
 



 

 

МАЧР 

Македпнската аспцијација за шпвешки ресурси (МАШР) е невладина и непрпфитна 

прганизација кпја ги пбединува прпфесипналците пд пбласта на шпвешките ресурси, 

сп цел развпј на шпвешкипт капитал , впсппставуваое на стандарди вп сферата на 

управуваоетп и развпјпт на шпвешките ресурси какп и пвпзмпжуваое кпмуникација 

и размена на искуства на прпфесипналците пд Македпнија сп пстанатите  

аспцијации вп светпт. 

Рабптпдаваши  

Синдикати 

Министерствп за труд и 

спцијални рабпти Дпнатпри 

Медиуми 

Образпвни институции 

Министерствп за 

пбразпвание 

Нащата цел  

Развпј на прпфесијата управуваое сп шпвешки ресурси и имплементираое на највиспки прпфесипнални 

стандарди, какп и развпј на шпвешкипт капитал вп Република Македпнија, преку: 

 Имплементација на HR сертификати 

 Организација на едукативни настани 

 HR Истражуваоа  и пренпс на искуства и HR практики  

 

За пплеснп испплнуваое на дадените цели и пшекуваоа на шленпвите, МАШР има пптпищанп ппвеќе 

мемпрандуми за спрабптка, меду кпи и сп: 

 Прпектите на USAID, шпвекпв и институципнален развпј и делпвнп ппкружуваое 

 КТООП, МАСИТ и други прпекти, здруженија и аспцијации 

 Бугарска аспцијација за шпвешки ресурси  

МАЧР е придружен член и на Европската и Светска асоцијација за човечки ресури 

Нащи стратещки партнери  

  Одржуваме транспарентна кпмуникација сп ппстпешките и идни шленпви 



 

 

Македонската асоцијација за човечи ресурси - МАЧР, како дел од 

своите активности , втора година по ред ја организира 

Медународната конференција за човечки ресурси,  под мотото 

‘’ЛУЃЕТО ЗНАЧАТ УСПЕХ''. 

Зпщтп ја прганизираме Кпнференцијата 

за шпвешки ресурси ? 

Ппради фактпт дека прпфесијата Управуваое сп 

шпвеши ресурси се ппвеќе се развива и вп 

Македпнија, заземајќи улпга на стратещки партнер 

вп кпмпаниите, се ппјави и пптребата за 

прганизација на едукативни настани каде щтп има 

мпжнпст за размена на искуствп и практики сп 

прпфесипналци пд истата пбласт. 

Вп таа наспка МАШР, какп дел пд свпите активнпсти 

прганизира и гпдищна кпнференција за шпвешки 

ресурси, кпја е пд медунарпден карактер сп 

атратктивни спикери и еминентни предаваши пд 

земјава и пд странствп кпи гпвпрат за интересни 

теми , предизвикуваат интерес кај HR 

прпфесипналците. 

Првата Кпнференција се пдржа вп септември 2009 

гпдина , на тема «Какп шпвешките ресурси 

придпнесуваат за успехпт на Ващата кпмпанија». 

Ппради успещната евалуација пд страна на 

ппсетителите и ппкажанипт интерес, Медунарпдната 

кпнференција за шпвешки рерсурси прераснува вп 

традиција.  

 Втпрата гпдищна кпнференција се пдржува на 17 и 

18 септември, 2010, во х.Дрим -Струга, ппд мптптп 

Лудетп знашат успех. 

   

 

Зпщтп е единствена                

Кпнференцијата за шпвешки ресурси ?  

На кпнференцијата ќе бидат разрабптени ппвеќе 

теми пд HR пбласта какп щтп се: лидерствп, талент 

меначмент, прганизациска култура, управуваое 

сп перфпрманси и ущте мнпгу други теми 

пбрабптени пд страна на врвни прпфесипналци, 

ренпмирани презентери кпи секпјдневнп рабптат 

и се среќаваат сп пдредени HR прпблематики. 

Ќе бидат презентирани и најдпбрите HR практики 

вп регипнпт, какп и актуелната темата: “HR 

предизвици на патпт кпн Еврппската Унија”.  

На истп местп и вп истп време ќе се сретнат HR 

прпфесипналци, меначери и изврщни директпри на 

македпнски кпмпании , кпмпании пд регипнпт  и 

ппщирпкп, какп и гплем брпј на ппсетители кпи 

сакаат да гп прпщират сппственипт хпризпнт на 

знаеое и инфпрмации.  

И пваа гпдина пбразпвните институции, 

кпнсултантски, executive search и headhunting 

кпмпаниите пд Македпнија и регипнпт ќе имаат 

мпжнпст да се претстават на HR Expo. 

Одлична мпжнпст за впсппставуваое на кпнтакти и 

ппзнанства ппгпдни за развпј на пријателски и бизнис мрежи.  

                                                                                      Даркп Маџпвски,     

Претседател на Македпнската аспцијација за чпвечки ресурси 



 

Ден 1, 17 Сеп. 2010 Отвараое на кпнференцијата 

10:00  - 10:10 

  

  

10:10 – 10:40 

Гпвпр за свешенп птвараое – Даркп Мачпски, Претседател на 

МАШР 

 Наслпв: “Лудетп знашат успех – Предизвици за Меначерите за 

шпвешки ресурси” 

 Гпвпр за свешенп птвараое – Pieter Haen, Претседател на 

EAPM 

  

  

10:40 – 11:15 

  

Наслпв: “Принципи за пдржливп лидерствп” 

 Dr. Isak Adizes, USA – видеп презентација 

 

11:15 – 11:45 Кафе пауза 

11:45 – 12:30 Наслпв: Организациска Култура 

Marija Rakic, Human Consulting – Србија 

 

12:30 – 13:15 Наслпв: Прпфесипнален развпј на лудетп: Нпвите предизвици 

и фактпри за успех 

 Jorge Cagigas Villalba, Epiciteles – Щпанија 

  

13:15 – 15:00 Пауза за рушек 

15:00– 15:45 Наслпв: Какп да се прпнајдат најдпбрите таленти: State-of-the

-art метпди на избпр 

 Ivana Watsonova, Hewitt Associates - Шещка 

 

15:45 – 16:15 Кафе пауза 

  Заврщна сесија 

16:15 – 17:00 Наслпв: Јас, Вие 

 Maria Burgelova, HR manager in Burgelof - Бугарија 

  

21:00 –open end Кпктел 



 

Ден 2, 18 Сеп. 2010 Отвараое – Пленарна сесија 

09:00  - 09:45 

  

Наслпв: Талент меначмент и успещнп планираое – Искуства 

пд Danone. 

 Yilmaz Ozturk, HR Director Danone - Турција 

  

09:45 – 10:15 Наслпв: Презентација на електрпнскипт систем за 

пријавуваое и пдјавуваое на рабптен пднпс 

 Kralja Cesmadziska, USAID eGov Project - Македпнија 

  

10:15 – 10:30 Наслпв: МАСИТ ИКТ Олимписки игри 2010 

 Elena Corbadzieva, MASIT - Македпнија 

  

    

10:30 – 11:00 Кафе пауза 

11:00 – 11:30 Наслпв: Успещен прпект за имплементација на спфтверски 

систем за управуваое на шпвешки ресурси вп Фпндпт на 

ПИОМ 

 ПИОМ 

11:30 - 12:30 Наслпв: Нпва филпзпфија на Performance Management 

 Klaus Wittkuhn, performance design international GmbH – 

Германија 

  

  Заврщна – Пленарна сесија 

12:30  - 13:00 Заврщен гпвпр 

  



 

 

 

 

Ивана Ватспн 

Г-та Ивана има бизнис ппзадина вп надвпрещната тргпвија. Нејзината кариера вп 

управуваое сп HR заппшна вп 1991 гпдина на лпкални, а ппдпцна и на медунарпдни HR 

изврщни ппзиции. Вп 2000 гпдина Ивана се сели вп Щвајцарија и станува пдгпвпрна за 

HR вп CEE и Maghreb Regions.  Вп 2004 гпдина таа се сели вп Ппртугалија и рабпти какп 

HR лидер вп Југпистпшна Еврппа (Белгија, Франција, Щпанија, Ппртугалија, Италија, 

Грција, Кипар и Израел), сп седищте вп Ппртугалија. Нејзинптп HR искуствп e вп 

кпмпаниите Toyota Peugeot Citroen company (Automotive), in Abbott Laboratories 

(pharma) Rockwell Automation (Automation), Hewitt Associates (HR кпнсултации). 

Ивана има степен Магистер пп Стратещкп управуваое сп шпвешки ресурси и е сертифициран 

медијатпр. Таа збпрува шещки, англиски, германски и делумнп ппртугалски.  

Марија Ракиќ  

Г-та Марија е партнер вп фирмата “Human Consulting” какп специјализиран 

кпнсултант за стратещкп планираое и прпмени вп прганизаципната култура. Таа е 

специјалист вп пбласта на прпмените вп прганизаципната култура и менчментпт. 

Нејзината рабпта вклушува прганизација на разлишни гплемини и типпви. Марија има 

развиенп и рабптенп на брпјни кпнсултантски интервенции, рабптилници, тренинзи 

и coaching сесии, рабптејќи сп ппединци и тимпви вп прганизациите.  

Специјализирала вп пблата на анализата и прпмените вп прганизаципната култура и 

стратегиски меначмент. Марија има диплпмиранп на Факултетпт за прганизаципни науки вп Белград. 

Мпменталнп е на ппследиплпмски студии и специјализира вп пбласта на прганизациските прпмени. Таа е 

и ппвремен предаваш на предметпт прганизаципнп пднесуваое. Марија ущте е и акредитиран 

кпнсултант, NLP тренер и NLP coach. Пред да ппшне да рабпти вп пбласта на кпнсалтингпт,  била директпр 

на некплку кпмпании.     

 

Клаус Виткун  

Г-пт Клаус е пснпваш и меначер на кпмпанијата Performance Design International, 

кпмпанија специјализирана за дизајн на системи за перфпрманси  и на Train, 

кпмпанија за пбука фпкусирана на пбука за ппдпбруваое на перфпрмансите. Тпј има 

дваесет гпдищнп искуствп какп кпнсултант вп разлишни индустрии, вп јавнипт сектпр 

и вп НВО сектпрпт. Има диплпмиранп на Пплитишка екпнпмија и пбразпвна наука и 

има щирпки ппзнаваоа пд пбласта на систематскп спветуваое и психплпгијата. Тпј е 

впнреден прпфеспр на Универзитетпт за применети науки вп Дегендпрф, Германија 

и на Универзитетпт вп Винтертур вп Щвајцарија. Клаус е шлен на бпрдпт на Федерацијата за 

прпдфесипнална квалификација на Германија, а истп така, шестп пати е презентер на брпјни наципнални 

и медунарпдни кпнференции и има пбјавенп врпјни трудпви. Клаус е ппшесен дпживптен шлен на 

Медунарпднпт ппщтествп за унапредуваое на перфпрмансите.  



 

 

Питер Хаен 

Г-дин Хаен студирал трудпвп правп и интернаципналнп правп на Универзитетпт 

Тилбург вп Хпландија. Пптпа бил Офицер вп рамки на негпвата впена служба какп 

Секретар вп Марщалскипт Суд. Рабптел за некплку банки, вп индустријата за щирпка 

пптрпщувашка, ШР вп прпдажба на малп и некплку ппзиции вп генерален меначмент вп 

Хпландија и странствп. Од 1990 тпј е пснпваш и претстедател на Дурщтеде Груп 

стратещки и изврщен ШР и истражуваое, тпа е независна интернаципнална 

кпнсултантска фирма.Претседател e на Еврппската Аспцијација (EAPM) и е изврщен 

шлен на бпрдпт/иден Секретар на глпбалната Светска федерација за аспцијации за 

меначмент на шпвешки ресурси (WFPMA). Тпј 5 гпдини бил заменик претседател на Хпландската 

аспцијалција за меначмент на перспнал и прганизациски развпј (NVP) Од 1999-2005 претседаваще сп 

Интернаципналнипт пддел на NVP. Тпј шестппати е спикер и претстдаваш на интернаципнални 

кпнференции на теми ппврзани сп стратещки ШР и е кп-автпр на „Меначмент на ШР вп Еврппа” на 

изданиетп пд 2008. Вп февруари 2009 вп Мумбаи Индија дпби награда за Глпбалнп ШР лидерствп. Питер 

Хаен е пженет сп Маргрит  и имаат 3 деца. Тпј живее вп Вијк биј Дурщтеде, Хпландија. 

Јилмаз Озтурк  

Г-пт Јилмаз е рпден вп 1965 гпдина вп Германија. Вп 1987 гпдина диплпмирал 

Оперативнп истражуваое на Naval Academy. Рабптел псум гпдини какп пфицер вп 

Ппмпрските сили какп Department Leader, Logistic Manager and Personnel Manager. Вп 

медувреме, тпј се пбразувал вп пбласта на екпнпмијата и истп така ја заврщил 

прпграмата за Лпгистишкa експерти вп Тренинг центарпт на мпрнарицата и 

прпграмата за Шпвешки ресурси на Универзитетпт вп Истанбул. Јилмаз ја заппшнал 

свпјата кариера вп приватнипт сектпр какп Кпнтрплпр за шпвешки ресурси вп Турскипт 

кпнглпмерат  и пптпа какп Меначер за шпвешки ресурси вп PepsiCo Turkey.  Вп перипд пд десет гпдини вп 

PepsiCo Turkey  и Истпшнипт Медитеран рабптел какп Plant & Sales HR Manager, Organization Development 

Manager, HR Director-Turkey, HR Director-East Mediterranean. Од 2007 гпдина рабпти вп Danone Turkey 

какo Директпр за шпвешки ресурси. Тпј е шлен на бпрдпт на PERYON . 

Хпрхе Гагигас Вилалба 

Г-дин Вилалба е еден пд меначерите вп Епиктелес, кпја рабпти вп стратещкп 

кпнсултантствп вп пбласта на ШР, сп специјален фпкус на средни инт.претпријатија 

пд Щпанија. Негпвптп претхпднп рабптнп искуствп ги вклушува кпмпаниите Групп 

Леше Паскуал, Дпги Интернаципнал Фабрикс, Мулинекс Щпанија, Генерал Електрик , 

Бебидас Пепсикп Щпанија, Нисан Мптпр, Универзитетпт Валадплид какп меначер за 

ШР. Тпј диплпмирал правп на Универзитетпт Валадплид, Правен Факултет. Чпрч има 

ппсетуванп брпјни пбуки и тренинзи вп пбласта на ШР. Тпј е впнренден прпфеспр вп 

Есаде бизнис факултет, прпграма за меначмент на ШР. Тпј е истп така впнреден 

прпфеспр на Сан Паблп Сеу бизнис факултет (МБА стратещкп лидерствп, мастер за ШР, Мастер за Изврщен 

директпр за недвижнини). Освен тпа тпј е претседател и шлен на бпрдпт на Щпанска наципнална фпндација 

за развпј на прпфесијата ШР,шлен е на Кпмитетпт на Еврппската Аспцијација  (EAPM), Наципналната 

аспцијација за меначмент на ШР (AEDIPE) , Тпп десет ШР Щпанија и други.  

 

 

 



 

Лпкација: Кеј „Бприс Кидриш“ 51, 6330, Струга 
Телефпни: +389 (46) 785 800  fax: +389 (46) 780 460 
e-mail: hdrim@t-home.mk веб сајт: www drim.com.mk 

 Кптизација за ушествп на Кпнференција                                                                                                                         

7.400,00 денари за шленпви на Македпнската аспцијација за шпвешки ресурси                                                

12.300,00 денари за ушесници кпи не се шленпви на Македпнската аспцијација за шпвешки ресурси  

25% пппуст за ранп плаќаое и пријавуваое на ушествп 

Уплатата се врщи на:                                                                                                                                                                            

Жирп сметка: 300-0000029252-65, деппнент: Кпмерцијална Банка ,Данпшен брпј: 4080009503160                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Цел на дпзнака: Кптизација за HR EXPO 2010/ Кптизација за ушествп на кпнференција  

Вп цената за учествп на Кпнференцијата се вклучени две кафе паузи и ладни напитпци и рабптен 

материјал.  

 

Сп цел да се привлешат младите кпн прпфесијата Управуваое сп шпвешки ресурси, 

кптизацијата за ушествп на кпнференцијата за студенти и неврабптени лица, 

изнесува самп 1.500,00 денари . 

 

 

Превпзпт и сместуваоетп е вп сппствена режија и на сметка на учесниците.  

Преппрака за сместуваое: Хптел Дрим, Струга 

Хптел ДРИМ, сппственпст на приватната кпмпанија ИНЕКС ”ДРИМ”-А.Д. СТРУГА, сп свпјата лпкација на 

самп 300 метри пд срцетп на “Градпт на ппезијата”, сп свпјата дплга истприја и традиција, ущте пд самипт 

ппшетпк вп1977 гпдина,  е вистински дпм на сите ппети и дпбитници на престижната награда на Струщките 

Вешери на Ппезијата -”Златенипт Венец”. 

Ппнуда сп пппуст за пплн пансипн:                                                                                                                                                                                               

1.950,00 денари пп лице на ден вп двпкреветна спба                                                                                                                  

2.600,00 денари пп лице на ден вп еднпкреветна спба  

mailto:hdrim@t-home.mk
http://www.drim.com.mk


 

 
 

 

Македпнска аспцијација за шпвешки ресурси 

Ул. Васил Дпргпв бр.11, кат 1, Скппје, Македпнија 

тел. 3224-762   е-маил contact@mhra.mk     www.mhra.mk 

  

mailto:contact@mhra.mk


 

Вп рамките на прптпкпларнипт дел, свпе пбраќаое имаа Претседателпт на МАШР, г-ин Мачпски, пптпа преку 

ппздравнптп пбраќаое и Претседателпт на Еврппската аспцијација г-пт Питер Хаен, а на присутните им се 

пбрати и Директпрпт на канцеларијата за екпнпмски развпј вп рамките                        на Мисијата на САД за 

медунарпден развпј на УСАИД, г-пт Тим Хаман,  и г-да Сандра Липща                                   пд Т-Home.  

Меду презентерите беа д-р Ханс Бпм, дплгпгпдищен Претседател на 

Германската ,  ппранещен претседател на Еврппската аспцијација и шлен 

на Бпрдпт на Светската аспцијација за шпвешки ресурси, пптпа г-а Јазбец , 

директпрка за шпвешки ресурси на Меркатпр групацијата, какп и г-пт 

Тпмас Хигинс и г-ин Светислав Зарпв пд Балкански Пристапен Фпнд.  

 

 

 

Презентерите гпвпреа на ппвеќе теми:                                                                                                                                           

Управуваоетп сп шпвешки ресурси какп стратещки партнер                                         на кпмпаниите , Управуваое 

сп прпмените и најнпвите трендпви вп прпфесипналнптп                                         управуваое сп шпвешки 

ресурси, пптенцирајќи гп знашеоетп на  имплементираое на етишки              и  мпрални вреднпсти на 

кпрппративната култура. На пва се надпврза и панелпт за кпрппративната oпщтествена oдгпвпрнпст пд 

аспект на управуваоетп сп шпвешки ресурси,  сп практишни примери пд ЕВН МК и Кпсмпфпн.  

На кпнференцијата беа презентирани и практишни примери пд кпмпаниите, каде свпетп искуствп гп 

сппделија Бил Друсдал и Марија Шищкпва дпдека Лепнид Накпв, прпфеспрпт пд Екпнпмскипт факултет вп 

Ск. се псврна на напредните метпди за едуцираое на меначерите за ппдпбруваое на нивните капацитети 

за управуваое сп шпвешки ресурси. 

          Пред ппсетителите беа презентирани и напдите пд  истражуваоетп спрпведенп пд страна на 

Еврппската аспцијација и Boston Consulting Group сп наслпв: Креираое на преднпсти сп шпвешкипт капитал 

вп услпви на криза, какп и  напдите пд Истражуваое на МАСИТ за пптребата пд рабптна сила вп ИКТ 

индустријата за 2009та гпдина.  За крај на кпнференцијта МАШР пптпища мемпрандуми за спрабптка сп 

КТООП и МАСИТ. 

Факти и придпбивки 

 На првата Кпнференција присуствуваа пкплу 200 ппсетители 

 Одлишни предаваши ги сппделија сппствените искуства  

 Мпжнпст за заппзнаваое и спздаваое на Networking ппмеду прпфесипналците  

 Ушествп на бизнис фелата преку претставуваое на нивните дпбри практики. 

          

Вп септември 2009 гпдина се пдржа Првата медунарпдна кпнференција за шпвешки ресурси вп прганизација 

на МАШР на тема: Какп шпвешките ресурси придпнесуваат за успехпт на Ващата кпмпанија. Главни 

ппкрпвители беа Прпектпт за делпвнп ппкружуваое на УСАИД , и Прпграмата за шпвекпв и институципнален 

развпј на УСАИД, дпдека генерален сппзпр беще Т-Home Македпнија. 



 

 

 

 


