финансиите и да донесуваат одлуки за промена на 
буџетот врз основ на анализираните трошоци и 
приходи од претходната година или претходните 
активности  

Сесија 
4 

Ризици во деловното работење  

 Финансиски ризици 

 Економски ризици  

 Изработка на буџет и анализа  

 Варолизирање на ризиците  

Презентација  
Дискусија 
Формирање 
работни групи за 
изработка на буџет   
 

Флип чарт 
ЛЦД проектор 
Лап топ 
Power point 
Презентација 

Учесниците ќе се стекнат со вештина за утврдување 
на ризици и проценка на влијанието на ризиците во 
однос на паричните текови  
Учесниците ќе се стекнат со занење на подготовка 
на буџет и следење на реализација на буџетот   

 

В) Организација на Обуката: Еден ден , Еден предавач  и еден асистент, Принтани материјали,  
 
Г) Предавачи:  тим на ЗБК  Креација 
 
Д) Јазик на кој се изведува обуката:  Македонски,  и Англиски  



Програма за обука на Тема :  I/10  ЕТИКА ВО ДЕЛОВНОТО РАБОТЕЊЕ 

Страна  1 од 1 

А) Распоред на времетраење на Сесии од  09:00 до 10:30 или (01:30 час);  10:45 -12:45 (02:00); 14:00 -15:30 (01:30); 15:45 -17:00 (01:15) 
             Кафе пауза:   10:30 -10:45  и  15:30 -15:45  и  Ручек   12:45 -14:00  
 
Б) Активности 
Прв Ден 

Сесија Тема Метод Медиум Цел 

Сесија 
1 

 Отворање на Обуката, Претставување и запознавање 
на тренерите и учесниците 

 Што очекуваат учесниците од обуката 

 Агенда, начин на работа, паузи, Цели на обуката 

Power Point 
Презентација  
Индивидуална работа 
Дискусија 

Флип чарт. 
ЛЦД проектор 
Лап топ 
 

Да се запознаат учесниците  и да се 
воведат во целите на обуката 
 

Сесија 
2 

 

 Што е Бизнис етика ? 

 На што се должи порастот на влијанието на бизнис 
етиката 

 Бизнис етика во организацијата и надвор 

Кратка Power point 
Презентација  
 

Флип чарт. 
ЛЦД проектор 
Лап топ 
I 

Да се запознаат учесниците со 
поимот на бизнис етиката 
 

Сесија 
3 

Фокусот на бизнис етиката : 

 лична етика, работнички права 

 заштита на потрошувачите, случаи на 
дискриминација: полова, етничка, религиска, итн. 

 начин на водење бизнис (Codes of conduct) 

 нелојалност кон фирмата (инсајдери, 
непријателско превземање на фирми 

 организациска одговорност,односи со синдикатот 

 заштита на околината 
 

Кратка Презентација  
Индивидуална работа 
 
 Role playing  

Флип чарт. 
ЛЦД проектор 
Лап топ 
Internet  (по 
можност) 

 
Учесниците  да се стекнат со 
сознанија за различните подрачја на 
кои се фокусира бизнис етиката 
 

Сесија 
4 

 Индустриска шпионажа,измами и коруптивна 
пракса, потајно плаќање на директорите 

 Етиката во односите со колегите и работните 
тимови.  
 

Кратка Презентација  
Индивидуална работа 
Дебата 
Дискусија 
заклучување 

Флип чарт. 
ЛЦД проектор 
 

Учесниците  да ги осознаат можните 
начини за повреда на етичките 
принципи 
 

 

В) Организација на Обуката: Еден ден , Еден предавач  и еден асистент, Принтани материјали,  
 
Г) Предавачи: тим на ЗБК  Креација 
 
Д) Јазик на кој се изведува обуката:  Македонски,  и Англиски  



Програма за обука на Тема :  I/11  НАПРЕДНИ ВЕШТИНИ ВО ПРЕГОВАРАЊЕТО 

Страна  1 од 1 

А) Распоред на времетраење на Сесии од  09:00 до 10:30 или (01:30 час);  10:45 -12:45 (02:00); 14:00 -15:30 (01:30); 15:45 -17:00 (01:15) 
             Кафе пауза:   10:30 -10:45  и  15:30 -15:45  и  Ручек   12:45 -14:00  
 
Б) Активности 
 

Сесија Тема Метод Медиум Цел 

Сесија 
1 

 Отворање на Обуката, Претставување и запознавање 
на тренерите и учесниците 

 Што очекуваат учесниците од обуката 

 Агенда, начин на работа, паузи, Цели на обуката 

Power Point 
Презентација  
Индивидуална работа 
Дискусија 

Флип чарт. 
ЛЦД проектор 
Лап топ 
 

Да се запознаат учесниците  и да се 
воведат во целите на обуката 
 

Сесија 
2 

 

o Бизниспот   е  водење на преговори ! 

 Вовед во преговарање 

 Со кој треба да се преговара 

 Елементи на преговарањето ( прашањето, позицијата 
на преговарачите и интересот 

Кратка Power point 
Презентација  
 

Флип чарт. 
ЛЦД проектор 
Лап топ 

Да се запознаат учесниците со 
процесот на преговарање 
 

Сесија 
3 

o Подготовка на преговарањето 

 Најчести грешки во преговарањето   

 Процесот на преговарање 

 Техники на преговарање  
o Вин-Вин 
o Огледало 
o СПИН 

Кратка Презентација  
Индивидуална работа 
 
 Role playing  

Флип чарт. 
ЛЦД проектор 
Лап топ 
Internet  (по 
можност) 

 
Учесниците  да се стекнат со 
сознанија за процесот на 
преговарање, можните позиции во 
преговорите и техниките за 
преговарање за сопствените интереси 
 

Сесија 
4 

 Типови на преговарачи 

 Заклучување на преговорите 

Кратка Презентација  
Индивидуална работа 
Дебата 
Дискусија 
заклучување 

Флип чарт. 
ЛЦД проектор 
 

Учесниците  да ги осознаат типовите 
на преговарачи и начините на 
заклучување на преговорите 
 

 

В) Организација на Обуката: Еден ден , Еден предавач  и еден асистент, Принтани материјали,  
 
Г) Предавачи:  тим на ЗБК  Креација 
 
Д) Јазик на кој се изведува обуката:  Македонски,  и Англиски  



Програма за обука на Тема :  I/12  УПРАВУВАЊЕ СО ПРОЕКТИ И ПРОЕКТНИ ТИМОВИ 

Страна  1 од 1 

А) Распоред на времетраење на Сесии од  09:00 до 10:30 или (01:30 час);  10:45 -12:45 (02:00); 14:00 -15:30 (01:30); 15:45 -17:00 (01:15) 
             Кафе пауза:   10:30 -10:45  и  15:30 -15:45  и  Ручек   12:45 -14:00  
 
Б) Активности 
Прв Ден 

Сесија Тема Метод Медиум Цел 

Сесија 
1 

 Отворање на Обуката, Претставување и запознавање 
на тренерите и учесниците 

 Што очекуваат учесниците од обуката 

 Агенда, начин на работа, паузи, Цели на обуката 

 Поврзаноста на Проектниот менаџмент ПМ со 
стратегискиот менаџмент  

Power Point 
Презентација  
Индивидуална работа 
Дискусија 

Флип чарт. 
ЛЦД проектор 
Лап топ 
 

Да се запознаат учесниците  и да се 
воведат во целите на обуката и да им 
се објасни разликат помеѓу ПМ и 
стратегиски менаџмент 
 

Сесија 
2 

 

o Менаџмент на Проектен Циклус  

 Фази на проектниот менаџмент  
o Иницирање на проект 
o Планирање на проектот 
o Извршување на проектот (имплементација ) 
o Контрола на процесот и корекции 
o Завршни активности. 

 Алатки за водење на проект 

 Потребни вештини на проектниот менаџер 

Кратка Power point 
Презентација  
 

Флип чарт. 
ЛЦД проектор 
Лап топ 

Да се запознаат учесниците со 
проектниот менаџмент циклус , 
планирањето на проектот и алатките 
за водење на проект . 
Да се презентираат потребните 
вештини за проектен менаџмент  
 

Сесија 
3 

o Фази на проектниот циклус 

 Да се дизајнира (Design it phase) 

 Дасе направи (Do-it phase) 

 Да се развие (Develop it phase) 
o Мобилизирање на ресурси за проектот 

 

Кратка Презентација  
Индивидуална работа 
 
 

Флип чарт. 
ЛЦД проектор 
Лап топ 
Internet  (по 
можност) 

 
Учесниците  да се стекнат со 
сознанија за фазите на проектниот 
циклус и неговото планирање 
 

Сесија 
4 

o Проектни тимови и организација  
 Дефинирање на работни задачи 

 Дефинирање на Комуникација во рамки на тимовите 

 Мониторинг и извештајот за проектот 

Кратка Презентација  
Дебата 
Дискусија 
заклучување 

Флип чарт. 
ЛЦД проектор 
 

Учесниците  да ги стекнат сознанија 
за органзацијата на проектот и 
составувањето на проектен тим 
 

В) Организација на Обуката: Еден ден , Еден предавач  и еден асистент, Принтани материјали,  
 
Г) Предавачи:  тим на ЗБК  Креација 
 
Д) Јазик на кој се изведува обуката:  Македонски,  и Англиски  



Програма за обука на Тема :  I/13  Презентациски вештини, вештини за фасилитирање и водење состаноци. 

Страна  1 од 1 

А) Распоред на времетраење на Сесии од  09:00 до 10:30 или (01:30 час);  10:45 -12:45 (02:00); 14:00 -15:30 (01:30); 15:45 -17:00 (01:15) 
             Кафе пауза:   10:30 -10:45  и  15:30 -15:45  и  Ручек   12:45 -14:00  
 
Б) Активности 
 
Прв Ден 

Сесија Тема Метод Медиум Цел 

Сесија 
1 

 Отворање на Обуката, Претставување и запознавање 
на тренерите и учесниците 

 Што очекуваат учесниците од обуката 

 Агенда, начин на работа, паузи, Цели на обуката 

Power Point 
Презентација  
Индивидуална работа 
Дискусија 

Флип чарт. 
ЛЦД проектор 
Лап топ 
 

Да се запознаат учесниците  и да се 
воведат во целите на обуката  
 

Сесија 
2 

 

Што е презентација 

 Цели на презентацијата 

 Планирање на презентација 

 Изготвување на презентација 

 Дизајнирање на презентација 
 

Презентација  
Дискусија 

Флип чарт. 
ЛЦД проектор 
Лап топ 
 

Запознавање со основите за успешна 
презентација 
Развој на вештини создавање на 
презентација 

Сесија 
3 

Техники за презентации/канали на комуникација 

 Вежба 

 Процесот на фасилитирање 
o Улоги и вештини на фасилитатрот 
o Техники за фасилитирање на состанок 
 

Презентација  
Индивидуална работа 
Дискусија 

Флип чарт. 
ЛЦД проектор 
Лап топ 
Power point 
презентација 

Запознавање со трите канали на 
комуникација и нивната важност 

Сесија 
4 

Видови на состаноци 

 Подготовка и водење на состанок 

 Заклучоци и одлуки од состанокот  
 

Презентација  
Индивидуална работа 
Дискусија 

Флип чарт. 
ЛЦД проектор 
Лап топ 
 

Стекнување на вештини за корекција, 
подобрување и унапредување на 
сопствените презентациски вештини 
Запознавање со помошни средста за 
презентација 

 
В) Организација на Обуката: Еден ден , Еден предавач  и еден асистент, Принтани материјали,  
 
Г) Предавачи:  тим на ЗБК  Креација 
 
Д) Јазик на кој се изведува обуката:  Македонски,  и Англиски  
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