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„Инвестирањето во знаење е 

најдобрата инвестиција“ 

Бенџамин Франклин 

 

 

„ Инвестирањето во себе,  
тој што го применува знаењето, е 

најисплатливо вложување “ 
Ристо Иванов 

 

 

За Каталогот 

Примената на знаењето е она што  Ви помага да ги остварите вашите цели.  Посебните вештини за 
примена на тоа што го знаете го одредуваат вашиот успех. 

Во овој Каталог на обуки е дадена содржината на понудата на обуки кои ЗБК Креација Скопје  ги 
испорачува  како патека за личен развој и раст на вашиот бинзис,  потврдени со сертификат за 
верифицирани програми за обука. 

Нашиот Каталог на обуки опфаќа три Програми на обуки за раст на бизнисот на три целни групи:  

(1) Консултанти, тренери и ментори ; 

(2) Сопственици и менаџери на фирми ; 

(3) Млади невработени лица за  надградба на квалификациите за дигитални вептини за водење на 
бинзис 

Програмата за консултанти содржи обуки за тренери за верификувана проеграма, консултанти за раст 
на проедажбата на МСП, и проектни менаџери за развој на проектна идеја и проектна аплиакција., 
Програмата за раст на фримите содржи обуки за утврдување на потребата за пари, гарантирано 
зголемување на продажбата, зголемување на продуктивноста преку иновации и создавање на капитал 
од задоволни потрошувачи. Посебно внимание кај обуките е посветено на два аспекти:  

 Оценка на повратот на вложувњата во знаењето и алатките што се користат во менаџирање на 
бинзисот; 

 Зголемувње на продуктивнста во работењето преку подобрувње на личната ефикасност на 
учесникот. 

Обуките нудат практични алатки за водење на бизнис и директна примена во текот на оббуките. Секоја 
од обуките е поддржана со пишан прирачник/водич за примена на знаењето на сопствениот бизнис.  

Секоја обука е подржана со менторска поддршка на предавачот на обуката за примена на вептините од 
страна на учесникот. 

 

За кого е наменет Каталогот?  

Каталогот вбројува обуки за раст на бизнисот во однос на зголемување на обемот на работа, приходот и 
порфитот, а со помала потреба за сопствени пари за тековното работење.  

Обуката е наменета за поединци со цел подобрување на способностите за носење и спроведување на 
одлуките за бизнисот, како и нивната личната ефикасност во користењето на дигитални алатки.. 
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А. ПРОГРАМА КОНСУЛТАНТИ 

А.1  ТРЕНЕР ЗА СЕМИНАР  „РАЗВОЈ НА БИЗНИС ИДЕЈА“ 

 

Код на обуката: TA.1 

Верифициарана обука во 
Центарот за образование на 
возрасни 

 
Траење: 16 часови 

 
Предуслови:  

 Дилома за Високо 
образование  

 Искуство од минимум 1 
година како тренер; 

Потребно е кандидатите да 
поседуваат претходни знаења, 
вештини и компетенции од 
водење на бизнис  

Кандидатите треба да бидат 
постари од 18 години. 

 

Начин на пријавување  

o Онлајн пријава на  емаил 
creation@t.mk или веб   

o CV – биографија 

 

Материјали за учесникот 

  Дневен ред 

 Припрачник за спроведување 
на обуката; 

 Презентација на 4 дневната 
обука; 

 Серификати за завршена 
обука  

Семинарот е наменет за тренери на четири дневниот семинар на 
тема „ Претприемништво и вештини за бизнис планирање“ што се 
испорачува нa невработени лица за мерката „ Самовработување“ 
спроведена од Агенцијата за вработување.  

 

Опис: 

 Концпетот на прептриемништво и развој на бизнис идеја, чекори и 
алатки за спроведување; 

 Запознавање со вештините за водење на 4 дневниот семинар,, 
теоретскиот дел и практични вежби;  

 Вештини за водење на учесникот на семинарот за постепено 
развијање и опис на бизнис идејата; 

 Запознавање со фазите на подгодотовка и тек на семинарот 

 Стекнување вештини за оценување на одржливоста на бинзис 
идејата; 

 Вештни за подготвка на извештај од реализираниот семинар. 

 Примери и практичи вежби за презентирање на слајдовите и 
организирање на вежбите:  

 

Резултати од учење: 

 Стекнати вештини за испорака на 4 дневниот семинар „ 
Претприемништво и вештини за бизнис планирање“,  

 Вештини за водење на учесниците на семинарот во описот на 
бизнис идејата  

 Разбрани алатките за извештајноста од семинарот, 

 Познавање на критеирумите за оценка на одржливоста  на 
бизнис идејата;  

 Стекнати основни вештини за тренер на обуки за бизнис 
планирање. 

 Стекнување на услов за аплицирање за ростерот на тренери на  
УНДП. 

 Запознавање со критеирумите за поврат на вложувањата во 
способности за испорката на 4 дневниот семинар.  

 Целна група: 

-консултанти, тренери, ментори кои работат со мерки за 
вработување и услуги за мали и средни претпријатија . 
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А.2 ИСПОРАКА НА КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ПРОДАЖБАТА 

НА КЛИЕНТОТ 

Код на обуката: КA.2 

 
Траење: 8 часа 

 
Предуслови:  

 Дилома за Високо 
образование  

 Искуство од минимум 1 
година како консултант; 

Потребно е кандидатите да 
поседуваат претходни знаења, 
вештини и компетенции за 
водење на бизнис  

Кандидатите треба да бидат 
постари од 18 години. 

 

Начин на пријавување  

o Онлајн пријав на  емаил 
creation@t.mk или веб   

o CV – биографија 

 

Материјали за учесникот 

  Дневен ред 

 Припрачник за спроведување 
на алалтката 5 акции ; 

 Сертификат за завршена 
обука  

Семинарот е наменет за помлади консултанти  за спроведување на 
консултантски ангажман преку програми на ко-финасирање на 
услугите од програми на Владата.   

 

Опис: 

 Концпетот на консултантството за испорака на вредност за 
клиентот; 

 Алатки за бизнис дијагноза и дизајн на консултантската задача:  

 Користење на алатката 5-акции за зголемување на продажбата на 
клиентот; 

 Следење на резултатите од консултансткиот ангажман:  

 Вештини за водење на клиентот во оставрување на целите на 
консултантскиот ангажман;  

 Стекнување на вештини за оценување на исплатливоста на 
вложувањата во консултантските препорааки; 

 Примери и практичи вежби за консултантски задачи. 

 Анализа на трошоци во однос на користи од конасутантските услуги.  

 

Резултати од учење: 

1. Стекнати вештини за испорака на алатката  5 акции за поголема 
продажба, ,  

2. Вештини за подршка на клиентот за ко-финасирање на 
консултантските услуги; 

3. Запознавање со вештините за спроведуавње на препораките на 
конуслантот, 

4. Вештини за анализа на придобивките за клиентот од консултантските 
услуги;  

5. Разбрани алатки за консултантскиот процес на зголемување на 
продажбата на клиентот; 

 

 

 Целна група: 

-консултанти, тренери, ментори кои работат со микро, мали и 
средни претпријатија . 
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А.3 РАЗВОЈ НА ПРОЕКТНА ИДЕЈА  

Код на обуката: ПA.3 

Траење: 8 часа 

Предуслови:  

Кандидатите треба да бидат 
постари од 18 години. 

Начин на пријавување  

o Онлајн пријав на  емаил 
creation@t.mk или веб   

o CV – биографија 

Материјали за учесникот 

  Дневен ред 

  Презентација за обуката; 

 Серификати за завршена 
обука  

Семинарот е наменет за помлади консултанти  за генерирање и 
развој на проектна идеја – Концепт нота за аплицирање на 
донатоторски проект на објавен повик за предлог проекти.   

 

Опис: 

 Генерирање на проектна идеја соглсно програмите на донаторите; 

 Алатки за развој на проектна идеја  

 Пишување на Концепт нота за избраната проектна идеја:   

 

Резултати од учење: 

 Стекнати вештини за генерирање и развој на бинзис идеја, ,  

 Вештини за пишување на концпет нота ; 

 Градење партнерства за проектната идеја; 

 Генерирана и развиена проектна идеја на учесникот; 

Целна група: 

-консултанти, експерти, вработени во НВО и МСП 

 

 

А.4 ПЛАНИРАЊЕ И СПРОВЕДУВАЊЕ НА НАБАВКА СПОРЕД ЕУ ПРАГ 

ПРОЦЕДУРИТЕ  

 
Код на обуката: ПA.4 

Траење: 8 часа 

Предуслови:  

Кандидатите треба да бидат 
постари од 18 години. 

Начин на пријавување  

o Онлајн пријава на  емаил 
creation@t.mk или веб   

o CV – биографија 

Материјали за учесникот 

  Дневен ред 

  Презентација за обуката; 

 Серификати за завршена 
обука  

Семинарот е наменет за проектни асистенти и проектни 
координатори за спланирање и спроведување на набавки за ЕУ 
проекти .   

 

Опис: 

 ПРАГ Правилата за спроведување на набавки за ЕУ проекти ; 

 Образци за планирање и спроведување на постапка на набавка   

 Спроведувње на постапката, избор на понудувач и завршување на 
набаката :   

 

Резултати од учење: 

 Стекнати вештини за гримена на ЕУ ПРАГ, ,  

 Вештини за користење на анаксите и формуларите за 
планирање, спроведување ии затварање на позтаката на 
набавка ; 

 

Целна група: 

-консултанти, експерти, проектни асистенти и менаџери што 
работат на донаторски проекти 
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А.5 ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТНА АПЛИКАЦИЈА 

    

Код на обуката: ПA.5 

 

Траење: 16 часа 

 

Предуслови:  

Кандидатите треба да бидат 
постари од 18 години. 

 

Начин на пријавување  

o Онлајн пријава на  емаил 
creation@t.mk или веб   

o CV – биографија 

Материјали за учесникот 

  Дневен ред 

  Презентација за обуката; 

 Серификати за завршена 
обука  

Семинарот е наменет за помлади асистенти на проекти  за изработка 
на проектна апликација на објавен повик за предлог проекти.   

 

Опис: 

 Планирање на изработката на проектната апликација  

 Градење на партнетство за проектот  

 Изработка на техничкиот дел на проектната апликција  

 Изработка на Буџетот на проектот, 

 Подгтовка на комплетната апликација според барањата на 
донаторот/програмата; 

 Обрасци и формулари за подготвка на целосла проектна апликација   

 Пишување на проектна пикација Концепт нота за избраната 
проектна идеја:   

 

Резултати од учење: 

 Стекнати вештини за пишување на техничкиот и финансискиот 
дел на проектот;  

 Вештини за аплицирање преку онлајн платформите на 
донаторите; 

 Регулирање на партнерствата со Меморндуми и Договори деја; 

 Генерирана и развиена проектна апликација на учесникот; 

 

 

Целна група: 

-консултанти, експерти, проектни асистенти и менаџери што 
работат на донаторски проекти  
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Б. ПРОГРАМА БИЗНИСИ  

Б.1 УТВРДУВАЊЕ НА ПОТРЕБАТА ЗА ПАРИ НА БИЗНИСОТ  

Код на обуката: Б.1 

Траење: 8 часа 

Предуслови:  

- Сопственик на бизнис  

- Менаџер на фирма  

- Бизнис цели за 2020 

Начин на пријавување  

o Онлајн пријава на  емаил 
creation@t.mk или веб   

o CV – биографија 

Материјали за учесникот 

  Дневен ред 

  Презентација за обуката; 

 Серификати за завршена 
обука  

Семинарот е наменет за сопственици и менаџери на бизниси за 
идентификаување на потребата за пари (инвестиции и тековно 
финасирање) за остварување на годишните бизнис цели.   

 

Опис: 

 Принципи за идентификување на потребата за пари  

 Алатки за менаџирање со парите за бизнисот  

 Мерење на ефективноста во користењето на парите од бизнисот,  

 Извори на обезбедувње на пари за бизнисот; 

 Примери и практични вежби.  

Резултати од учење: 

 Стекнати вештини за утврдување на потребата за пари за 
бизнисот;  

 Изработка на план за годишна потреба за пари (готовински тек) 
за 2020  

Целна група: 

- Сопственици на бизниси, менаџери и раководители на 
преодажба   

  Б.2 ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ПРОДАЖБАТА    

Код на обуката: Б.2 

Траење: 8 часа 

Предуслови:  

- Сопственик на бизнис  

- Менаџер на фирма  

- Бизнис цели за 2020 

Начин на пријавување  

o Онлајн пријава на  емаил 
creation@t.mk или веб   

o CV – биографија 

Материјали за учесникот 

  Дневен ред 

  Презентација за обуката; 

 Серификати за завршена 
обука  

Семинарот е наменет за сопственици и менаџери на бизниси што 
сакаат да зголемат продажбата во рок од еден месец.   

 

Опис: 

 Основните принципи за раст на бизнисот; 

 Алатката 5 акции за ширење на бинзисот  

 Спроведување на постпакта за зголемување на продажбата; 

 Следење на резултатите од работењето;  

 Примери и практични вежби.  

Резултати од учење: 

 Стекнати вештини за примена на алатакта 5 акцииутврдување 
на потребата за пари за бизнисот;  

 Минимум 10 % зголемување на прдожбата во рок од 1 месец по 
обуката. 

Целна група: 

- Сопственици на бизниси, менаџери и раководители на 
преодажба   
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Б.3 ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ПРОДУКТИВНОСТА НА БИЗНИСОТ ПРЕКУ ИНОВАЦИИ 

 
Код на обуката: Б.3 

Траење: 8 часа 

Предуслови:  

- Сопственик на бизнис  

- Менаџер на фирма  

- Бизнис цели за 2020 

Начин на пријавување  

o Онлајн пријава на  емаил 
creation@t.mk или веб   

o CV – биографија 

Материјали за учесникот 

  Дневен ред 

  Презентација за обуката; 

 Серификати за завршена 
обука  

Семинарот е наменет за сопственици и менаџери на бизниси што 
сакаат да зголемат продуктивноста и профитот од бизнисот во 
краток период .   

 

Опис: 

 Области на иновации на псотојниот бизнис; 

 Планирање на иновациите во однос на продуктивноста на бизнисот;  

 Идентификување на иновација и план за имплементација;  

 Примери и практични вежби.  

Резултати од учење: 

 Стекнати вештини за воведување иновации за заголемување на 
пдоруктивноста на бизнисот;  

 Минимум 10 % зголемување на профитот во рок од 1 месец по 
обуката. 

Целна група: 

- Сопственици на бизниси, менаџери и раководители на 
преодажба   

Б.4 СОЗДАВАЊЕ НА КАПИТАЛ ОД ЗАДОВОЛНИ КУПУВАЧИ  

Код на обуката: Б.4 

Траење: 8 часа 

Предуслови:  

- Сопственик на бизнис  

- Менаџер на фирма  

- Бизнис цели за 2020 

Начин на пријавување  

o Онлајн пријава на  емаил 
creation@t.mk или веб   

o CV – биографија 

Материјали за учесникот 

  Дневен ред 

  Презентација за обуката; 

 Серификати за завршена 
обука  

Семинарот е наменет за сопственици и менаџери на бизниси што 
сакаат да зголемат и задржат бројот на купувачи .   

 

Опис: 

 Дефинирање на идеален купувач; 

 Идентификување на потенцијална вредност на купувачот  

 Управување со задоволството на купувачите; 

 Пресемтка на придонесот од капиталот на задоволни купувачи;   

 Примери и практични вежби.  

Резултати од учење: 

 Стекнати вештини за иденитфикување и добивање на идеални 
купувачи;  

 Минимум 10 % зголемување на бројот на купувачи со поголема 
потенцијална вредност; 

Целна група: 

- Сопственици на бизниси, менаџери и раководители на 
преодажба   
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В. ПРОГРАМА ЗА ДИГИТАЛНИ ВЕШТИНИ  

В.1   „ ОТВАРАЊЕ НА ОНЛАЈН ПРОДАВНИЦА “ 

 

Код на обуката: В.1 

Обука за отварање на 
продавница на  е-платформа 
Магента 
 
Траење: 26 часови ( 16 обуки + 
10 менторство) 

 
Предуслови:  

 Средно образование  

  

Кандидатите треба да бидат 
постари од 18 години. 

 

Начин на пријавување  

o Онлајн пријава на  емаил 
creation@t.mk или веб  
страната- Обуки 

o CV – биографија 

 

Материјали за учесникот 

  Дневен ред 

 Припрачник за спроведување 
на обуката; 

 Презентација слајодви ; 

 Серификати за завршена 
обука- Менаџирање на 
интернет продавница  

Семинарот е наменет за млади луѓе за отварање на интерент 
продавница за своите продукти и/или услуги со цел генерирање 
приход..  

 

Опис: 

 Презентирање на платформи за отварање со сопствена е-
продавница ; 

 Запознавање со вештините за управување со интернет продавница;;  

 Вештини за креирање на понуда на производи со алтките на 
платформата Магента; 

 Вештини за менаџирање на производите ( понудата) и на 
потенцијалните купуваќи; 

 Вештини за користење на алатките за испорака на производите на 
домашен и странски пазар 

 Вештини за следење и менџирање на продажбата и приходот; 

 Примери, практичи вежби и менторство за користење на алатките  

 

Резултати од учење: 

 Стекнати вештини за отварање, менаџирање и надградба на 
интернет продавница (Magenta, Woocomerce, Docan) 

 Вештини за користење на алатките за комуникација со 
купувачите 

 Дизјанирана е-продавница 

Целна група: 

- Млади до 29 години   
- Сопственици на мали бинзиси 

 

Предавач - Игор Панчевски дипл електро инжењер - информатика  

- Игор Мишевски дипл електро инжењер – информатика . 
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В.2   „ АЛАТКИ И ВЕШТИНИ ЗА ИНТЕРНЕТ МАРКЕТИНГ  “ 

 

Код на обуката: В.2 

Интернет маркетинг  
 
Траење: 36 часови (20 обука + 
16 менторство) 

 
Предуслови:  

 Средно образование  

  

Кандидатите треба да бидат 
постари од 18 години. 

 

Начин на пријавување  

o Онлајн пријава на  емаил 
creation@t.mk или веб  
страната- Обуки 

o CV – биографија 

 

Материјали за учесникот 

  Дневен ред 

 Припрачник за спроведување 
на обуката; 

 Презентација слајодви ; 

 Серификати за завршена 
обука- Менаџирање на  
интернет маректинг кампања 

Семинарот е наменет за млади луѓе за отварање на стекнување 
вештини за користење на алатки за интерент промоција и маркетинг 
на производи и мали бизниси.  

 

Опис: 

 Алатки за снимање на кратки видеа и инфо графици за промоција  

 Вештини за снимање видеа со power point 2016, Windows 10 и 
Screen reorder PRO 

 Оновни Вештини за Фејсбук огласување 

 Вештини за креирање на Фејсбук кампањи и избор на публика  

 Основни вештини за Гугл рекламирање; 

  Примери, практичи вежби и менторство за користење на алатките  

 

Резултати од учење: 

 Стекнати вештини за Фејсбук (Основи на Фејсбук огласување, -
Креирање на Фејсбук кампањи и избор на публика. -Custom 
audience, Look like audience и Saved audience; Фејсбук пиксел; -
Бизнис менаџер и Фејсбук извештаи 

 Вештини за користење на алатките power point 2016, Windows 10 
и Screen reorder PRO 

 Стекнати вептини за Гугле рекламирањеОтварање на Google 
ads налог;-Креирање на search кампања;Креирање на видео 
кампања: Изработка на извештаи и оптимизација на кампањи; 
Google ремаркетинг и следење на конверзии 

 Менторирана компања на социјални медиуми; 

Целна група: 

- Млади до 29 години   
- Сопственици на мали бинзиси  

Предавач - Предраг Стојковски, директор на Нова Солушн, ркеламна 
маректинг агенција за социјални медиуми. 

- Игор Панчевски дипл електро инжењер - информатика 
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В.3   „ ОНЛАЈН БРЕНДИРАЊЕ  НА МАЛИ БИЗНИСИ  “ 

 

Код на обуката: В.2 

Онлјан брендирање   
 
Траење: 26 часови (20 обука + 6 
менторство) 

 
Предуслови:  

 Средно образование  

  

Кандидатите треба да бидат 
постари од 18 години. 

 

Начин на пријавување  

o Онлајн пријава на  емаил 
creation@t.mk или веб  
страната- Обуки 

o CV – биографија 

 

Материјали за учесникот 

  Дневен ред 

 Припрачник за спроведување 
на обуката; 

 Презентација слајодви ; 

 Серификати за завршена 
обука- Менаџирање на  
интернет кампања за 
бреднирање  

Семинарот е наменет за млади луѓе за креирање на личен бренд и 
за користење на алатки за бреднирање и привлекување претварање 
на посетителите во купувачи.  

 

Опис: 

 Вештини за креирање на бренд , лого и пораки  

 Дигитални вептини за професионални видео презентации и 
едукативни  материјали  

 Монетизација на брендот  

 Вештини за следење на ефикасоноста на брендот преку Гугле 
аналитика   

 Примери, практичи вежби и менторство за користење на алатките 
за брендирање и монетизација на бренодто 

 

Резултати од учење: 

 Стекнати вештини за креирање на бренд на социјални медиуми 
( Фејсбук, Истаграм, Јутуб) 

 Основни вештини за Google (Подесување на Google аналитика; 
;разбирање на Audience report;Разбирање на Acquisition report; 
Разбирање на Behavior report; Разбирање на Conversion report; 
Разбирање на Admin секција;Тагирање на линкови за следење 
на платени кампањи  

 Основни вептини за монетизација на бредн  

 Менторство за градење на бренд. 

  

Целна група: 

- Млади до 29 години   
- Сопственици на мали бинзиси 

 

Предавач - Александар Манчевски. Веб девелопер, и сопственик на фирма 
за видео продукција и градење на онлајн бренд 

- Предраг Стојковски, директор на Нова Солушн, ркеламна 
маректинг агенција за социјални медиуми. 
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