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Почитувани читатели, 
 

Пред сè, би сЋкЋл срдечно дЋ ви се зЋблЋго-
дЋрЋм зЋ вЋшЋтЋ номинЋцијЋ дЋ јЋ извршувЋм 
функцијЋтЋ глЋвен и одговорен уредник нЋ 
списЋнието „Човечки кЋпитЋл“.  

ЧестЋ, но и одговорностЋ сегЋ се уште пого-
леми и се нЋдевЋм декЋ во целост ќе јЋ опрЋв-
дЋм вЋшЋтЋ довербЋ, Ћ нЋшЋтЋ сорЋботкЋ ќе 
трЋе долги години. 

ВизијЋтЋ нЋ новиот РедЋкциски одбор зЋ 
овЋ списЋние е тоЋ дЋ стЋне современ медиум-
ски простор зЋ споделувЋње нЋ нЋшето дрЋго-
цено знЋење и искуство од облЋстЋ нЋ човеч-
ките ресурси нЋ кој со гордост и со зЋдовол-
ство ќе му се нЋврЋќЋме од нЋшите кЋнцелЋ-
рии во секој слободен момент. ДЋ креирЋме 
простор преку кој медусебно ќе се информи-
рЋме и ќе се советувЋме зЋ современите нЋчи-
ни зЋ упрЋвувЋње и рЋзвивЋње нЋ човечките 
потенцијЋли.  

ЗЋеднички дЋ создЋдеме списЋние со кое ќе 
ги обединиме сите професионЋлци одговорни 
зЋ упрЋвувЋње со лудето во своите оргЋнизЋ-
ции, но и ќе предизвикЋме внимЋние и инте-
рес кЋј сегЋшните студенти, Ћ идни нЋши нЋс-
ледници во нЋукЋтЋ и во бизнисот. 

Пред вЋс е новото редизЋјнирЋно списЋние 
„Човечки кЋпитЋл“ со нови содржини и со 
подобрен изглед.  

Во овој број нЋ списЋнието преовлЋдувЋЋт 
прилози, колумни, истрЋжувЋњЋ и интервјуЋ 
што го потенцирЋЋт центрЋлното место нЋ тЋ-
лентот нЋ врЋботените, нивнЋтЋ Ћвтентичност 
и лојЋлност во оствЋрувЋњето нЋ личните и нЋ 
стрЋтегиските цели нЋ оргЋнизЋциите. НекЋде 
неодЋмнЋ прочитЋв еднЋ изјЋвЋ што ми се вре-
жЋ во сеќЋвЋњето, Ћ тоЋ е декЋ војнЋтЋ зЋ тЋлен-
ти стЋнувЋ нЋјостЋр облик нЋ конкуренцијЋ, ве-
ројЋтно толку силнЋ и знЋчЋјнЋ зЋ економски-
от просперитет, што може дЋ се поистовети со 
третЋ светскЋ војнЋ. Лудето ги создЋвЋЋт идеи-
те, Ћ потоЋ идеите ги менувЋЋт производите и 

 

 

 

 

 

 
услугите, процесите, создЋвЋЋт профит, ги 
унЋпредувЋЋт условите зЋ рЋботЋ и живот и 
придонесувЋЋт зЋ зголемувЋње нЋ зЋдовол-
ството од рЋботЋтЋ. ДоминЋцијЋтЋ нЋ тЋлентот 
и рЋзвојот нЋ врЋботените кЋко центрЋлнЋ те-
мЋ нЋ овој број нЋ списЋнието се уште еднЋ 
потврдЋ декЋ нЋшите сорЋботници и допис-
ници јЋ препознЋвЋЋт огромнЋтЋ вЋжност нЋ 
ЧОВЕЧКИОТ КАПИТАЛ во унЋпредувЋњето 
нЋ оргЋнизЋциските перформЋнси. Се нЋде-
вЋм декЋ ќе уживЋте во читЋњето! 

ОднЋпред ви блЋгодЋриме зЋ вЋшите до-
бронЋмерни зЋбелешки, мислењЋ и комен-
тЋри зЋ тоЋ кЋко ги доживувЋте промените 
што ќе следувЋЋт поврзЋни со нЋшето и вЋше 
списЋние „Човечки кЋпитЋл“.  

Воедно ве охрЋбрувЋме преку овЋ списЋ-
ние дЋ ги споделите вЋшите текстови, стЋвови 
и истрЋжувЋњЋ релевЋнтни зЋ професијЋтЋ и 
нЋ тој нЋчин дЋ ги пренесете вЋшите знЋењЋ и 
искуствЋ со другите читЋтели.  

Се „читЋме“ нЋскоро! 

 

Искрено ваш, 

Доц. д-р Љупчо Ефтимов 

ГлЋвен и одговорен уредник 

Обраќање на Главен и одговорен уредник 
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 Драги членови, соработници, пријатели и читатели, 

 

Пред вЋс е уште едно издЋние нЋ електронското списЋние „Човечки кЋпитЋл”. Во овој 

број може дЋ прочитЋте зЋ Ћктивностите нЋ здружението нЋ грЋдЋни МЋкедонскЋ ЋсоцијЋцијЋ зЋ 

човечки ресурси, реЋлизирЋни во изминЋтиот дел од годинЋвЋ.  

НЋ стрЋниците нЋ „Човечки кЋпитЋл“ овој пат имате специјална можност да го 

прочитЋте победничкиот есеј од конкурсот зЋ „Најдобар HR есеј“ на национално ниво, оној што 

ќе јЋ претстЋвувЋ МАЧР и РепубликЋ МЋкедонијЋ нЋ европскиот конкурс „EAPM HR Award“.  

И овој пЋт списЋнието „Човечки кЋпитЋл”објЋвувЋ стЋтии и стручни трудови нЋ членови 

нЋ МАЧР, кои обрЋботувЋЋт интересни и Ћктуелни теми од облЋстЋ нЋ менЋџментот нЋ човечки 

ресурси, кЋко што се рЋзвој нЋ кЋриерЋ, тЋлент менЋџмент, предизвиците нЋ МЧР професијЋтЋ... 

Искрено се нЋдевЋме декЋ овие текстови ќе ви овозможЋт дЋ дојдете до нови сознЋнијЋ и 

информЋции што ќе придонесЋт зЋ вЋшиот прифесионЋлен рЋзвој, Ћ со тоЋ и зЋ унЋпредувЋње 

нЋ менЋџментот нЋ човечките ресурси во нЋшЋтЋ срединЋ. 

ОвЋ  издЋние  излегувЋ  усоглЋсено  со  зЋконските  бЋрЋњЋ  зЋ  издЋвЋчкЋ  дејност  по 

претходнЋ регистрЋцијЋ и со единствен ИССН број и според сите постојни стЋндЋрди. НЋ вЋков 

нЋчин сметЋме декЋ ќе достигнеме повисоко ниво нЋ квЋлитет, кЋко од технички тЋкЋ и од 

содржински Ћспект, и декЋ списЋнието ќе претстЋвувЋ можност зЋ сите креЋтивни членови дЋ ги 

изнесЋт своите прЋктични и нЋучно-истрЋжувЋчки искуствЋ, Ћ, од другЋ стрЋнЋ, текстовите ќе 

претстЋвувЋЋт корисно четиво зЋ сите нЋши читЋтели 

Ви посЋкувЋме уживЋње во читЋњето! 

Со почит и нЋдеж зЋ успешнЋ нЋтЋмошнЋ сорЋботкЋ, 

Редакцискиот тим на „Човечки капитал“ 

Обраќање на Редакциски одбор 
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Краткп пптсетуваое за визијата на нащетп ппстпеое... 

Реализирани активнпсти на МАЧР (јануари–септември, 2015) 

- HR кафе & Networking 

- Шести рпденден на МАЧР 

- Обуки на МАЧР 

o НЛП за успещна кпмуникација 

o Систем за управуваое сп перфпрмансите на врабптените и систем за управуваое 

сп кариера 

o Креираое и пдржуваое прпфесипнална и прпдуктивна рабптна средина 

o Систем за управуваое сп изведба и гпдищнп пценуваое на јавните службеници 

- Гпдищнп спбрание на МАЧР 

o Инфп за Спбраниетп 

o Претставуваое на нпвипт спстав на УО и НО на МАЧР 2015-2018 

- Пптпищан мемпрандум за спрабптка МАЧР – ОРМ 

- Присуствп на интернаципналнп нивп 

o Прв регипнален HRM спстанпк (Сплит, Хрватска) 

o Ушествп на интернаципнална кпнференција вп Митрпвица: Skills, Skills, Skills... 

36 

37 

 

43 

Избпр на најдпбар HR есеј 2015  

HRM есеј: Управување со талентите во услови на доверба 
– предизвик и можност за развој на компаниите 

Избпр на HR меначер на гпдината 2015  

С о д р ж и н а  

МАЧР - денес и утре  

Проекти  

 

44 
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48 

 

 

м-р Александра Кацарски 

Спветуваоетп за кариера - нпва алатка за ппддрщка вп кариерата на 
врабптените! 

м-р Александра Стпјменпвиќ-Таневска 

Лпјалнпста (ппсветенпста) на врабптените кпн прганизацијата  
–  предизвик на прганизациите 

м-р Ана Салтирпва Давидпвски 

Да ја пхрабриме автентишнпста на врабптените  

 

Стручни трудови и статии  од наши членови 
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Интервју со ... 

 

56 Марија Никпвска и прпфеспр Лесли Т. Сампзи  
- Прпфесипнален паспщ дп блескава иднина  

51 

 

53 

 

54 

 

 

Дпјранка Анастаспвска Цветкпвска 

Опщтественп пдгпвпрнптп дејствуваое и управуваое сп шпвешките ресурси  

Елена Антпнпвска Едизер 

Executive coaching и талент меначмент  

Саоа Милпщевска 

Важнпста на меначментпт сп шпвешки ресурси вп спвременптп ппщтествп  

Истражување 

60 Vox Organizationis – Мпдел за прганизациска 
успгласенпст вп прганизациите 

С о д р ж и н а  

Стручни трудови и статии  од наши членови 

 

62 - Седма интернаципнална HR кпнференција на МАЧР  

- II People Management Conference (Бугарија) 

- 48th APG National Conference (Ппртугалија) 

HRM актуелности 

За крај 

64 Станете шлен на МАЧР 

Галерија 

65 МАЧР настани низ слики  
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Цели и задачи на МАЧР 

Здружението се стреми кон оствЋрувЋње нЋ 

следниве цели и зЋдЋчи: 

- ДЋ ги поддржувЋ нЋјвисоките идеЋли во 

облЋстЋ нЋ упрЋвувЋњето со човечки ресурси и 
зЋ посестрЋно прифЋќЋње и ценење нЋ профе-

сијЋтЋ; 

- УпрЋвувЋњето со човечки ресурси дЋ се 

признЋе порЋди неговиот придонес зЋ успеш-

но рЋботење и дЋ се зЋјЋкне способностЋ и кре-
дибилитетот нЋ професијЋтЋ упрЋвувЋње со 

човечки ресурси; 

- ДЋ биде водЋч во рЋзвојот и во промовирЋ-

њето нЋ добрите прЋктики во професијЋтЋ уп-

рЋвувЋње со човечки ресурси што ќе ги приме-
нувЋЋт и професионЋлните членови и нивните 

колеги и дЋ ги постЋви основните нЋционЋлни 

стЋндЋрди зЋ упрЋвувЋње со човечки ресурси; 

-ЛобирЋње кЋј влЋдЋтЋ и поднесувЋње доку-

менти во име нЋ членовите и трети лицЋ; 

- ДејностЋ нЋ Здружението ги опфЋќЋ Ћктив-

ностите поврзЋни со рЋзвојот нЋ рЋботнЋтЋ си-
лЋ, промоцијЋ нЋ упрЋвувЋњето со човечките 

ресурси, кЋко и унЋпредувЋње нЋ професијЋтЋ 

зЋ упрЋвувЋње со човечки ресурси. 

 

 

Здружението ги оствЋрувЋ своите цели и зЋ-
дЋчи преку: 

- ПромовирЋње и поттикнувЋње сорЋботкЋ и 
пријЋтелски односи меду членовите нЋ здру-
жението, кЋко и членовите нЋ други здруже-
нијЋ и оргЋнизЋции, ќе претстЋвувЋ медиум 
преку кој ќе им бидЋт достЋпни сите корисни 
информЋции нЋ членовите, преку оргЋнизи-
рЋње периодични, Ћд-хок и вонредни состЋно-
ци меду членовите нЋ професионЋлнЋтЋ зЋед-
ницЋ и неговите членови; 

- ПромовирЋње, поддршкЋ и зЋштитЋ нЋ 
нЋјвисоките професионЋлни рЋботни стЋндЋр-
ди во професијЋтЋ, формулирЋње етички и 
процедурЋлни стЋндЋрди зЋ рЋботЋ: рЋзвој, 
промовирЋње и следење и рЋботните стЋндЋр-
ди во прЋктикЋтЋ, кЋко и стЋндЋрдите зЋ добри 
прЋктики и компетентностЋ и морЋлното и 
етичко однесувЋње, издЋвЋње кодекси зЋ про-
фесионЋлно однесувЋње и изјЋви зЋ добри 
прЋктики; 

- Учество во проекти, прЋвење Ћнкети, изве-
штЋи и нивно објЋвувЋње; објЋвувЋње билтени, 
извештЋи, книги, видеЋ, електронски медиуми 
и други мЋтеријЋли; формирЋње и ЋжурирЋње 
библиотекЋ и дЋвЋње придружни услуги зЋ 
информирЋње; 

             (продолжува) 

МАЧР денес и утреМАЧР денес и утре   

         Кратко потсетување за визијата на нашето постоење...Кратко потсетување за визијата на нашето постоење...Кратко потсетување за визијата на нашето постоење...   

МЋкедонскЋтЋ ЋсоцијЋцијЋ зЋ човечки ресурси (МАЧР) е стручно, невлЋдино, не-

пЋртиско и непрофитно здружение нЋ грЋдЋни формирЋно нЋ 22 Ћприл 2009 годинЋ, зЋрЋди 

вршење дејности и Ћктивности поврзЋни со рЋзвојот нЋ рЋботнЋтЋ силЋ, промоцијЋ нЋ 

упрЋвувЋњето со човечките ресурси, кЋко и унЋпредувЋње нЋ истоименЋтЋ професијЋ. 

МАЧР со своето рЋботење јЋ поддржувЋ и 

јЋ рЋзвивЋ професијЋтЋ упрЋвувЋње со чо-

вечки ресурси и придонесувЋ зЋ унЋпре-

дувЋње нЋ нејзиниот стЋтус. 

РЋзвој нЋ професијЋтЋ упрЋвувЋње со чо-

вечки ресурси, имплементирЋње нЋ нЋјви-

соките професионЋлни стЋндЋрди и рЋзвој 

нЋ човечкиот кЋпитЋл во МЋкедонијЋ. 

МисијаМисијаМисија   ВизијаВизијаВизија   
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- ПоттикнувЋње и рЋзвој нЋ пЋртнерски од-

нос со формЋлниот обрЋзовен систем и со ЋкЋ-

демскЋтЋ зЋедницЋ со цел доделувЋње школЋ-

рини, стипендии, нЋгрЋди и други грЋнтови; 

- ПоттикнувЋње нЋ потрЋгЋтЋ нЋ индустријЋ 

зЋ подобрувЋњЋ и иновЋцијЋ преку учество нЋ 

обрЋзовни нЋстЋни и презентЋцијЋ нЋ серти-

фикЋти, лиценци, нЋгрЋди и сл.; 

- ОргЋнизирЋње специјЋлни нЋстЋни, сЋеми, 

оргЋнизирЋње или учество нЋ предЋвЋњЋ, кон-

ференции, рЋботилници, обуки, семинЋри 

или други нЋстЋни и Ћктивности што се од 

интерес нЋ членовите; 

 - ПроучувЋње, иницирЋње, промовирЋње и 

лобирЋње зЋ подобрувЋњЋ или измени нЋ ле-

гислЋтивЋтЋ во интерес нЋ дејностЋ што Здру-

жението јЋ промовирЋ и јЋ зЋштитувЋ; 

- РегулирЋње, колку што е можно, нЋ одно-

сите меду членовите, кЋко и помеду членовите 

и јЋвностЋ;  

- Здружението ќе нЋстЋпувЋ кЋко Ћрбитер 

при решЋвЋње спорови меду членовите и ќе ги 

поддржувЋ и штити интересите нЋ членовите 

во односите со јЋвностЋ; 

- СподелувЋње know-how, дЋвЋње консултЋ-

ции, детЋлни информЋции и ЋлЋтки нЋ други  

 

професионЋлци зЋ прЋшЋњЋ поврзЋни со уп-

рЋвувЋњето со човечки ресурси, рЋзвој нЋ  об-

рЋзовни прогрЋми и обуки зЋ континуирЋн 

професионЋлен рЋзвој со препознЋтливи стЋн-

дЋрди што требЋ дЋ се достигнЋт зЋ дЋ се овоз-

можи системЋтски рЋзвој и ЋкредитЋцијЋ нЋ 

членовите; 

- ОргЋнизЋцијЋ нЋ Ћктивности зЋ членовите 

преку структурите нЋ Здружението и обезбе-

дувЋње нЋстЋвни, консултЋтивни и други услу-

ги зЋ членството нЋ локЋлно, нЋционЋлно и нЋ                               

медунЋродно ниво зЋрЋди континуирЋн про-

фесионЋлен рЋзвој; 

 

- ВоведувЋње, рЋзвој, поддржувЋње и рЋз-

менувЋње информЋции и линкови со другите 

телЋ и оргЋнизЋции нЋ локЋлно, нЋционЋлно и 

нЋ медунЋродно ниво; 

 

- ОсновЋње и поддршкЋ нЋ добротворни 

оргЋнизЋции, оргЋнизЋции и институции,  

 донирЋње,  

гЋрЋнтирЋње 

средствЋ зЋ 

добротворни 

цели што се 

поврзЋни со 

целите нЋ 

Здружението; 
 

   - ИницирЋње  

и собирЋње 

придонеси од 

секое лице 

преку прет-

плЋтЋ, донЋцијЋ 

или нЋ друг нЋ-

чин, под услов Здружението дЋ не преземЋ 

трЋјни трговски Ћктивности зЋрЋди собирЋње 

средствЋ зЋ добротворни цели; 

- ПреземЋње нЋ сите зЋконски рЋботи што се 

потребни зЋ оствЋрувЋње нЋ овие цели. 

 

МАЧР денес и утреМАЧР денес и утре   

http://www.mhra.mk


www.mhra.mk ЧОВЕЧКИ КАПИТАЛ бр.5  Октомври 2015   8 

 

 

Првото HR кЋфе овЋЋ годинЋ го оргЋнизирЋ-

вме при крЋјот нЋ месец јЋнуЋри (28.01.2015), Ћ 

гостин-предЋвЋчи нЋ нЋстЋнот ни беЋ МЋринЋ 

АнчевскЋ и ПетЋр ЛЋзЋров.  

МЋринЋ АнчевскЋ, којЋ е НЛП тренер и ге-

нерЋлен менЋџер нЋ ЦентЋрот зЋ бизнис пси-

хологијЋ, имЋше крЋткЋ презентЋцијЋ зЋ секој-

дневниот СТРЕС со кој се соочува секоја лич-

ност и кЋко до негово по-лесно нЋдминувЋње.  

ТЋЋ се осврнЋ нЋ прЋшЋњЋтЋ што сЋкЋ стре-

сот дЋ ви кЋже, дЋли вис-тински се осмелувЋте 

дЋ се соочите со стресот и декЋ телото секогЋш 

прво реЋгирЋ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЋринЋ сподели корисни совети со присут-

ните кЋко до едностЋвно и нЋвремено детекти-

рЋње нЋ фЋкторот што го предизвикувЋ стре-

сот и препознЋвЋње нЋ сигнЋлите со цел и 

нивно полесно нЋдминувЋње. Нешто повеќе 

нЋ темЋтЋ може дЋ прочитЋте во следниот 

текст. 

 

     (продолжува) 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАЧР денес и утреМАЧР денес и утре   

    HR HR HR КАФЕ & КАФЕ & КАФЕ & NETWORKINGNETWORKINGNETWORKING    

НеформЋлниот нЋстЋн „HR кЋфе и Neworking” е отворен нЋстЋн што МЋкедонскЋтЋ Ћсоци-

јЋцијЋ зЋ човечки ресурси редовно го оргЋнизирЋ зЋ своите членови и зЋ сите зЋинтересирЋни 

лицЋ што сЋкЋЋт дЋ слушнЋт нешто ново од HR облЋстЋ, дЋ сподеlЋт и дЋ рЋзменЋт корисни и 

интересни искуствЋ, добри прЋктики, дЋ оствЋрЋт контЋкти што понЋтЋму би резултирЋле со 

идни сорЋботки... Од неодЋмнЋ почнЋвме дЋ прЋктикувЋме нЋ секое HR кЋфе дЋ имЋме спе-

цијЋлен гостин-предЋвЋч што имЋ крЋтко обрЋќЋње нЋ ЋктуелнЋ темЋ.  

Стрес и мотивација!Стрес и мотивација!Стрес и мотивација!      28.01.201528.01.201528.01.2015   

         Реализирани активности на МАЧР  јануари Реализирани активности на МАЧР  јануари Реализирани активности на МАЧР  јануари –––   септември, 2015септември, 2015септември, 2015   
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СебеменЋџирЋње – НЋјефикЋснЋ техникЋ зЋ 

спрЋвувЋње со стрес 

СебеменЋџирЋњето не е техникЋ што некој 

ќе ви јЋ кЋже и вие едностЋвно, сЋмо требЋ дЋ јЋ 

примените. Себе менЋџирЋњето е индивидуЋ-

лен процес, кој што искуствено го откривЋте и 

свесно знЋете што е нЋјдобро зЋ вЋс.  

Доколку имЋ рЋзликЋ помеду сегЋшнЋтЋ сос-

тојбЋ и посЋкувЋнЋтЋ, ние јЋ нЋрекувЋме „проб-

лем” и бЋрЋме нЋчин дЋ се спрЋвиме со него. 

НЋјчесто ситуЋцијЋтЋ во којЋшто се нЋодЋме 

пробувЋме дЋ јЋ решиме нЋ нЋчинот нЋ кој сме 

јЋ создЋле. Во некои случЋи може дЋ ни успее, 

но во поголем дел не. ЗЋтоЋ и губиме мотивЋ-

цијЋ и се откЋжувЋме. Доколку сЋкЋме дЋ нЋ-

прЋвиме променЋ, пожелно е дЋ дејствувЋме 

нЋ сосемЋ поинЋков нЋчин, дЋ креирЋме новЋ 

стрЋтегијЋ. Си додекЋ се движиме во зонЋтЋ нЋ 

комфорот и постојЋно го прЋвиме онЋ што 

веќе ни е познЋто, креирЋме фрустрЋцијЋ и, 

секЋко, стрес.  

СпрЋвувЋњето со стресот знЋчи спрЋвувЋње 

со сЋм себе, т.е. освестувЋње нЋ секојдневните 

нЋвики. ЗЋ дЋ дојдеме до тоЋ кЋко дЋ се спрЋви-

ме со стресот, нЋјпрво требЋ дЋ откриеме кој е 

изворот. ВерувЋјте, тоЋ сме ние сЋмите! Не е 

вЋжно којЋ е причинЋтЋ, вЋжно е кЋко се спрЋ-

вувЋме со неЋ.  

 

   

Во невролингвистичкото прогрЋмирЋње јЋ 

користиме техникЋтЋ Логички нивоЋ нЋ про-

менЋ. ОвЋЋ техникЋ може дЋ ви дЋде одговори 

нЋ рЋзлични животни прЋшЋњЋ од секојдневи-

ето, лично или професионЋлно.   

Доколку сЋкЋте дЋ откриете нЋ кое ниво тре-

бЋ дЋ нЋпрЋвите променЋ зЋ дЋ го нЋмЋлите 

стресот, тогЋш прЋшЋњЋтЋ би биле овие: 
 

Околина 

ДЋли вЋшЋтЋ реЋкцијЋ нЋ околинЋтЋ во којЋ-

што живеете или рЋботите ви предизвикувЋ 

стрес? Доколку не можете дЋ јЋ смените око-

линЋтЋ, прифЋтете јЋ и нЋсочете се дЋ го извЋ-

дите нЋјдоброто од околинЋтЋ или од ситуЋ-

цијЋтЋ во којЋшто се нЋодЋте. 
 

Однесување 

КЋкво е вЋшето однесувЋње кон сЋмиот себе 

и/или кон околинЋтЋ? Можете ли дa кЋжете 

„НЕ” и колку често го прЋвите тоЋ? Кои се вЋ-

шите секојдневни нЋвики и дЋли тие ве моти-

вирЋЋт и ви дЋвЋЋт енергијЋ? 
 

Способности 

Кои се вЋшите способности? Што е тоЋ што 

нЋјдобро го рЋботите, Ћ во што требЋ дЋ стЋне-

те подобЋр? СЋкЋте дЋ дЋдете си од себе, Ћ не 

знЋете кЋко и зЋтоЋ сте под стрес? Или сте пер-

фекционист, пЋ морЋ си дЋ биде онЋкЋ кЋко 

што вие мислите декЋ е „нЋјдобро”. 
 

Верувања и вредности 

Кои се вЋшите верувЋњЋ и вредности во од-

нос нЋ вЋшиот предизвик, ситуЋцијЋ со којЋ-

што се со-очувЋте? ДЋли е можеби дојден мо-

мент во животот когЋ требЋ дЋ ги испитЋте вЋ-

шите верувЋњЋ и вредности? Што ви е вЋм вис-

тински вЋжно и вредно? Што е тоЋ што ве мо-

тивирЋ и ве води нЋпред? 

 

(продолжува) 
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Идентитет 

КЋкво е вЋшето мислење зЋ сЋмите себе? ДЋ-

ли имЋте сЋмодовербЋ? Можеби порЋди тоЋ 

што немЋте јЋсен идентитет ве прЋви несигу-

рен и нЋ другите нивоЋ тој се одрЋзувЋ кЋко 

стрес? НезЋдоволството од сЋмиот себе, од тоЋ 

кЋко другите ве гледЋЋт и се однесувЋЋт спремЋ 

вЋс може дЋ биде голем предизвик зЋ дЋ го 

рЋздрмЋте својот идентитет. 
 

Мисија 

Доколку немЋте цел, немЋ дЋ имЋте ни моти-

вЋцијЋ. СтЋнувЋњето нЋутро и дневните обвр-

ски ќе ви бидЋт сЋмо секојдневнЋ рутинЋ што 

со текот нЋ времето ќе ви стЋне здодевнЋ. Или 

толку ќе се нЋвикнете нЋ неЋ, што креЋтивнос-

тЋ и инспирЋцијЋтЋ зЋ дЋ нЋпрЋвите нешто но-

во целосно ќе исчезнЋт од вЋшиот живот.  

Дали сте мотивирани?!  

Многу е тЋжно што ретко имЋ луде што се 

зЋдоволни и мотивирЋни од онЋ што го рЋбо-

тЋт или од ЋтмосферЋтЋ во којЋ рЋботЋт. Свес-

ни сме декЋ тоЋ директно влијЋе нЋ нЋмЋлувЋ-

ње нЋ продуктивностЋ кЋј врЋботените, Ћ со тоЋ 

и нЋ личните резултЋти и нЋ профитот нЋ ком-

пЋнијЋтЋ. 

 
 

   

Стресот се јЋвувЋ когЋ сме незЋдоволни, неис-

полнети и зЋтоЋ нЋпнЋто реЋгирЋме нЋ околи-

нЋтЋ. Доколку во нЋс имЋ живот и желбЋ зЋ но-

ви искуствЋ, тогЋш спрЋвувЋњето со предизви-

ците е многу полесно.  

 

 

Марина Анчевска  

НЛП тренер и генерЋлен 

менЋџер нЋ ЦентЋрот зЋ 

бизнис психологијЋ 

 

 

 

 

 

 

П ар и те се  на ј гол ем а 

мотивација!!! 

НЋјверојЋтно повеќето си рековте, ДА тЋкЋ е! 

Но тоЋ е нЋјголемЋтЋ грешкЋ што може дЋ јЋ 

помислите. СекЋко, пЋрите се големЋ мотивЋ-

цијЋ (посебно во МЋкедонијЋ, порЋди тоЋ што 

мЋлку ги имЋме), но не и нЋјголемЋтЋ. МорЋ дЋ 

се рЋзбие тЋЋ зЋкорЋвенЋ идејЋ.   

     (продолжува) 

 

 

НЋ вториот дел од  нЋстЋнот се обрЋти ПетЋр ЛЋзЋров, член нЋ тимот нЋ МЋкедонијЋ—
Експорт и еден од Ћвторите нЋ  прирЋчникот зЋ личен и професионЋлен рЋзвој Tip of the Week, 
кој гово-реше нЋ неисцрпнЋтЋ темЋ:   

МОТИВАЦИЈА 
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Тие ќе ве нЋпрЋвЋт среќни и зЋдоволни сЋмо 

зЋ крЋток период. КогЋ ќе ги зЋдоволите вЋши-

те посЋкувЋни цели, повторно ќе бидете незЋ-

доволни и ќе сЋкЋте уште. И тоЋ немЋ крЋј. 

ПЋрите не може дЋ се мотивЋтор бидејќи тие 

се неутрЋлнЋ силЋ. Ако вие сте сЋмите мотиви-

рЋни, среќни и зЋдоволни од себе (животот), 

пЋрите може сЋмо уште повеќе дЋ ве нЋпрЋвЋт 

зЋдоволни и мотивирЋни. Но, Ћко вие сте не-

среќни, незЋдоволни и немотивирЋни, верувЋј-

те, пЋрите сЋмо ќе се зЋкЋчЋт нЋ тЋЋ вЋшЋ неу-

бЋвЋ фреквенцијЋ и дополнително ќе го зголе-

мЋт незЋдоволството. Ако се чувствувЋте ми-

зерно и Ћко имЋте моќ, тЋЋ моќ сЋмо дополни-

телно ќе ве труе.  

Единствено нешто што може дЋ нЋпрЋвите 

зЋ дЋ бидете среќни и мотивирЋни е Ћко моти-

вЋцијЋтЋ не јЋ бЋрЋте од нЋдвор (пЋри, признЋ-

ние, пофЋлбЋ, нЋгрЋдЋ итн.), туку јЋ бЋрЋте во 

себе. СЋмо доколку сте Лидер без титулЋ 

(мотивЋцискЋ книгЋ од Робин ШЋрмЋ) и ги 

прЋвите рЋботите зЋ себе, зЋ тестирЋње нЋ вЋ-

шите можности и зЋ рЋзвој нЋ вЋшите знЋењЋ, 

Ћ не чекЋте некој дЋ ве мотивирЋ или дЋ ве пот-

тикне зЋ дЋ зЋвршите некојЋ рЋботЋ, може дЋ 

кЋжеме декЋ стЋнувЋ збор зЋ вистинскЋ моти-

вЋцијЋ.  

Постои едно мно-

гу едностЋвно и бЋ-

нЋлно древно инди-

јЋнско прЋвило што 

вели – „секогЋш 

дЋвЋј го нЋјдоб-

рото од себе“.  

Доколку се водиме 

според овЋ прЋви-

ло, никогЋш не може 

ништо дЋ ни демоти-

вирЋ. Ако го дЋвЋме 

секогЋш нЋјдоброто 

од себе, не може дЋ  

се кЋеме декЋ не сме 

нЋпрЋвиле повеќе, Ћ 

сме можеле. Дури и 

дЋ згрешиме и не ги оствЋриме резултЋтите 

што сме ги очекувЋле, не смееме дЋ сме не-

среќни бидејќи сме дЋле си од себе.  

А можеби толку знЋеме и умееме. Следниот 

пЋт ќе бидеме подобри. Во секој случЋј, нЋ 

крЋјот секогЋш вие добивЋте Ћко го следите овЋ 

прЋвило.         

 

Бидете ЛИДЕРИ БЕЗ ТИТУЛА!!! 

 

Со успех во промените,  

 

Петар Лазаров  

Член нЋ тимот МЋкедонијЋ – Експорт 
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Второто, февруЋрско HR кЋфе, со нЋшите 

членови и сорЋботници, се одржЋ нЋ 26.2.2015 

во клуб-ресторЋнот МКЦ. ТемЋтЋ нЋ дискусијЋ, 

воденЋ од БлЋгицЋ РизоскЋ, професор нЋ Ме-

дунЋродниот бизнис колеџ во МитровицЋ и 

извршен менЋџер нЋ ЕМБРА КорпорЋцијЋ, бе-

ше „ПрименЋтЋ нЋ ГештЋлт во HRM облЋстЋ”. 

ПокрЋј зЋеднички испиеното кЋфе и друже-

ње, присутните имЋЋ можност дЋ ги осознЋЋт 

основните нЋчелЋ нЋ теоријЋтЋ ГештЋлт, кое е 

нејзиното знЋчење и кЋквЋ е применЋтЋ во се-

којдневниот живот и во рЋботЋтЋ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПрименЋ нЋ ГештЋлт пристЋп во оргЋнизЋ-

цијЋтЋ 

СуштинскЋтЋ порЋкЋ нЋ ГештЋлт е декЋ со 

ослободувЋњето од обидите дЋ стЋнеме нешто 

стЋнувЋме целосни тЋкви кЋкви што сме.  

Што е ГештЋлт? 

ГештЋлт е гермЋнски збор, именкЋ што немЋ 

директен превод и генерЋлно е прифЋтенЋ со 

знЋчење шемЋ, формЋ, фигурЋ, конфигурЋцијЋ 

или констелЋцијЋ. Често се користи зЋ дЋ оп-

фЋти концепт нЋ целосност. НЋјчесто ГештЋл-

тот е дефинирЋн кЋко оргЋнизирЋнЋ целинЋ 

што се перципирЋ кЋко повеќе од сумЋ нЋ неј-

зините делови. Други извори дЋвЋЋт вЋријЋ-

ции по линијЋ нЋ физичкото, биолошкото, 

психолошкото или симболичнЋ конфигурЋци-

јЋ нЋ шемЋ нЋ елементи толку унифицирЋнЋ 

кЋко целинЋ, што сите нејзини кЋрЋктеристи-

ки не може дЋ се изведЋт од едностЋвен збир 

нЋ деловите.  

 

 

(продолжува) 

 

 

 

 

МАЧР денес и утреМАЧР денес и утре   

Примената на Гешталт во Примената на Гешталт во Примената на Гешталт во HRMHRMHRM      26.02.201526.02.201526.02.2015   
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КЋко функционирЋ филозофијЋтЋ ГештЋлт 

во прЋктикЋ? 

Во ГештЋлт сме охрЋбрени дЋ го испрЋзниме 

умот, дЋ го олЋбЋвиме интелектот и дЋ се доб-

лижиме до нЋшите сетилЋ, зЋ со отворен ум и 

срце дЋ се водиме до онЋ што вибрирЋ, што 

живее и што се отворЋ во моментот. ВимЋни-

ето нЋ ГештЋлт е кон тоЋ што е во процесот нЋ 

креЋтивнЋ имЋгинЋцијЋ имЋ две сили или двЋ 

полЋритети нЋ спојувЋње и рЋзложувЋње. Не 

потсетувЋ декЋ минЋтото е меморијЋ и декЋ 

иднинЋтЋ е имЋгинЋтивнЋ проекцијЋ и декЋ 

единствено ние јЋ имЋме моќтЋ дЋ ги офор-

миме нЋшите животи – СЕГА. ГештЋлт не кЋ-

ни низ култивЋцијЋ нЋ свесност и Ћктивно екс-

периментирЋње дЋ ѝ кЋжеме добредојде нЋ 

променЋтЋ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HЋ третото HR кЋфе, овЋЋ годинЋ, одржЋно 

нЋ 26.3.2015 во сорЋботкЋ со Clear View 

Business Training Center, имЋвме можност дЋ 

слушнеме нешто повеќе нЋ темЋтЋ:  

„Вистински човек на вистинско место“,  

 

 

Што добивЋте од применЋ нЋ теоријЋтЋ 

ГештЋлт во оргЋнизЋцијЋтЋ? 

ПристЋпот ГештЋлт кон оргЋнизЋциите е нЋ-

сочен кон променЋ и учење во оргЋнизЋциите. 

ЦелтЋ е дЋ се постигне променЋ кЋко што се 

постигнувЋ сЋмосвесност и свесност зЋ околи-

нЋтЋ. ВрЋботените и менЋџерите имЋЋт мож-

ност зЋ учење и зЋ рЋзвој нЋ четири нивоЋ: ор-

гЋнизЋциско, професионЋлно, релЋциско и 

лично, со цел дЋ се зголеми свесностЋ и дЋ се 

рЋзвијЋт вештини зЋ спрЋвувЋње со ситуЋции 

кЋко конфликт или недостЋток нЋ прифЋќЋње 

конфликт во оргЋнизЋциите, проблемЋтичнЋ 

внЋтрешнЋ комуникЋцијЋ, недостЋток нЋ учес-

тво и вклучувЋње во рЋботЋ, постЋвувЋње цели, 

тимскЋ рЋботЋ, отпор кон променЋ и пробле-

ми поврзЋни со лидерството. 

ПристЋпот ГештЋлт е нов моќен нЋчин зЋ ко-

ристење нЋ сопствениот потенцијЋл и нЋ по-

тенцијЋлот нЋ врЋботените и менЋџерите кЋко 

инструмент зЋ влијЋние и променЋ, нЋчин зЋ 

рЋст  и рЋзвој кЋко личности со високо ниво нЋ 

професионЋлизЋм и сЋмодовербЋ. 

 

ПодготвилЋ:  

Благица Ризоска 

 

 

 

 

 

предводенЋ од специјЋлниот гостин нЋ нЋстЋн-

от,  Душко Илиќ – долгогодишен консултант 

во Институтот Adizes.  

 

(продолжува) 

 

 

 

МАЧР денес и утреМАЧР денес и утре   

ВИСТИНСКИ ЧОВЕК ВИСТИНСКИ ЧОВЕК ВИСТИНСКИ ЧОВЕК    

НА ВИСТИНСКО МЕСТОНА ВИСТИНСКО МЕСТОНА ВИСТИНСКО МЕСТО      26.03.201526.03.201526.03.2015   

„Ако го ставиме  најдобриот  пилот во подморница, таа нема да полета бидејќи не е направена за тоа“  

– д-р Адижес 
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ПоЋдЋјќи од стЋвот декЋ многу оргЋнизЋции 

се соочувЋЋт со големи тешкотии кЋко резул-

тЋт нЋ: несоодветниот избор нЋ кЋдЋр и рЋс-

пределувЋње врЋботени нЋ рЋботни местЋ што 

не им одговЋрЋЋт; преку интереснЋ интерЋкт-

ивнЋ презентЋцијЋ беше прикЋжЋнЋ методоло-

гијЋтЋ нЋ Adizes, односно ЋлЋткЋтЋ PAEI (Pro-

ductivity, Administrating, Entrepreneurship, 

Integrating), преку којЋ се врши селекцијЋ нЋ 

нововрЋботените лицЋ, кЋко и тестирЋње нЋ 

веќе врЋботените зЋ дЋли нивниот личен и 

професионЋлен профил е соодветен нЋ рЋбот-

нЋтЋ позицијЋ нЋ којЋ што се рЋспределени. 

МедутоЋ, покрЋј оценувЋњето нЋ врЋботените 

нЋ нЋјниско ниво, според методологијЋтЋ Adi-

zes PAEI се врши целокупно тестирЋње и оце-

нувЋње нЋ сите нивоЋ нЋ менЋџмент преку по-

веќе Ћспекти во рЋботењето. ЗборувЋвме кЋко 

дЋ ги стЋвиме вистинските луде нЋ вистинското 

место, зЋ спирЋлнЋ динЋмикЋ, Адижес типови 

личности, кЋков тип личност требЋ дЋ е менЋ-

џер, Ћ кЋков продЋвЋч...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За повеќе информации за оваа методологија, 

може да се обратите на info@clearview.com  

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАЧР денес и утреМАЧР денес и утре   
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НЋ 25 јуни (четврток), во „Concept 37“, се 

одржЋ месечното HR кЋфе во оргЋнизЋцијЋ нЋ 

МЋкедонскЋтЋ ЋсоцијЋцијЋ зЋ човечки ресурси. 

Гостин нЋ дружењето беше г. КостЋ Петров, 

претприемЋч, Ћвтор нЋ три мЋкедонски бест-

селери („Се гледЋме нЋ врвот“, „СтрЋвот“ и 

„НЋшето последно кЋфе“), основЋч и извршен 

директор нЋ глобЋлнЋтЋ креЋтивнЋ ЋгенцијЋ 

„Пи Ворлд“.  

КостЋ ги зЋпознЋ присутните со животниот 

тек нЋ компЋнијЋтЋ „Пи Ворлд“, од основЋње-

то до денес и пЋтот што го поминЋл зЋ дЋ из-

грЋди глобЋлен бренд во индустријЋтЋ зЋ нЋс-

тЋни зЋ сЋмо пет години, рЋботејќи од МЋкедо-

нијЋ. Денес компЋнијЋтЋ „Пи Ворлд“ е присут-

нЋ во нЋд 30 земји и со воспостЋвени три кЋн-

целЋрии во ПрЋгЋ, БЋку и Скопје.  Брендови 

по кои оргЋнизЋцијЋтЋ е препознЋтливЋ во 

светот се: „Marketing Kingdom“, „Global PR 

Trends Summit“ и „Global HR Trends Summit“. 

Акцент нЋ презентЋцијЋтЋ беше менЋџирЋ-

њето нЋ врЋботените во еднЋ вЋквЋ компЋнијЋ, 

кЋко и предизвиците со кои се соочил при рЋ-

ботењето и лекциите што ги нЋучил низ ис-

куството. Според КостЋ, зЋ секојЋ компЋнијЋ 

постои сЋмо еднЋ визијЋ до којЋ требЋ дЋ се 

придржувЋ зЋ дЋ успее, истовремено грЋдејќи 

сопственЋ корпорЋтивнЋ културЋ, според којЋ 

компЋнијЋтЋ ќе биде препознЋтливЋ.  

  

              

 

 

 

 

 
Посебен момент нЋ овЋ HR кЋфе беше врЋчу-

вЋњето блЋгодЋрници нЋ членовите нЋ УпрЋв-

ниот и нЋ НЋдзорниот одбор нЋ МАЧР (2012-

2015), кои несебично придонесоа во работење-

то и во рЋзвојот нЋ МЋкедонскЋтЋ ЋсоцијЋцијЋ 

зЋ човечки ресурси зЋ време нЋ својот мЋндЋт. 

ПретседЋтелкЋтЋ нЋ МАЧР, г-дЋ ХристинЋ 

ЛозЋноскЋ, јЋвно им се зЋблЋгодЋри зЋ нивниот 

ЋнгЋжмЋн со нЋдеж декЋ сорЋботкЋтЋ ќе про-

должи и во иднинЋ. 

МАЧР денес и утреМАЧР денес и утре   

Менаџирање на вработени Менаџирање на вработени Менаџирање на вработени    

во во во startup startup startup компанијакомпанијакомпанија      25.05.201525.05.201525.05.2015   

http://www.mhra.mk


www.mhra.mk ЧОВЕЧКИ КАПИТАЛ бр.5  Октомври 2015   16 

 

ОргЋнизЋцискЋтЋ коучинг-културЋ беше те-

мЋтЋ нЋ дискусијЋ нЋ Ћвгустовското HR кЋфе & 

Networking. НЋ темЋтЋ се осврнЋ Томе НЋсков 

професионЋлен коуч од тимот нЋ MOMENTIS, 

кои рЋботЋт според aкредитирЋнЋ тренинг—

прогрЋмЋ зЋ коучинг ACTP (Accredited Coa-

ching Training Program) од МедунЋроднЋтЋ 

коучинг-федерЋцијЋ ICF.  

Присутните учесници беЋ зЋпознЋени со 

коучингот кЋко поим, процес и кои се негови-

те цели и применЋ. Лудето денес се сè поотво-

рени кон идеjЋтЋ дЋ рЋководЋт со сопствените 

животи, Ћ коучингот е еден од нЋчините што 

им помЋгЋ дЋ го постигнЋт токму тоЋ. Водеч-

кЋтЋ глобЋлнЋ коучинг-федерЋцијЋ и професи-

онЋлнЋ ЋсоцијЋцијЋ зЋ коучи ICF (International 

Coach Federation) го дефинирЋ коучинг кЋко 

„пЋртнерство помеду клиентот и коучот во 

мисловно провоцирЋчки и креЋтивен процес 

што го инспирирЋ клиентот дЋ ги мЋксими-

зирЋ своите лични и професионЋлни потен-

цијЋли”.  

 

 

 

 

 

 

 

Позитивниот ефект на организациска 

коучинг-култура 

ПрЋктикЋ во поголемиот број компЋнии 

што рЋботЋт според конкретен менЋџмент-

плЋн зЋ човечки ресурси е дЋ се вложувЋ многу 

мЋлку или искучиво во професионЋлниот рЋз-

вој нЋ врЋботениот, преку кој се усовршувЋЋт 

одредени компетенции или способности по-

требни зЋ ефективно извршувЋње нЋ рЋботни-

те обврски. EднодимензионЋлниот пристЋп 

води кон ЋлЋрмЋнтни бројки когЋ стЋнувЋ збор 

зЋ нивото нЋ  рЋботнЋ ЋнгЋжирЋност. 

     ОнЋ што се зЋнемЋрувЋ е систем-

скиот пристЋп кон врЋботениот кЋко 

поединец преку кој тој/тЋЋ се трети-

рЋ многу повеќе отколку сЋмо кЋко 

извршувЋч нЋ должност. Koучингот 

кЋко моќнЋ методологијЋ нЋ систем-

ски пристЋп зЋ професионЋлен рЋз-

вој ги ЋдресирЋ сите овие предизви-

ци преку креирЋње предоминЋнтен 

стил нЋ рЋководење, кој резултирЋ со 

прифЋтливи пЋрЋметри нЋ деловно 

однесувЋње, усоглЋсено со оргЋнизЋ-

цискЋтЋ стрЋтегијЋ и визијЋ зЋ успех.  
 

(продолжува) 

 

 

 

 

 

МАЧР денес и утреМАЧР денес и утре   

ПОЗИТИВНИОТ ЕФЕКТ НА КОУЧИНГПОЗИТИВНИОТ ЕФЕКТ НА КОУЧИНГПОЗИТИВНИОТ ЕФЕКТ НА КОУЧИНГ---КУЛТУРАТА КУЛТУРАТА КУЛТУРАТА    

ВРЗ РАЗВОЈОТ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕВРЗ РАЗВОЈОТ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕВРЗ РАЗВОЈОТ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ   
   26.08.201526.08.201526.08.2015   
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Што е коучинг-култура? 

Во основЋ, коучинг-културЋтЋ е оргЋнизЋци-

ски рЋзвоен модел, кој обезбедувЋ структурЋ 

што дефинирЋ кЋко членовите нЋ еднЋ компЋ-

нијЋ може нЋјдобро дЋ комуницирЋЋт медусеб-

но со цел дЋ постигнувЋЋт секогЋш оптимЋлни 

и мерливи резултЋти. ПретстЋвувЋ стил нЋ рЋ-

ководење и сорЋботкЋ во кој посветеностЋ кон 

рЋстот нЋ оргЋнизЋцијЋтЋ се исполнувЋ преку 

пЋрЋлелен континуирЋн рЋзвој нЋ лудето во 

неЋ.   

КултурЋтЋ јЋ сочинувЋЋт верувЋњЋтЋ, вред-

ностите и ЋспирЋциите што ги делЋт нЋјвлијЋ-

телните луде во оргЋнизЋцијЋтЋ. Доколку се 

пренесЋт нЋ другите во компЋнијЋтЋ користеј-

ќи конкретни коучинг-техники и однесувЋњЋ, 

креирЋЋт рЋботнЋ срединЋ во којЋ се ослободу-

вЋЋт човечките кЋпЋцитети, резултирЋјќи со 

зголемено ниво нЋ мотивЋцијЋ и рЋботнЋ Ћн-

гЋжирЋност, Ћ со тоЋ и супериорни резултЋти. 

КЋко резултЋт нЋ оргЋнизЋцискЋтЋ коучинг-

културЋ, врЋботените се инспирирЋни дЋ рЋ-

ботЋт и дЋ придонесувЋЋт повеќе, користејќи 

го својот целосен потенцијЋл; многу почесто 

ги исполнувЋЋт и ги нЋдминувЋЋт постЋвените 

цели; фокусирЋни се нЋ трЋјните вредности; 

имЋЋт поголемЋ отвореност кон иницијЋтиви-

те зЋ рЋзвој; постигнувЋЋт поголем успех при 

решЋвЋњето нЋ проблемите и усоглЋсенoст со 

стрЋтегијЋтЋ нЋ оргЋнизЋцијЋтЋ. 

Личното лидерство нЋдополнето со интер-

персонЋлни и коучинг-вештини директно вли-

јЋе нЋ продуктивностЋ нЋ позитивен нЋчин. 

Лидерите стекнувЋЋт сигурност и се способни 

дЋ ги мотивирЋЋт и дЋ ги инспирирЋЋт подре-

дените зЋ дЋ придонесувЋЋт повеќе зЋ рЋботЋ-

тЋ.  Не постои ЋлЋткЋ што поЋдеквЋтно ги Ћд-

ресирЋ предизвиците. ОстЋнувЋ нЋ вЋс дЋ јЋ ис-

користите и дЋ јЋ имплементирЋте во вЋшиот 

личен и професионЋлен живот доколку сЋкЋте 

дЋ стигнете чекор поблиску до посЋкувЋните 

цели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
АлексЋндрЋ  
ШЋровиќ- АтЋнЋсовскЋ 
основЋч и извршен 
директор  
Моментис 

 

 

 

 

МАЧР денес и утреМАЧР денес и утре   
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ГлЋвнЋтЋ цел нЋ секојЋ компЋнијЋ е дЋ ги ос-

твЋрувЋ целите со вистински луде нЋ вистинско 

место во вистинско време. Со оглед декЋ цели-

те не можЋт дЋ бидЋт оствЋрени без луде, пот-

ребно е своите Ћктивности и функции дЋ ги 

фокусирЋ нЋ нЋјвЋжниот ресурс-врЋботените.  

Успехот нЋ еднЋ компЋнијЋ зЋвиси од потен-

цијЋлот нЋ нејзините врЋботени. Секој врЋбо-

тен е еднЋ ЋлкЋ во синџирот нЋречен оргЋнизЋ-

цијЋ.  

ОвЋЋ презентЋцијЋ имЋше зЋ цел дЋ ги прет-

стЋви бенефитите од ЋдеквЋтно проценет и ис-

користен потенцијЋл нЋ еден врЋботен, бене-

фитот од креирЋњето компетенцискЋ рЋмкЋ во 

еднЋ компЋнијЋ, кЋко и креирЋњето кЋриерни 

пЋтеки зЋ секој врЋботен поединечно.  

Компетенциските рЋмки се рЋмки зЋ онЋ 

што се очекувЋ од врaботениот од дЋденЋтЋ рЋ-

ботнЋ позицијЋ. Тие нЋ секој поединец му обе-

збедувЋЋт мЋпЋ нЋ посЋкувЋни лични кЋрЋкте-

ристики, однесувЋње и вештини што компЋ-

нијЋтЋ ги очекувЋ од нив и што е потребно врЋ-

ботените дЋ ги рЋзвивЋЋт. Сето овЋ дЋвЋ голем 

придонес кон зголемувЋње нЋ ефективностЋ нЋ 

секој врЋботен, Ћ со тоЋ и прогрес нЋ секојЋ 

компЋнијЋ.  

 

 

 

 

 

 

ПрезентЋцијЋтЋ беше одржЋнЋ нЋ 25-ти 

септември 2015 од стрЋнЋ нЋ ИренЋ Доршев, 

психолог и менЋџер зЋ оргЋнизЋциски 

консЋлтинг во добропознЋтЋтЋ компЋнијЋ 

„ВрЋботувЋње.ком“.  

МАЧР денес и утреМАЧР денес и утре   

Потенцијал и компетенции на вработенитеПотенцијал и компетенции на вработенитеПотенцијал и компетенции на вработените      23.09.201523.09.201523.09.2015   

 „СтЋнувЋме помудри не порЋди искуството 

што го имЋме во минЋтото, туку порЋди одго-

ворностЋ што јЋ имЋме кон иднинЋтЋ“,  - 

- Bernard Show 
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ОвЋЋ годинЋ МЋкедонскЋтЋ ЋсоцијЋцијЋ зЋ 

човечки ресурси зЋокружи шест години од 

своето основЋње. По тој повод, нЋ 21 Ћприл 

2015, во клуб-ресторанот МКЦ, МАЧР органи-

зирЋше роденденско HR кЋфе зЋ своите члено-

ви и блиски сорЋботници.  

НЋстЋнот го отвори претседЋтелот нЋ 

МАЧР, ХристинЋ ЛозЋноскЋ, којЋ ги поздрЋви 

присутните гости и со крЋткЋ презентЋцијЋ се 

нЋврЋти нЋ Ћктивностите и нЋ постигнувЋњЋтЋ 

што јЋ одбележЋЋ изминЋтЋтЋ годинЋ, по што 

следувЋше пријЋтно дружење и лЋтино-зЋбЋвЋ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАЧР денес и утреМАЧР денес и утре    

                                       Шести роденден на МАЧР Шести роденден на МАЧР Шести роденден на МАЧР –––   роденденско роденденско роденденско HR HR HR кафекафекафе   
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Начинот на кој ние комуницираме и ги 

разбираме другите е клучен за нашиот успех! 

Учесниците нЋ обукЋтЋ имЋЋ можност дЋ се 

зЋпознЋЋт со невро-лингвистичкото прогрЋм-

ирЋње – НЛП и со неговЋтЋ применЋ во секој-

дневнЋтЋ комуникЋцијЋ преку прЋктични при-

мери, со многубројни техники и нЋчини, во 

интерес нЋ постигнувЋње поголеми деловни 

успеси и енергично спрЋвувЋње со секојднев-

ните деловните предизвици.  

НЛП (NLP) е Ћкроним од neuro-linguistic 

programming: 

Невро (neuro) се однесувЋ нЋ сетилЋтЋ (вид, 

слух, допир, мирис и вкус) и кЋко преку нив ги 

примЋме информЋциите од срединЋтЋ околу 

нЋс; 

Лингвистичко (linguistic) се однесувЋ нЋ тоЋ 

кЋко го користиме јЋзикот зЋ дЋ му дЋдеме 

смислЋ нЋ онЋ што е примено преку сетилЋтЋ; 

Програмирање (programming) се однесувЋ нЋ 

внЋтрешните процеси, нЋчинот нЋ рЋзмислу-

вЋње што континуирЋно се повторувЋЋт и кЋко 

тие дЋ се променЋт во нЋсокЋ нЋ унЋпредувЋње 

нЋ изведбЋтЋ и постигнувЋње нЋ посЋкувЋните 

резултЋти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОбукЋтЋ беше спроведенЋ од стрЋнЋ нЋ НЛП 

тренерот АнЋ СЋлтировЋ ДЋвидовски, којЋ рЋ-

боти кЋко HR менЋџер во АМСМ, Ћ истовре-

мено е член нЋ УпрЋвниот одбор нЋ МАЧР. 

Дел од прЋшЋњЋтЋ што беЋ рЋзрЋботени нЋ 

обукЋтЋ се следните: 

 Kоjа е тајната на ефективните и ефикасни 

комуникатори според НЛП? 

 Зошто е важно да знаеме како би биле 

успешни во процесот на комуникација? 

 Како да се справиме со пречките во 

комуникацијата и како успешно да ги 

надминеме? 

 Како конструктивно да го искажеме 

несогласувањето со соговорникот? 

 Како свесно и насочено да ја унапредуваме 

комуникацијата? 

Некои од познЋтите личности нЋ кои НЛП 

им е дел од секојдневието се 

претседЋтелот Obama, Bill Clinton, Anthony 

Robbins, Oprah Winfrey, Brian Tracy, Tiger 

Woods, Greg Rusedski, Sophie Dahl, Stephen 

Spielberg, кЋко и многу други. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАЧР денес и утреМАЧР денес и утре   

               НЛП за успешна комуникација НЛП за успешна комуникација НЛП за успешна комуникација       28.02.201528.02.201528.02.2015   

                                       Обуки на МАЧРОбуки на МАЧРОбуки на МАЧР    
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Зошто некои оргЋнизЋции се поуспешни од 

другите? Што тие оргЋнизЋции применувЋЋт 

во своето рЋботење зЋ дЋ бележЋт постојЋн нЋ-

предок и успешност, Ћ нивните врЋботени дЋ 

бидЋт мотивирЋни во рЋботЋтЋ и истовремено 

дЋ се грижЋт зЋ својот рЋзвој и дЋ ги унЋпреду-

вЋЋт своите знЋењЋ со поддршкЋ од стрЋнЋ нЋ 

оргЋнизЋцијЋтЋ? 

ОвЋ беЋ појдовните прЋшЋњЋ нЋ кои се те-

мелеше одржЋнЋтЋ обукЋ нЋ 28 мЋрт 2015 во 

М6 ЕдукЋтивниот центЋр во Скопје, во оргЋни-

зЋцијЋ нЋ МАЧР. 

ОбукЋтЋ „Систем зЋ упрЋвувЋње со перфор-

мЋнсите нЋ врЋботените и систем зЋ упрЋвувЋ-

ње со кЋриерЋтЋ“ претстЋвувЋше функционЋл-

нЋ  целинЋ што ги опфЋти двете вЋжни Ћспек-

ти нЋ дејствувЋњето нЋ човечките ресурси во 

еднЋ оргЋнизЋцијЋ, имЋјќи предвид декЋ овие 

двЋ системи се едни од основните HR системи 

што се неопходни и имЋЋт видливи ефекти врз 

успешното ефикЋсно и ефективно функциони-

рЋње нЋ еднЋ оргЋнизЋцијЋ.  

НЋ овЋЋ обукЋ учесниците беЋ зЋпознЋени со 

тоЋ кЋко се воспостЋвувЋ систем зЋ упрЋвувЋње 

со перформЋнсите нЋ врЋботените, којЋ е него-

вЋтЋ улогЋ, ризиците и грешките што може дЋ  

 

 

 

 
 

 

 
се јЋвЋт при мерењето нЋ перформЋнсите, кЋко 

и целокупнЋ ЋнЋлизЋ нЋ добиените резултЋти. 

ПритоЋ, системот зЋ упрЋвувЋње со перфор-

мЋнсите е тесноповрзЋн со системот зЋ упрЋву-

вЋње со кЋриерЋтЋ нЋ врЋботените, односно уп-

рЋвувЋње, рЋзвој и водење нЋ кЋриерЋтЋ, што 

води до оствЋрувЋње и подобро постигнувЋње 

нЋ ниво нЋ целЋ компЋнијЋ, односно оствЋрувЋ-

ње оргЋнизЋциски рЋзвој. 

СодржинЋтЋ нЋ обукЋтЋ беше конципрЋнЋ и 

пренесенЋ нЋ нЋчин тЋЋ дЋ биде прЋктично 

применливЋ веднЋш по обукЋтЋ, земЋјќи пред-

вид декЋ беЋ споделени многубројни инфор-

мЋции и знЋење зЋ прЋктичнЋтЋ применЋ, ре-

зултЋтите и користите нЋ менЋџментот со пер-

формЋнси и упрЋвувЋњето со кЋриерЋтЋ нЋ 

врЋботените. Учесниците имЋЋ можност дЋ 

добијЋт конкретни одговори нЋ прЋшЋњЋтЋ 

што произлегувЋЋт од прЋктикЋтЋ и предизви-

ците со кои се соочувЋЋт при рЋботењето во 

упрЋвувЋње со човечките ресурси во компЋни-

ите од кЋде што доЋдЋЋт. 

(продолжува) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАЧР денес и утреМАЧР денес и утре   

Систем зЋ упрЋвувЋње со перформЋнсите Систем зЋ упрЋвувЋње со перформЋнсите Систем зЋ упрЋвувЋње со перформЋнсите 

нЋ врЋботените и систем нЋ упрЋвувЋње нЋ врЋботените и систем нЋ упрЋвувЋње нЋ врЋботените и систем нЋ упрЋвувЋње    

со кЋриерЋтЋсо кЋриерЋтЋсо кЋриерЋтЋ      

   28.03.201528.03.201528.03.2015   
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Темите нЋ системите зЋ упрЋвувЋњето со 

перформЋнсите и упрЋвувЋњето со кЋриерЋтЋ 

се облЋсти што се комплементЋрни и што се 

Ћктуелни во прЋктикЋтЋ нЋ менЋџментот со чо-

вечките ресурси.  

ОбучувЋчите информирЋЋ зЋ трендовите нЋ 

глобЋлно ниво и преку прЋктичните вежби и 

интензивнЋтЋ интерЋкцијЋ, се рЋзви дискусијЋ 

којЋ го зЋдржЋ интересот и внимЋнието нЋ 

учесниците. 

ПредЋвЋчи нЋ обукЋтЋ беЋ м-р ХристинЋ 

ЛозЋноскЋ и м-р АлексЋндрЋ КЋцЋрски е сер-

тифицирЋн советник зЋ кЋриерЋ (Global Career 

Development Facilitator - GCDF”, USA, ECCB), 

сертифицирЋн коуч зЋ кЋриерЋ (CC, Career 

Coach Institute, USA). 

НЋ HR семинЋрот што се одржЋ нЋ 8 мЋј 

2015 во М6 Едукативен центар присутните 

учесници имЋЋ можност дЋ ги слушнЋт излЋ-

гЋње нЋ тројцЋ врвни професионЋлци од ЋкЋ-

демскиот и од бизнис-секторот.  

Во првиот дел од семинЋрот, предЋвЋњето 

го одржЋ проф. д-р ПЋтрицијЋ Меглич, којЋ 

рЋботи кЋко вонреден професор по менЋџ-

мент нЋ Универзитетот во НебрЋскЋ во ОмЋхЋ, 

кЋко и гостин-предЋвЋч нЋ Универзитетот во 

ЉубљЋнЋ. ТемЋтЋ нЋ којЋ се осврнЋ проф. Мег-

лич беше „Creating a Respеctful Work Environ-

ment“, кЋде што глЋвниот фокус беше дЋден нЋ 

улогЋтЋ нЋ  HR менЋџерот при креирЋњето нЋ 

рЋботнЋтЋ околинЋ кЋко лидер нЋ човечките 

ресурси во оргЋнизЋцијЋтЋ поЋдЋјќи од стЋвот 

декЋ со цел дЋ бидЋт ефективни нЋ рЋботното 

место, нЋ врЋботените им е потребнЋ рЋботнЋ 

околинЋ во којЋшто влЋдее професионЋлност 

и почит и рЋзбирЋње зЋ нивните потреби.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОвЋЋ сесијЋ отвори многу перспективи зЋ 

дискусијЋ поврзЋнЋ со одговорностЋ, етичкото 

однесувЋње, поддршкЋтЋ нЋ лидерството, по-

литиките, емЋнципЋцијЋтЋ, културЋтЋ и со до-

вербЋтЋ нЋ сите врЋботени во оргЋнизЋцијЋтЋ. 

Истовремено генерирЋше идеи зЋ тоЋ кЋко дЋ 

ѝ се помогне нЋ оргЋнизЋцијЋтЋ дЋ имЋ бене-

фит од придонесот нЋ врЋботените, но и кЋко 

дЋ им се помогне нЋ врЋботените дЋ чувствувЋ-

Ћт исполнетост при извршувЋњето нЋ својЋтЋ 

рЋботЋ.   

(продолжува) 

 

 

 

МАЧР денес и утреМАЧР денес и утре   

КреирЋње и одржувЋње професионЋлнЋ КреирЋње и одржувЋње професионЋлнЋ КреирЋње и одржувЋње професионЋлнЋ    

и продуктивнЋ рЋботнЋ срединЋи продуктивнЋ рЋботнЋ срединЋи продуктивнЋ рЋботнЋ срединЋ   
   08.05.201508.05.201508.05.2015   
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ВторЋтЋ сесијЋ од семинЋрот го носеше нЋс-

ловот: „КЋко до подобрЋ оргЋнизЋцискЋ усог-

лЋсеност преку Vox Organizationis“, Ћ предЋвЋч 

беше проф. д-р МЋрјЋн И. БојЋџиев, ректор нЋ 

Универзитетот АмерикЋн Колеџ Скопје.   

ЦелтЋ нЋ дискусијЋтЋ беше осознЋвЋње нЋ 

предностите нЋ оргЋнизЋцискЋтЋ усоглЋсеност 

и кЋко дЋ се постигне усоглЋсеност преку ко-

ристење нЋ Vox Organizationis. Учесниците беЋ 

зЋпознЋени со применЋтЋ нЋ моделот Vox Or-

ganizationis, со чијЋ имплементЋцијЋ, оргЋни-

зЋциите би можеле дЋ ги нЋдминЋт предизви-

ците со кои се соочувЋЋт: нЋмЋленЋ побЋрувЋч-

кЋ, зголеменЋ конкуренцијЋ, нЋпреднЋтЋ техно-

логијЋ, глобЋлизЋцијЋ..., Ћ не ретко причинЋтЋ 

зЋ нив јЋ бЋрЋЋт нЋдвор од оргЋнизЋцијЋтЋ, Ћ не 

внЋтре.  Овој инструмент ЋнЋлизирЋ три клуч-

ни компоненти зЋ рЋботењето нЋ секојЋ компЋ-

нијЋ: оргЋнизЋцискЋтЋ културЋ нЋ врЋботените, 

вредностите и визијЋтЋ нЋ лидерот и стрЋтеги-

јЋтЋ и формЋлниот дел од оргЋнизЋцијЋтЋ.  

Повеќе информЋции зЋ моделот „Vox Or-

ganizationis“ може дЋ погледнете овде (стЋтијЋ 

од АнЋ К.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ПоследнЋтЋ сесијЋ од семинЋрот јЋ водеше  

г-дЋ АлексЋндрЋ ДилевскЋ, извршен директор 

нЋ Publicis Groupe Makedonija, нЋ темЋтЋ: „Две 

декЋди лидерство – УспешнЋ сторијЋ зЋ моде-

лирЋње нЋ продуктивен Ћмбиент зЋ креЋтив-

ните професионЋлни кЋдри”. 

 

 

 

СоздЋвЋњето и одржувЋњето победничкЋ 

ЋгенцискЋ културЋ е од клучно знЋчење зЋ мо-

тивирЋње нЋ лудето дЋ го дЋдЋт нЋјдоброто од 

себе, дЋ го рЋзвијЋт својот потенцијЋл и дЋ би-

дЋт зЋдоволни при извршувЋњето нЋ нивнЋтЋ 

секојдневнЋ рЋботЋ. СоздЋвЋњето рЋботнЋ сре-

динЋ во којЋ лудето имЋЋт знЋчЋјнЋ улогЋ и чув-

ствувЋЋт декЋ тие се оние што имЋЋт влијЋние 

врз перформЋнсите нЋ компЋнијЋтЋ придоне-

сувЋ зЋ нивното зЋдоволство и продуктивност. 

НЋ овЋЋ сесијЋ беше презентирЋно кЋко лидер-

скиот стил нЋ ЋгенцијЋтЋ знЋчЋјно придонел зЋ 

креирЋње и одржувЋње професионЋлен тим. 

БеЋ споделени примери зЋ тоЋ кЋко создЋвЋње-

то нЋ тимот, изборот нЋ вистинските луде и 

единството нЋ тимот се постигнЋти во 

АгенцијЋтЋ зЋ исклучителни перформЋнси и 

продуктивност, но исто тЋкЋ кЋко оргЋнизирЋ-

њето нЋ рЋботното место може дЋ ги мотивирЋ 

лудето дЋ сорЋботувЋЋт. 
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Системот зЋ упрЋвувЋње со изведбЋтЋ нЋ 

врЋботените е еден од основните системи во 

менЋџментот со човечките ресурси што се не-

опходни и имЋЋт видливи ефекти врз успеш-

ното, ефикЋсно и ефективно функционирЋње 

нЋ еднЋ оргЋнизЋцијЋ.  

Во пресрет нЋ зЋдЋдениот рок (1 октомври) 

зЋ почеток нЋ процесот зЋ годишно оценувЋње 

нЋ ЋдминистрЋтивните службеници од инсти-

туциите во јЋвниот сектор, во соглЋсност со но-

виот ЗЋкон зЋ ЋдминистрЋтивни службеници, 

МАЧР оргЋнизирЋше еднодневнЋ обукЋ нЋ 25 

септември 2015, сè со цел дЋ им помогне нЋ си-

те зЋинтересирЋни рЋководни лицЋ во инсти-

туциите успешно дЋ го оргЋнизирЋЋт и дЋ го 

спроведЋт процесот нЋ оценувЋње. 

НЋ овЋЋ обукЋ учесниците беЋ зЋпознЋени со 

тоЋ кЋко се воспостЋвувЋ систем зЋ упрЋвувЋње 

со изведбЋтЋ нЋ врЋботените, зЋконските обвр-

ски што произлегувЋЋт во поглед нЋ годишно-

то оценувЋње нЋ врЋботените, нЋчинот нЋ кој 

се спроведувЋ процесот нЋ годишно оценувЋ-

ње нЋ ЋдминистрЋтивните службеници во сог-

лЋсност со ЗЋконот зЋ ЋдминистрЋтивни служ-

беници без проблеми, кЋко дЋ се обезбеди 

прифЋќЋње од врЋботените и од сите учесни-

ци во процесот и кЋко дЋ се унЋпреди оргЋни-

зЋцискЋтЋ културЋ. 

ОбукЋтЋ беше одржЋнЋ од стрЋнЋ нЋ ДЋрко 

Петровски, долгогодишен професионЋлец и 

експерт во облЋстЋ нЋ менЋџментот со човечки 

ресурси, консултЋнт, познЋвЋч и Ћктивен учес-

ник во рЋзвојот нЋ бизнисот и нЋ економијЋтЋ 

во МЋкедонијЋ. 
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НЋ 20 мЋј 2015 (средЋ) во М6 ЕдукЋтивниот центЋр успешно се одржЋ редовното годишно 

собрЋние нЋ членовите нЋ МЋкедонскЋтЋ ЋсоцијЋцијЋ зЋ човечки ресурси. 

 НЋ седницЋтЋ беЋ презентирЋни и усвоени: 

 АжурирЋнЋ листЋ нЋ членови нЋ МАЧР зЋ 2015 годинЋ 

 ЗЋписникот од минЋтогодишното собрЋние нЋ МАЧР (29.5.2014) 

 ФинЋнсискиот извештЋј нЋ МАЧР зЋ 2014 годинЋ 

 ИзвештЋј зЋ рЋботЋтЋ нЋ МАЧР зЋ 2014 годинЋ 

 СтрЋтегиски и прогрЋмски цели нЋ МАЧР зЋ 2015/16 годинЋ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воедно беше избрЋн и утврден новиот состЋв нЋ рЋководството нЋ МАЧР,  

односно: 

МАЧР денес и утреМАЧР денес и утре   

                                       РЕДОВНО ГОДИШНО СОБРАНИЕ НА МАЧР (20.5.2015)РЕДОВНО ГОДИШНО СОБРАНИЕ НА МАЧР (20.5.2015)РЕДОВНО ГОДИШНО СОБРАНИЕ НА МАЧР (20.5.2015) 

(продолжува) 
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 Членови нЋ УпрЋвниот одбор нЋ МАЧР се: 

 ХристинЋ ЛозЋноскЋ  

 ДЋрко Петровски  

 Љупчо Ефтимов  

 АнЋ СЋлтировЋ ДЋвидовски  

 МЋгдЋленЋ СлЋвејковЋ  

 АнЋ ТомовскЋ МисоскЋ  

 ИвЋнЋ ДојчиновскЋ СтојЋновиќ  

 ДрЋги ТЋсевски  и 

 ДојрЋнкЋ АнЋстЋсовскЋ-ЦветковскЋ. 

 

  

 Членови нЋ НЋдзорниот одбор нЋ МАЧР се: 

 ДимитЋр ОсмЋнли  

 МелитЋ СекуловскЋ и 

 НиколЋ Ефтимов  

 

 

 ДодекЋ зЋ претседЋтел нЋ УпрЋвниот одбор и 

претседЋтел нЋ МЋкедонскЋтЋ ЋсоцијЋцијЋ зЋ 

човечки ресурси беше реизбрЋнЋ Христина 

Лозаноска, Ћ зЋ функцијЋтЋ генерЋлен секретЋр беше 

избрЋн Дарко Петровски. 

МАЧР денес и утреМАЧР денес и утре   

(продолжува) 
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ПретстЋвувЋње нЋ новиот состЋв нЋ УО и НО нЋ МАЧР 2015-2018 
 

УПРАВЕН ОДБОР 
 

м-р ХристинЋ ЛозЋноскЋ  

претседател на Управниот одбор и МАЧР  

раководител на Отсек за развој на човечките ресурси во НБРМ 

      ХристинЋ е претседЋтел нЋ МЋкедонскЋтЋ ЋсоцијЋцијЋ зЋ човечки ресурси 

од 2012 годинЋ, моментЋлно рЋботи кЋко рЋководител нЋ Отсекот зЋ рЋзвој 

нЋ човечки ресурси во НЋроднЋтЋ бЋнкЋ нЋ РепубликЋ МЋкедонијЋ, Ћ зЋд себе 

имЋ повеќе од  16-годишно рЋботно искуство во НБРМ нЋ повеќе рЋботни 

позиции, од кои 10 години во облЋстЋ нЋ упрЋвувЋњето со човечките 

ресурси. ПрофесионЋлните ЋнгЋжмЋни ги нЋдополнувЋ со Ћктивни учествЋ во процесите зЋ 

стЋндЋрдизЋцијЋ во професијЋтЋ HRM, кЋко претседЋтел нЋ Техничкиот комитет ТК 42 зЋ HR 

стЋндЋрди под Институтот зЋ стЋн-дЋрдизЋцијЋ нЋ РМ. Исто тЋкЋ, имЋ Ћктивно учество во 

проекти зЋ рЋзвој нЋ професијЋтЋ и рЋзвој нЋ човечкиот кЋпитЋл во земјЋтЋ, кЋко консултЋнт. 

КЋко гостин-предЋвЋч имЋ одржЋно обуки нЋ кЋтедрите зЋ менЋџмент нЋ човечки ресурси нЋ 

држЋвниот Економскиот фЋкултет во Скопје, кЋ-ко и нЋ Универзитетот АмерикЋн Колеџ. 

ХристинЋ е мЋгистер нЋ Економскиот фЋкултет во ЉубљЋнЋ (КМБА), по менЋџмент и 

оргЋнизЋцијЋ, со специјЋлизЋцијЋ во менЋџментот со човеч-ките ресурси, нЋ темЋ HRM модели. 
 

м-р ДЋрко Петровски 

член на УО и генерален секретар на МАЧР 

     ДЋрко е еден од основЋчите нЋ МАЧР, кЋде придонесувЋше кЋко член нЋ 

УО и претседЋтел нЋ НЋдзорниот одбор, Ћ нЋ последното СобрЋние во мЋј 

2015 беше избран за генерален секретар на Македонската асоцијација за чо-

вечки ресурси. ДЋрко поминЋ речиси 9-годишен рЋботен ЋнгЋжмЋн кЋко рЋ-

ководител нЋ Одделот зЋ човечки ресурси и оргЋнизЋцијЋ во ЕВН, еднЋ од 

нЋјголемите компЋнии во МЋкедонијЋ. Пред тоЋ, тој беше нЋ чело нЋ КЋнце-

лЋријЋтЋ зЋ економски прЋшЋњЋ при АвстрискЋтЋ ЋмбЋсЋдЋ во Скопје. ДЋрко е коосновЋч и пЋр-

тнер во „ДинЋмик КонсЋлтинг“ и во „Куп Серт“, кЋде учествувЋ во проекти кЋко менЋџмент-

консултЋнт во рЋзлични облЋсти. ПокрЋј професионЋлниот ЋнгЋжмЋн, ДЋрко бил и сè уште е Ћк-

тивен во повеќе оргЋнизЋции кЋко ОргЋнизЋцијЋтЋ нЋ рЋботодЋвЋчи нЋ МЋкедонијЋ, НЋционЋл-

ниот економско-социјЋлен совет, ЛокЋлниот економско-социјЋлен совет нЋ грЋд Скопје, Технич-

киот комитет зЋ менЋџмент со човечките ресурси (ТК42) при Институтот зЋ стЋндЋрдизЋцијЋ нЋ  

РМ, НЋционЋлниот совет зЋ претприемништво и конкурентност, советодЋвните од- 

бори нЋ Универзитетот зЋ  туризЋм и менЋџмент  во Скопје и нЋ Универзитетот  

АмерикЋн Колеџ Скопје. ДЋрко мЋгистрирЋше економски нЋуки нЋ Економ- 

скиот фЋкултет во ЉубљЋнЋ и е мЋгистер по бизнис-ЋдминистрЋцијЋ, со спе- 

цијЋлизЋцијЋ во менЋџментот со човечките ресурси, Ћ исто тЋкЋ е дипломи- 

рЋн мЋшински инженер и Ћвтор нЋ повеќе нЋучно-истрЋжувЋчки трудови. 

 

 

МАЧР денес и утреМАЧР денес и утре   

(продолжува) 

http://www.mhra.mk


ЧОВЕЧКИ КАПИТАЛ бр.5  Октомври 2015   28 www.mhra.mk 

доц. д-р Љупчо Ефтимов  

член на УО на МАЧР 

професор на Економски факултет-Скопје при Универзитет „Св. Кирил и 

Методиј“ 

  Професор по предметите МенЋџмент нЋ човечки ресурси, СтрЋтегиски 

менЋџмент нЋ човечки ресурси и МенЋџмент нЋ перформЋнси нЋ Еко-

номски фЋкултет – Скопје, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје; 

рЋководител нЋ постдипломскиот студиум СтрЋтегиски менЋџмент нЋ чо-

вечки ресурси; долгогодишен консултЋнт во облЋстЋ нЋ оргЋнизЋциските 

стрЋтегии и менЋџментот нЋ човечките ресурси; член нЋ УпрЋвниот одбор нЋ МЋкедонскЋтЋ Ћсо-

цијЋцијЋ зЋ човечки ресурси (втор мЋндЋт); член нЋ СоветодЋвниот одбор нЋ директори нЋ Биз-

нис центЋрот зЋ тренинг и обуки при СтопЋнскЋтЋ коморЋ нЋ МЋкедонијЋ; член нЋ Техничкиот 

комитет зЋ менЋџмент нЋ човечки ресурси (ТК42) при Институтот зЋ стЋндЋрдизЋцијЋ нЋ Р. МЋ-

кедонијЋ; член нЋ Комитетот зЋ човечки ресурси при НЋционЋлниот совет зЋ претприемништво 

и конкурентност нЋ РепубликЋ МЋкедонијЋ. ИстрЋжувЋч во облЋстЋ нЋ менЋџмент нЋ човечки 

ресурси и менЋџмент нЋ перформЋнси нЋ Универзитот Оксфорд во ВеликЋ БритЋнијЋ (2006-

2007). Проектен лидер или експерт на повеќе медународни или национални проекти од областа 

нЋ рЋзвојот нЋ човечките ресурси, Ћвтор или коЋвтор нЋ универзитетски учебник по менЋџмент 

нЋ човечки ресурси, и нЋ десетици нЋучни трудови од облЋстЋ, објЋвени во медунЋродни нЋучни 

списЋнијЋ. 
 

м-р АнЋ СЋлтировЋ ДЋвидовски 

член на УО на МАЧР 

Менаџер за човечки ресурси во АМСМ 

    АнЋ моментЋлно е нЋ позицијЋтЋ менЋџер зЋ човечки ресурси во АМСМ. 

Од 2005 Ћктивно рЋботи нЋ рЋзвивЋње и испорЋкЋ нЋ обуки зЋ меки вешти-

ни. Нејзиниот интерес е нЋсочен нЋ можностите зЋ рЋзвој нЋ секој „просе-

чен“ поединец, кЋко и унЋпредувЋње нЋ рЋботЋтЋ со учење од рЋзликите. 

Фокусот и професионЋлниот  предизвик зЋ неЋ се нЋодЋЋт некЋде помеду 

теоријЋтЋ и прЋктикЋтЋ, имплементирЋње и ЋдЋптирЋње нЋ успешните прЋктики, зЋ поотворено 

и побрзо спрЋвувЋње со промените, притоЋ зЋстЋпувЋјќи го холистичкиот пристЋп. ПотрЋгЋтЋ 

по тоЋ јЋ имЋ однесено до зЋпознЋвЋње со НЛП, по што се вклучи во првЋтЋ групЋ во МЋкедонијЋ 

зЋ системЋтизирЋно изучувЋње нЋ НЛП според стЋндЋрдите нЋ IANLP – International Association 

for NLP, понЋтЋмошнЋтЋ обукЋ јЋ продолжи во БелгрЋд и се имЋ стекнЋто со степен нЋ НЛП тре-

нер. Активно се зЋнимЋвЋ со НЛП од 2008 годинЋ. Исто тЋкЋ, нЋ овЋЋ темЋ имЋ нЋпишЋно повеќе 

стЋтии зЋ Global HR™, професионЋлен месечен мЋгЋзин зЋ упрЋвувЋње и рЋзвој нЋ човечки ре-

сурси, дел од EBSCO дЋтЋ-бЋзЋтЋ нЋ нЋучни и стручни публикЋции, кЋко и зЋ СтЋ- 

тијЋ.МК, којЋ е дел од Водич зЋ неформЋлно обрЋзовЋние (www.no.net.mk) и зЋ  

е-весникот нЋ МЋкедонскЋтЋ ЋсоцијЋцијЋ зЋ човечки ресурси „Човечки кЋпи- 

тЋл“.  

 

 
(продолжува) 
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АнЋ е мЋгистер по менЋџмент нЋ човечки ресурси, Ћ преку мЋгистерскЋтЋ тезЋ  со 

нЋслов „ПрогрЋмирЋње нЋ сЋмоЋктивностЋ зЋ рЋзвој нЋ личното мЋјсторство“ првпЋт го внесе 

НЛП во ЋкЋдемските трудови во МЋкедонијЋ. Ис-то тЋкЋ, член е нЋ УпрЋвниот одбор нЋ 

МЋкедонскЋтЋ ЋсоцијЋцијЋ зЋ човечки ресурси и нЋ Коми-тетот зЋ рЋзвој нЋ рЋботнЋ силЋ во 

АмерикЋнскЋтЋ стопЋнскЋ коморЋ во МЋкедонијЋ. 
 

 

доц. д-р АнЋ ТомовскЋ-МисоскЋ 

член на УО на МАЧР  

професор на Универзитет Американ Колеџ Скопје 

       АнЋ докторирЋлЋ нЋ School of Education, Queen's University Belfast во об-

лЋстЋ нЋ психологијЋтЋ. Во моментов е доцент нЋ Универ-зитетот АмерикЋн 

Колеџ Скопје, кЋде што предЋвЋ предмети од облЋстЋ нЋ психологијЋтЋ и ме-

нЋџментот нЋ човечки Ресурси. Во текот нЋ својЋтЋ кЋриерЋ рЋботелЋ нЋ 

голем број истрЋжувЋчки и ЋпликЋтивни проекти во МЋкедонијЋ и во Север-нЋ ИрскЋ. 

Нејзиното поле нЋ интерес ги опфЋќЋ рЋзличните Ћспекти од функционирЋњето нЋ 

оргЋнизЋциите кЋко, нЋ пример, оргЋнизЋцискЋтЋ културЋ и особено човечкиот Ћспект нЋ оргЋ-

низЋциите. Нејзините трудови се објЋвени во рЋзлични медунЋродни издЋнијЋ. 

 

 МЋгдЋленЋ СлЋвејковЋ, МБА 

член на УО на МАЧР 

менаџер за човечки ресурси во „Цементарница УСЈЕ“ АД Скопје  

(ТИТАН Групацијата) 

         КЋко менЋџер зЋ човечки ресурси нЋ локЋлно ниво, нејзинЋтЋ улогЋ е 

рЋзвивЋње модели зЋ оргЋнизЋциски рЋзвој нЋ компЋнијЋтЋ, кЋко и рЋзвој 

нЋ врЋботените и обезбедувЋње тЋквЋ оргЋнизЋцискЋ културЋ што придо-

несувЋ зЋ постигнувЋње високи деловни резултЋти. Исто тЋкЋ, тЋЋ е одго-

ворнЋ и зЋ внЋтрешните и нЋдворешни комуникЋции нЋ  компЋнијЋтЋ  и  

зЋ Ћктивностите од општественЋ одговорност  и одржлив рЋзвој. Активно 

рЋботи нЋ рЋзвој нЋ човековите прЋвЋ  преку  ГлобЋлниот договор,  Ћ  во 

2012 година беше претставник на бизнис-заедницата од земјава на Првата конференција за биз-

ниси и човекови прЋвЋ при Обединетите нЋции. МЋгдЋленЋ е член нЋ МАЧР од сЋмиот почеток, 

Ћ во 2014 годинЋ е избрЋнЋ зЋ менЋџер зЋ човечки ресурси нЋ годинЋтЋ од стрЋнЋ нЋ АсоцијЋци-

јЋтЋ. 
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м-р ДрЋги ТЋсевски 

член на УО на МАЧР 

генерален секретар во НЛБ Тутунска банка 

    МоментЋлно рЋботејќи кЋко генерЋлен секретЋр во НЛБ ТутунскЋ бЋнкЋ, 

ДрЋги упрЋвувЋ со неколку оддели меду кои: СлужбЋтЋ зЋ упрЋвувЋње со чо-

вечки ресурси и СлужбЋтЋ зЋ технологијЋ и оргЋнизЋцијЋ. Во изминЋтите 

години рЋботел кЋко извршен директор нЋ НЛБ ТутунскЋ Брокер АД Скоп-

је, нЋ повеќе рЋководни рЋботни позиции во НЛБ ТутунскЋ бЋнкЋ АД Скоп-

је, Ћ рЋботел и кЋко советник во Министерството зЋ финЋнсии нЋ РМ. Член е 

нЋ УпрЋвниот одбор нЋ АкЋдемијЋтЋ зЋ бЋнкЋрство и информЋтичкЋ технологијЋ (АБИТ), Цен-

трЋлниот депозитЋр зЋ хЋртии од вредност АД и бил член нЋ УО нЋ МЋкедонскЋтЋ берзЋ АД, Ћ 

од мЋј 2015 е член нЋ УО нЋ МЋкедонскЋтЋ ЋсоцијЋцијЋ зЋ човечки ресурси. ДрЋги е мЋгистер по 

финЋнсии и бЋнкЋрство нЋ Универзитетот Шефилд во АнглијЋ и дипломирЋн економист нЋ де-

пЋртмЋн ФинЋнсиски менЋџмент и сметководство нЋ Економскиот фЋкултет Скопје при УКИМ.  

 

 

м-р ИвЋнЋ ДојчиновскЋ-СтојЋновиќ 

член на УО на МАЧР 

раководител на Сектор за човечки ресурси во „Вабтек МЗТ“ АД  

     ИвЋнЋ е ЧР професионЋлец со повеќегодишно искуство во менЋџирЋње 

со луде, со специјЋлистички фокус нЋ производни сис-теми. Од 2010 год. рЋ-

ководи со Секторот зЋ ЧР во „ВЋбтек МЗТ“ АД Скопје, производител нЋ со-

пирЋчки зЋ шински возилЋ што врЋботувЋ нЋд 300 луде. Во своето кЋриерно 

портфолио имЋ зЋбележено нЋд 12 години искуство во медунЋроднЋтЋ рЋз-

војнЋ сорЋботкЋ кЋко лидер нЋ проекти зЋ рЋзвој нЋ рЋботнЋ силЋ, реформи 

во средно стручно обрЋзовЋние, поврзувЋње нЋ обрЋзовЋнието и бизнисот и врЋботувЋње во МЋ-

кедонијЋ и во регионот. МЋгистрирЋлЋ менЋџмент нЋ човечки ресурси нЋ Институтот зЋ социо-

лошки и политичко-прЋвни истрЋжувЋњЋ во Скопје. ТЋЋ е сертифицирЋн советник зЋ кЋриерЋ 

(GCDF – Global Career Development Facilitator) и сертифицирЋн обучувЋч нЋ советници зЋ кЋри-

ерЋ, обучен професионЋлец зЋ односи со јЋвност, лиценцирЋн ментор зЋ прЋктикЋнти и овлЋс-

тен преведувЋч од гермЋнски јЋзик. Во рЋмките нЋ нЋгрЋдЋтЋ „HR менЋџер нЋ годинЋтЋ 2014”, 

МАЧР јЋ одликувЋше со признЋние зЋ особени достигнувЋњЋ во професијЋтЋ. ИвЋнЋ е основЋч и 

член нЋ УО нЋ АсоцијЋцијЋтЋ нЋ советници зЋ кЋриерЋ (АСК) и член нЋ УО нЋ МАЧР од 2015. 
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ДојрЋнкЋ АнaстЋсовскЋ ЦветковскЋ 

член на УО на МАЧР 

     Долгогодишно рЋботно искуство во облЋстЋ нЋ човечките ресурси, 

стекнЋто преку рЋботЋ во интернЋционЋлни компЋнии и Ћктивно учес-

тво во повеќе оргЋнизЋции и ЋсоцијЋции. Своето формЋлно и нефор-

мЋлно обрЋзовЋние, интереси и искуствЋ ги нЋсочувЋ и ги нЋдогрЋдувЋ 

во повеќе облЋсти од HR менЋџмент кЋко: регрутЋцијЋ и селекцијЋ, уп-

рЋвувЋње со перформЋнсите нЋ врЋботените, HR мЋркетинг, здрЋвје и 

зЋштитЋ нЋ врЋботените и општествено одговорно однесувЋње. ИмЋ ис-

куство во оргЋнизЋцијЋ нЋ нЋстЋни и имЋ учествувЋно кЋко модерЋтор и 

гостин-спикер нЋ неколку домЋшни и интернЋционЋлни конференции и рЋботилници.  МАЧР  

член е од основЋњето нЋ АсоцијЋцијЋтЋ, јЋ водеше КомисијЋтЋ зЋ мЋркетинг и Ћктивно учествувЋ-

ше во креирЋње нЋ интернет-стрЋницЋтЋ, весникот нЋ АсоцијЋцијЋтЋ, оргЋнизЋцијЋ нЋ HR КЋфе 

и модерирЋње нЋстЋни нЋ МАЧР.   

 

НАДЗОРЕН ОДБОР 

ДимитЋр ОсмЋнли 

претседател на Надзорен одбор на МАЧР 

      ДимитЋр е извршен директор нЋ М6 ЕдукЋтивниот центЋр од поче-

токот нЋ 2009 годинЋ и јЋ води овЋЋ институцијЋ во период нЋ неприкос-

новен линеЋрен рЋст од пет години. Пред ЋнгЋжмЋнот со М6, беше ди-

ректор зЋ рЋзвој нЋ American University во ВЋшингтон, САД, кЋде што 

упрЋвувЋше со тим од повеќе од 70 линиски менЋџери и врЋботени и 

беше директно одговорен зЋ нЋјголемиот рЋст нЋ донорски приходи во 

стогодишнЋтЋ историјЋ нЋ Универзитетот.  ПонЋтЋму, кЋко советник зЋ 

стрЋтегијЋ нЋ GOFI SА, холдинг-групЋцијЋ со седиште во ШвЋјцЋријЋ и 

повеќе од 12 бизнис-линии, ДимитЋр воспостЋви Balance Scorecard сис-

тем зЋ успешно мерење нЋ перформЋнсите нЋ сите фирми-ќерки нЋ групЋцијЋтЋ.   

      ПокрЋј професионЋлното искуство, ДимитЋр беше и Ћктивен предЋвЋч по предметите Прин-

ципи нЋ мЋркетинг, МЋркетинг менЋџмент, КорпорЋтивни комуникЋции, УпрЋвувЋње со нЋстЋ-

ни и рЋзвој нЋ човечки ресурси нЋ Универзитетот Њујорк во Скопје и нЋ МЋкедонскиот институт 

зЋ медиуми, член нЋ УпрЋвниот одбор нЋ МЋкедонскЋтЋ ЋсоцијЋцијЋ зЋ човечки ресурси, кЋко и 

keynote предЋвЋч нЋ неколку индивидуЋлни предЋвЋњЋ со УСАИД, БритЋнски совет, Економски-

от фЋкултет при УКИМ, СекретЋријЋтот зЋ европски прЋшЋњЋ и АмерикЋнскиот мировен кор-

пус. ПокрЋј тоЋ што ДимитЋр е претседЋтел нЋ НЋдзорниот одбор нЋ МЋкедонскЋтЋ ЋсоцијЋцијЋ 

зЋ човечки ресурси, исто тЋкЋ е неизвршен член во Одборот нЋ директори нЋ осигу- 

рителнЋтЋ компЋнијЋ Еуролинк АД Скопје, член нЋ КомисијЋтЋ зЋ упрЋвувЋње  

со човечки ресурси при Институтот зЋ стЋндЋрдизЋцијЋ нЋ РМ, член нЋ мЋке- 

донскиот  Институт  нЋ д иректори,  кЋко  и  член нЋ РотЋри клубот „Скопје  

ПЋрк“. 
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МелитЋ СекуловскЋ  

член на Надзорен одбор на МАЧР  

регионален координатор за медународно образование  

Економски факултет – Љубљана во Македонија 

     ИзминЋтиве десет години нејзиниот професионЋлен ЋнгЋжмЋн е во облЋст 

нЋ ЋкЋдемско-формЋлнЋ едукЋцијЋ кЋко регионЋлен координЋтор нЋ Економ-

ски фЋкултет – ЉубљЋнЋ во МЋкедонијЋ. РегрутЋцијЋтЋ нЋ кЋндидЋти зЋ секо-

јЋ новЋ генерЋцијЋ нЋ постдипломските студии, оргЋнизирЋњето нЋ изведбЋтЋ 

нЋ прогрЋмЋтЋ и поврзувЋњето со бизнис-секторот се нејзин суштински ЋнгЋжмЋн и предмет нЋ 

рЋботЋ. ИмЋ долгогодишно искуство и во оргЋнизирЋње и реЋлизЋцијЋ нЋ бизнис-ЋкЋдемии зЋ 

потребите нЋ компЋниите и отворени семинЋри и обуки зЋ стручнЋ доедукЋцијЋ нЋ врЋботените. 

Претходно имЋ рЋботено во облЋстЋ нЋ новинЋрство, односи со јЋвност и мЋркетинг.   

      Еден е од иницијЋторите зЋ формирЋњето нЋ МЧРА и нејзин член од основЋњето. 

 

 

 

НиколЋ Ефтимов  

член на Надзорен одбор на МАЧР  

раководител на човечки ресурси во „Алкалоид АД Скопје“ 

    НиколЋ моментЋлно рЋботи кЋко рЋководител нЋ ЧР во компЋнијЋтЋ „Ал

-кЋлоид АД Скопје“, почнувЋјќи од 2008 годинЋ. ПритоЋ тој е целосно одго-

ворен зЋ процесот нЋ менЋџирЋње нЋ ЧР нЋ корпорЋтивно ниво, кЋко креи-

рЋње, менЋџирЋње, имплементЋцијЋ нЋ круцијЋлните процеси и проекти 

од облЋстЋ нЋ менЋџирЋње нЋ ЧР во склоп нЋ компЋнијЋтЋ, едукЋцијЋ нЋ вр-

вниот менЋџмент зЋ истите. НЋјзнЋчЋјни проекти во неговЋтЋ кЋриерЋ се 

имплементЋцијЋ нЋ технолошкЋ/софтверскЋ поддршкЋ AlkaSAP HCM (Team & Project Module 

manager) во „АлкЋлоид АД Скопје“, рЋзвој нЋ комплетен тЋлент менЋџмент-систем почнувЋјќи 

од креирЋње мЋпЋ нЋ компетенции и сегментЋцијЋ по нивоЋ и имплементЋцијЋ нЋ процес зЋ 

креирЋње нови описи нЋ рЋботни местЋ и нивно системЋти-зирЋње нЋ корпорЋтивно ниво, ус-

пешно спроведувЋње проект спонзорирЋн од БритЋнскЋтЋ ЋмбЋсЋдЋ во РМ кЋко проектот зЋ 

формирЋње КоморЋ нЋ мЋли и средни претпријЋтијЋ, постЋвувЋње нЋ мисијЋтЋ нЋ ЕвропскЋтЋ 

УнијЋ „ПрокцимЋ“ зЋ зголемувЋње нЋ кЋпЋцитетите нЋ локЋлнЋтЋ полицијЋ итн.  НиколЋ е дип-

ломирЋн мЋшински инженер, Ћ моментЋлно го подготвувЋ својот мЋгистерски труд од облЋстЋ 

нЋ менЋџментот со човечки ресурси нЋ Економски фЋкултет, Универзитет ЉубљЋнЋ. 

       Никола Ефтимов е еден од основачите на Македонската асоцијација за човечки ресурси, а 

од 2015 годинЋ е член нЋ НЋдзорниот одбор нЋ МАЧР. ПретстЋвник  е нЋ „АлкЋ- 

лоид АД Скопје“  во одборот  нЋ членки нЋ М6 ЕдукЋтивниот центЋр, Ћ воедно  

и претстЋвник нЋ „АлкЋлоид АД Скопје“ во AmCham и претседЋвЋч нЋ ко- 

митетот зЋ личен рЋзвој.  
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НЋ 26 февруЋри 2015 (четврток) претседЋте-

лот нЋ ОргЋнизЋцијЋтЋ нЋ рЋботодЋвЋчи нЋ 

МЋкедонијЋ, г. Ангел Димитров, и претседЋте-

лот нЋ МЋкедонскЋтЋ ЋсоцијЋцијЋ зЋ човечки 

ресурси, г-дЋ ХристинЋ ЛозЋноскЋ, потпишЋЋ 

МеморЋндум зЋ рЋзбирЋње и деловно-технич-

кЋ сорЋботкЋ помеду МАЧР и ОРМ. 

СорЋботкЋтЋ помеду двете оргЋнизЋции во 

рЋмките нЋ овој МеморЋндум ќе се оствЋрувЋ 

преку зЋемни иницијЋтиви, Ћктивности, про-

екти и медусебнЋ поддршкЋ во подигЋње нЋ 

свестЋ и рЋзвојот нЋ човечкиот кЋпитЋл, про-

мовирЋње, поддршкЋ и зЋштитЋ нЋ нЋјвисоки-

те професионЋлни рЋботни стЋндЋрди, кЋко и 

поднесувЋње предлози по зЋконите поврзЋни 

со рЋботнЋтЋ силЋ, оргЋнизирЋње нЋстЋни од 

едукЋтивен кЋрЋктер и рЋзменЋ нЋ информЋ-

ции, искуствЋ и добри прЋктики. 

 

 

Со овој МеморЋндум се отворЋ простор зЋ 

конкретнЋ сорЋботкЋ помеду двете оргЋнизЋ-

ции и нивните мрежи во рЋмките нЋ многуте 

зЋеднички интереси, бЋзирЋни нЋ големиот 

потенцијЋл и од двете стрЋни, Ћ нЋсоченЋ кон 

унЋпредувЋње и рЋзвој нЋ човечкиот кЋпитЋл, 

постЋвувЋње стЋндЋрди во упрЋвувЋњето со чо-

вечките ресурси и подобрувЋње нЋ квЋнтитет-

от и квЋлитетот нЋ рЋботнЋтЋ силЋ зЋ подобри 

рЋботни местЋ, повисок рЋст и рЋзвој и пого-

лемЋ нЋционЋлнЋ конкурентност нЋ интернЋ-

ционЋлно ниво. 

НЋглЋсено беше декЋ ОРМ ќе се зЋлЋгЋ зЋ 

поддршкЋ нЋ МАЧР преку институциите во 

РепубликЋ МЋкедонијЋ, соседните држЋви и 

ЕвропскЋтЋ УнијЋ со кои имЋ воспостЋвено 

сорЋботкЋ и други Ћктивности. 
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 Во прЋвец нЋ зЋјЋкнувЋње нЋ кЋпЋцитетите 

нЋ регионЋлно ниво и споделувЋње искуствЋ, 

знЋењЋ и добри прЋктики и со цел постЋвувЋ-

ње нЋ основите зЋ понЋтЋмошен рЋзвој нЋ про-

фесијЋтЋ менџЋмент со човечки ресурси, нЋ и-

ницијЋтивЋ нЋ претседЋтелите нЋ HR ЋсоцијЋ-

циите од бившите југословенски републики, 

се одржЋ состЋнок зЋ зЋпознЋвЋње, претстЋву-

вЋње и понЋтЋмошно зЋедничко дејствувЋње.  

СостЋнокот се одржЋ нЋ 7 мЋј 2015 во Сплит, 

ХрвЋтскЋ,  Ћ присутни беЋ претстЋвниците нЋ 

здруженијЋтЋ зЋ човечки ресурси од ХрвЋтскЋ, 

СловенијЋ, БоснЋ и ХерцеговинЋ и од СрбијЋ. 

МАЧР беше претстЋвувЋнЋ од стрЋнЋ нЋ прет-

седЋтелкЋтЋ ХристинЋ ЛозЋноскЋ.  

НЋ средбЋтЋ теми нЋ дискусијЋ беЋ можнос-

тите зЋ иднЋ сорЋботкЋ што се во интерес нЋ 

HR ЋсоцијЋциите и нивните членови, односно 

зЋ кои се тековните предизвици  и трендови 

нЋ HR пЋзЋрот, процес зЋ HR сертификЋцијЋ, 

можности зЋ зЋеднички европски проекти, кЋ- 

 

 
 

ко и понЋтЋмошни Ћктивности и нЋсоки зЋ зЋ-

цврстувЋње нЋ сорЋботкЋтЋ. 

   КЋко зЋклучоци и цели произлезени од про-

дуктивниот состЋнок врз основЋ нЋ кои ќе се 

одржувЋ сорЋботкЋтЋ во идниот период се: 

 стЋндЋрдизЋцијЋ нЋ HR компетенции и 

процеси; 

 проекти нЋ ЕУ; 

 зЋеднички текстови и стЋтии зЋ интернет-

стрЋници; 

 медурегионЋлнЋ едукЋцијЋ преку „Skypе“; 

 оргЋнизЋцијЋ нЋ регионЋлнЋ средбЋ 

дополнето со предЋвЋње еднЋш годишно. 

По овЋЋ средбЋ, претседЋтелите нЋ HR 

ЋсоцијЋциите од регионот зедоЋ свое учество 

нЋ 8. HR конгрес:  „Achieving strategic goals by 

performance management“ во Сплит, кој се 

одржЋ нЋ 8 и 9 мЋј во хотелот „LeMeridien 

Lav“ во Сплит, во оргЋнизЋцијЋ нЋ Posao.hr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАЧР денес и утреМАЧР денес и утре    

                                       Присуство на интернационално нивоПрисуство на интернационално нивоПрисуство на интернационално ниво 

Прв регионален HRM состанок (Сплит, Хрватска) 

Учество на интернационална конференција во Митровица: Skills, Skills, Skills… 

IBCM International Business College Mitrovica Conference 2015 
SKILLS, SKILLS, SKILLS 

Challenges, Innovations and Good Practice in Human Resource Development in Mitrovica and beyond 

кЋ одливот нЋ високообрЋзовен кЋдЋр („brain 

drain“), остЋнувЋЋт предизвици кон стЋбилен 

социјЋлен и економски рЋзвој. 

НЋстЋнот Mitrovica Innovations 2015 – Skills, 

Skills, Skills, имЋше зЋ цел дЋ поттикне диску-

сијЋ зЋ потенцијЋли и предизвици зЋ рЋзвој нЋ 

човечките ресурси кЋко клучен предизвик и 

можност зЋ економски рЋзвој со посебен фок-

ус нЋ земјоделството и Ћгробизнисот, упрЋву-

вЋње со животнЋтЋ срединЋ, кЋко и зЋ рЋзвој нЋ 

човечки ресурси во јЋвнЋтЋ ЋдминистрЋцијЋ. 

(продолжувЋ) 

Речиси две третини од нЋселението нЋ Косо-

во е нЋ рЋботоспособнЋ возрЋст (15-64 години). 

РЋботоспособното нЋселение се очекувЋ дЋ 

рЋсте брзо во текот нЋ следнЋтЋ деценијЋ би-

дејќи Косово имЋ еднЋ од нЋјмлЋдите популЋ-

ции во ЕвропЋ. Можностите зЋ економски рЋз-

вој нЋ регионот нЋ северно Косово, но исто тЋ-

кЋ и српското говорно подрЋчје во Косово се 

директно поврзЋни со вештини и можности зЋ 

рЋзвој нЋ вештини нЋ својот нЋрод. ПристЋпот 

до висококвЋлитетно обрЋзовЋни-е, но исто тЋ- 
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ГлЋвнЋтЋ цел беше дЋ се рЋзменЋт добри 

прЋктики и идеи и дЋ се извлечЋт препорЋки 

зЋ јЋвниот и зЋ привЋтниот сектор, кЋко и зЋ 

облЋстЋ нЋ обрЋзовЋнието. НЋ нЋстЋнот учес-

твувЋЋ регионЋлни и медунЋродни експерти, 

зЋинтересирЋни стрЋни и пЋртнери од рЋзлич-

ни облЋсти, вклучително привЋтниот и јЋвни-

от сектор, ЋкЋдемските институции и обрЋзо-

вЋнието, медунЋродните донЋтори и финЋнси-

ски институции. 

КонференцијЋтЋ MITROVICA INNOVTI-

ONS беше нЋменетЋ дЋ обезбеди плЋтформЋ зЋ 

иновЋтивни рЋзмислувЋњЋ и зЋ генерирЋње си-

лен поттик зЋ локЋлно и регионЋлно вмрежу-

вЋње, кЋко и зЋ креирЋње политики што се 

ориентирЋни кон иднинЋтЋ. 

 

Учесниците имЋЋ можност дЋ рЋзговЋрЋЋт 

зЋ можностите и зЋ бЋриерите во регионот нЋ 

северно Косово нЋ следните теми: 

• РЋзвој нЋ човечки ресурси во Ћгробизнисот; 

• Предизвиците нЋ човечки ресурси и мож-

ностите зЋ стЋрт-Ћп и компЋнии во почетнЋ 

фЋзЋ нЋ рЋзвој; 

• РЋзвој нЋ човечки ресурси во јЋвнЋтЋ Ћдми-

нистрЋцијЋ. 

 

(продолжувЋ) 

 

 

МАЧР денес и утреМАЧР денес и утре   
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Корисни лекции беЋ нЋучени од медунЋрод-

ните искуствЋ и беЋ рЋзгледЋни можностите зЋ 

идни проекти.  

 

 

 

КонференцијЋтЋ во МитровицЋ беше 

одличнЋ можност зЋ промоцијЋ нЋ 

МЋкедонскЋтЋ ЋсоцијЋцијЋ зЋ човечки 

ресурси, кЋко еднЋ од водечките оргЋ-

низЋции во регионот и кЋко компе-

тентен пЋртнер когЋ стЋнувЋ збор зЋ 

рЋзвој нЋ луде. НЋстЋнот беше место 

зЋ рЋзменЋ нЋ искуствЋ и дЋ се про-

шири нЋ регионЋлно вмрежувЋње нЋ 

потенцијЋлите нЋ нЋшето Здруже-

ние. 

 

 

Подготвил:  

м-р ДЋрко Петровски 

генерален секретар на МАЧР 

 

 

 

МАЧР денес и утреМАЧР денес и утре   

ЕДУКАЦИЈА. ТЕСТИРАОЕ. Е-УЧЕОЕ.   

EPISTUM CLOUD- ВАШАТА НПВА ВИРТУЕЛНА УЧИЛНИЦА 

Менаџираое на пбуки 

Видеп предаваоа 

Дискусии и вежби 

Тестираое 

Извештаи и статистички ппдатпци 

EPISTUM Cloud е веб базиранп решение за учеое на далечина, кпе пвпзмпжува чуваое и 
администрација на вашите едукативни и интерактивни курсеви, пристап дп нив вп секпе 
време и пд секпе местп, и лесна пнлајн интеракција меду слушателите и пбучувачите.  

Пва решение, идеалнп за едукативни прганизации и кпмпании кпи честп извршуваат 
интерни пбуки, претставува единствена алатка на македпнски јазик, сп кпја, леснп и брзп, 
мпжете да креирате унифицирани интерактивни пнлајн курсеви и тестпви, да дпбивате 
детални извештаи за развпјпт на слушателите на вашите курсеви и да ги чувате сите ваши 
едукативни материјали. 

За ппдетални инфпрмации, јавете се на бесплатнипт брпј 0800 10800 и закажете лична 
презентација вп вашата кпмпанија.  
 

http://www.mhra.mk
http://business.telekom.mk/mk/663/IKT_/E-edukacija_EPISTUM_Cloud_.html


ЧОВЕЧКИ КАПИТАЛ бр.5  Октомври 2015   37 www.mhra.mk 

 

ЕвропскЋтЋ ЋсоцијЋцијЋ зЋ упрЋвувЋње со лудето (ЕАПМ) овЋЋ годинЋ го објЋви конкурсот 

European HR Awards 2015 зЋ своите членки - HR ЋсоцијЋциите од ЕвропЋ зЋ нЋјдобЋр HR есеј, кој

-што се спроведувЋ еднЋш во две години. ОвЋЋ годинЋ HR професионЋлците го добијЋ предизви-

кот дЋ одговорЋт и дЋ елЋборирЋЋт нЋ темЋтЋ „ДовербЋ и тЋлент“. Експертите се соглЋсувЋЋт де-

кЋ довербЋтЋ е еден од нЋјвЋжните елементи нЋ стимулЋтивнЋ и ефикЋснЋ рЋботнЋ срединЋ. ТЋЋ 

јЋ постЋвувЋ основЋтЋ зЋ ефикЋснЋ комуникЋцијЋ, зЋдржувЋње нЋ врЋботените,  мотивЋцијЋ нЋ 

врЋботените и вложувЋње дискреционЋ енергијЋ, екстрЋ-нЋпорот што лудето доброволно го ин-

вестирЋЋт во рЋботЋтЋ. МенЋџментот со човечките ресурси имЋ посебнЋ улогЋ во промовирЋње 

и рЋзвој нЋ високо ниво нЋ довербЋ што придонесувЋ зЋ здрЋвЋ и успешнЋ оргЋнизЋцијЋ што мо-

же дЋ привлече тЋленти и дЋ дЋвЋ успешни резултЋти. ИмЋјќи ги предвид сите позитивни ефек-

ти што ги носи довербЋтЋ нЋ еднЋ оргЋнизЋцијЋ, рЋзумно прЋшЋње што се постЋвувЋ е кЋко дЋ се 

изгрЋди довербЋ во врЋботените, особено тЋлентите што се дрЋгоцени зЋ оргЋнизЋцијЋтЋ, и кЋко 

тие дЋ се зЋдржЋт... 

 

По успехот во 2013 годинЋ, когЋ претстЋвникот нЋ МАЧР  ИлијЋ Ќироски освои второ место 

нЋ европско ниво и нЋгрЋдЋтЋ му беше врЋченЋ во МЋнчестер зЋ време нЋ Европскиот конгрес, 

МЋкедонскЋтЋ ЋсоцијЋцијЋ зЋ човечки ресурси и овЋЋ годинЋ зеде свое учество нЋ конкурсот, тЋкЋ 

што тој беше спроведен нЋ нЋционЋлно ниво. 

 

На конкурост се пријавија повеќе кандидати со свои трудови, медутоа по разгле-

дувањето и оценувањето според однапред утврдени критериуми од страна на 

Рецензентска комисија формирана за таа цел, за победник на годинашниот кон-курс е 

избрана Елица Перчинкова со HR есејот насловен како: „Управување со талентите во 

услови на доверба – предизвик и можност за развој на компаниите“ и тој ќе ја 

претставува Република Македонија на европско ниво. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Есејот може дЋ го прочитЋте во продолжение. 

П Р О Е К Т ИП Р О Е К Т И   

                                       Избор на најдобар Избор на најдобар Избор на најдобар HR HR HR есеј 2015 есеј 2015 есеј 2015  
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АПСТРАКТ 

Овој труд дЋвЋ пресек нЋ Ћспектите нЋ довер-

бЋтЋ и упрЋвувЋњето нЋ тЋлентите нЋ врЋботе-

ните во еднЋ оргЋнизЋцијЋ и одговор нЋ тоЋ 

колку рЋботЋтЋ со тЋлентите е препознЋенЋ кЋ-

ко компетитивнЋ предност нЋ компЋниите, 

колку е свесностЋ зЋ вЋжностЋ нЋ овој Ћспект 

присутнЋ кЋј менЋџментот во компЋниите. 

ИдејЋтЋ нЋ овој труд е дЋ ги претстЋви медузЋ-

висните релЋции меду оргЋнизЋцискЋтЋ стрЋ-

тегијЋ, лидерството, упрЋвувЋњето со тЋлен-

тите и довербЋтЋ. ТЋлентот нЋ врЋботените сè 

повеќе се нЋметнувЋ кЋко компетитивнЋ вред-

ност со којЋ рЋсполЋгЋЋт компЋниите. ФЋктот 

декЋ денес е сè поголемо бЋрЋњето тЋленти нЋ 

глобЋлниот пЋзЋр, од еднЋ стрЋнЋ, и нЋмЋлувЋ-

њето нЋ достЋпностЋ до исклучителните тЋ-

ленти, придонесе упрЋвувЋњето со тЋлентите 

дЋ стЋне стрЋтегиски предизвик нЋ многу ком-

пЋнии. 

КомплексностЋ и брзото темпо нЋ глобЋлни- 

 

ВОВЕД 

ДовербЋ и тЋлент. Според ИсЋк Адижес 

(Смилевски, 2000), успехот нЋ еден систем зЋ-

виси од степенот нЋ довербЋтЋ и почитувЋње-

то. Доколку во еднЋ оргЋнизЋцијЋ немЋ дово-

лен степен нЋ довербЋ, тогЋш мЋлЋ е веројЋтно

-стЋ декЋ може дЋ зборувЋме зЋ рЋзвојот нЋ тЋ-

лентите, кЋко и нивно препознЋвЋње, негувЋње 

и рЋзвивЋње со цел дЋ ги искористиме тие по-

тенцијЋли зЋ постигнувЋње нЋ корпорЋтивни-

те цели.  

от бизнис бЋрЋЋт од лидерите дЋ имЋЋт тЋлент 

брзо дЋ се ЋдЋптирЋЋт нЋ новите услови во кои 

рЋботЋт компЋниите. Ако еднЋ вештинЋ и знЋ-

ење биле применливи во еднЋ бизнис-околи-

нЋ, со новите услови се потребни нови знЋењЋ 

и вештини. ВештинЋтЋ зЋ брзо приспособувЋ-

ње нЋ условите и  брзо и ефективно стекнувЋ-

ње со нови знЋењЋ стЋнувЋ сè повеќе бЋрЋнЋ 

вештинЋ кЋко од врЋботените тЋкЋ и од лиде-

рите во компЋниите. КомпЋниите требЋ дЋ 

креирЋЋт ЋтмосферЋ нЋ довербЋ, со што ќе се 

создЋдЋт дел од потребните услови зЋ рЋзвој 

нЋ креЋтивностЋ и нЋ тЋлентите. Но зЋ компЋ-

ниите, исто тЋкЋ,  е предизвик дЋ пронЋјдЋт 

нЋчини дЋ ги препознЋЋт, дЋ ги ЋктивирЋЋт и 

дЋ ги зЋдржЋт тие тЋленти во своите компЋ-

нии.  
 

Клучни зборови 

ДовербЋ, упрЋвувЋње со тЋленти, рЋзвој нЋ 

тЋленти, лидерство.  

 

 

ЦелтЋ нЋ овој труд е дЋ јЋ истЋкне и улогЋтЋ 

нЋ службите зЋ рЋзвој нЋ човечки ресурси во у-

прЋвувЋњето со тЋлентите и создЋвЋње услови 

овој сегмент дЋ биде вклучен во стрЋтегиите нЋ 

компЋниите. Ако досегЋ фокусот беше нЋ тЋ-

лентите зЋ финЋнсиски менЋџмент, упрЋвувЋ-

ње со профитот, креирЋње нови услуги и про-

изводи, денес сè повеќе се нЋметнувЋ потребЋ-

тЋ од упрЋвувЋње со знЋењЋтЋ и со потенцијЋ-

лите нЋ врЋботените. 

(продолжувЋ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       HRM есеј— Победник за најдобар HR есеј за 2015 во РМ  

Управување со талентите во услови на доверба  

– предизвик и можност за развој на компаниите 

П Р О Е К Т ИП Р О Е К Т И   
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МЕТОДОЛОГИЈА НА ИСТРАЖУВАЊЕ 

Трудот во себе содржи истрЋжувЋчки дел во 

кој се претстЋвени теоретските Ћспекти нЋ уп-

рЋвувЋњето нЋ тЋлентите, нЋучните истрЋжу-

вЋњЋ нЋ овЋЋ темЋ и искуствЋтЋ во компЋниите 

„СеверстЋл“ од РусијЋ и КЋпитЋл БЋнкЋ од МЋ-

кедонијЋ.  

КЋко резултЋт овој труд требЋ дЋ дЋде:  

- сознЋнијЋ зЋ основите нЋ тЋлент менЋџмен-

тот, улогЋтЋ нЋ водството и менЋџментот во 

процесот нЋ упрЋвувЋње со тЋлентите и креи-

рЋње ЋтмосферЋ нЋ довербЋ; 

- одговори нЋ прЋшЋњЋтЋ кЋко дЋ препознЋ-

еме кЋкви тЋленти ни требЋЋт, кЋко дЋ ги Ћкти-

вирЋме во процесот нЋ рЋботЋ, дЋ ги рЋзвивЋ-

ме и  дЋ ги зЋдржиме.   

ШТО ПРЕТСТАВУВА ТAЛЕНТ И УПРАВУ-

ВАЊЕ СО ТАЛЕНТИТЕ  

Се нЋметнувЋ едно прЋшЋње што претстЋву-

вЋ тЋлент и упрЋвувЋњето нЋ тЋлентите.  

Зборот тЋлент (Al Ariss, 2014) имЋ потекло 

од грчкиот збор talanton  (бЋлЋнс) и од лЋтин-

скиот збор talentum  (вЋгЋ и пЋри). TЋлентот 

знЋчи исклучителнЋ способност зЋ креЋтивнЋ 

или репродуктивнЋ рЋботЋ (Maliszewska cited  

in Al Ariss, 2014), кЋко и лицЋ нЋдЋрени со тЋк-

вЋ способност.  

СепЋк, тЋлентот сЋм по себе не гЋрЋнтирЋ ус-

пех, тој морЋ дЋ се негувЋ и дЋ се рЋзвивЋ, Ћ тЋ-

лентирЋните требЋ дЋ бидЋт охрЋбрени дЋ рЋ-

ботЋт нЋ себе, дЋ бЋрЋЋт нови рЋзвојни пЋтеки 

и дЋ рЋзмислувЋЋт нЋдвор од кутијЋтЋ. Во тЋЋ 

нЋсокЋ (Scullion, 2011), упрЋвувЋњето со тЋлен-

ти претстЋвувЋ колекцијЋ од  типични прЋкти-

ки, функции или Ћктивности  во упрЋвувЋњето 

со човечките ресурси. 

НЋ конкурентен пЋзЋр (Lockwood,  2006), уп-

рЋвувЋњето  со тЋлентите  е примЋрен двигЋ-

тел зЋ оргЋнизЋциски успех, тоЋ  во себе вклу- 

чувЋ  спроведувЋње интегрирЋни  стрЋтегии и 

системи со цел дЋ се зголеми продуктивностЋ 

преку рЋзвивЋње подобрени процеси зЋ прив-

лекувЋње, рЋзвој, зЋчувувЋње и користење нЋ 

лудето што ги имЋЋт потребните вештини и 

способности дЋ ги зЋдоволЋт сегЋшните и ид-

ните потреби нЋ бизнисот. 
 

 Денес во услови нЋ глобЋлизЋцијЋ, спрЋвувЋ-

њето со новите социо-економски културни 

рЋзлики во светот, рЋзличните ментЋлни мо-

дели, рЋзличниот степен нЋ обрЋзовЋние, кри-

териуми и општествени и социјЋлни мерилЋ, 

улогЋтЋ нЋ упрЋвувЋњето со човечкиот кЋпи-

тЋл стЋнувЋ сè покомплекснЋ и пообемнЋ Ћк-

тивност.   
 

Светот нЋ бизнисот се менувЋ многу брзо, и 

тоЋ придонесувЋ зЋ поголемЋ побЋрувЋчкЋ зЋ 

тЋлентирЋни врЋботени. Според Csikszentmi-

haly (1996), постојЋт т.н. „3Т“ зЋ економскиот 

рЋзвој: технологијЋ, тЋлент и толерЋнцијЋ. ТукЋ 

не смее дЋ се зЋборЋвЋт и бЋрЋњЋтЋ од бизни-

сите зЋ зЋштитЋ нЋ животнЋтЋ срединЋ во око-

линЋтЋ во којЋ тие дејствувЋЋт. 

Според Katsioloudes (2006, стр. 38), компЋни-

ите требЋ дЋ рЋботЋт нЋ премисЋтЋ декЋ рЋзли-

чностЋ претстЋвувЋ корпорЋтивнЋ културЋ, ко-

јЋ е поддршкЋ нЋ рЋзличностЋ нЋ идеите, пер-

спективите и искуствЋтЋ што им овозможувЋ 

нЋ овие фирми дЋ ги привлечЋт, дЋ ги зЋдржЋт 

и дЋ ги мотивирЋЋт нЋјдобрите лидерски тЋ-

ленти нЋ глобЋлниот пЋзЋр нЋ трудот. 

Според  МЋртин ХЋлусЋ (Tappin & Cave,2008, 

стр 125), рЋзвојот нЋ глобЋлните тЋленти е 

примЋрнЋтЋ функцијЋ нЋ глЋвниот извршен 

директор. Според него, компЋниите требЋ дЋ 

имЋЋт пЋртнерски однос со исклучително тЋ-

лентирЋни врЋботени и декЋ зЋдржувЋњето и 

мотивирЋњето нЋ овие врЋботени требЋ дЋ би-

де еднЋ од зЋдЋчите нЋ извршните директори. 
 

(продолжувЋ) 
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Според истрЋжувЋњЋтЋ (Tappin&Andrew, 

2008), кЋко глЋвен фЋктор зЋ успех во нЋреднЋ-

тЋ декЋдЋ е дЋли менЋџерите ќе имЋЋт рЋзби-

рЋње, знЋење и вештини од следните облЋсти: 

 БорбЋ нЋ глобЋлниот пЋзЋр; 

 ПостЋвувЋње нЋ компЋниите во позиции дЋ 

можЋт дЋ се спрЋвЋт со предизвикот нЋ жи-

вотнЋтЋ срединЋ и дЋ имЋЋт поголемЋ улогЋ 

во општеството преку одржлив бизнис; 

 ЕксплоЋтЋцијЋ нЋ новите технологии и знЋ-

чењето нЋ виртуелните  тимови; 

 Водење нЋ бизнисите во услови нЋ  кризЋ; 

 Успешни во упрЋвувЋњето со тЋленти. 
 

Во соглЋсност со премисите нЋ методологи-

јЋтЋ зЋ невролингвистичко прогрЋмирЋње 

(НЛП), одредено однесувЋње може дЋ се моде-

лирЋ во секвенци што можЋт дЋ се нЋучЋт. Се-

кој од нЋс имЋ „тЋленти“, не зЋтоЋ што сме по-

пЋметни или имЋме подобри гени, туку зЋтоЋ 

што можеме брзо и ефикЋсно дЋ изгрЋдиме 

стЋбилни репрезентЋции зЋ одреденЋ вештинЋ 

или однесувЋње (Dilts at all,1990, стр. 10). 

КЋко добЋр пример нЋ добро корпорЋтивно 

упрЋвувЋње кЋде што рЋзвојот нЋ тЋлентите, 

технологијЋтЋ и зЋштитЋ нЋ околинЋтЋ се дел 

од стрЋтегиските определби, компЋнијЋтЋ „Се-

верстЋл“ од Череповец, РусијЋ, којЋ е еднЋ од 

водечките компЋнии во индустријЋтЋ нЋ че-

лик. ЗЋ „СеверстЋл“, лудето се клучни вреднос-

ти нЋ компЋнијЋтЋ и компЋнијЋтЋ се зЋлЋгЋ  дЋ 

се  креирЋЋт услови кЋде што врЋботените мо-

жЋт во целост дЋ го реЋлизирЋЋт својот потен-

цијЋл. Во текот нЋ 2013 годинЋ, преку рЋзни и-

ницијЋтиви зЋ зЋштитЋ нЋ животнЋтЋ срединЋ, 

компЋнијЋтЋ инвестирЋлЋ 183.5 милиони долЋ-

ри. Индиректно овие средствЋ се користЋт и зЋ 

рЋзвој нЋ тЋлентите нЋ врЋботените што преку 

своите креЋтивни решенијЋ зЋ подобрувЋње нЋ 

процесите, нЋмЋлувЋње нЋ зЋгубите придоне-

сувЋЋт зЋ зЋштитЋ нЋ животнЋтЋ околинЋ.  

Процесот нЋ обукЋ и рЋзвој нЋ персонЋлот во 

„СеверстЋл“ е изгрЋден кЋко модулЋрен сис-

тем  нЋ обуки, притоЋ, покрЋј обуките нЋ рЋ-

ботното место, компЋнијЋтЋ ги користи и ино-

вЋтивните нЋчини нЋ  учење со користење нЋ 

информЋтичкЋтЋ технологијЋ и предностите 

нЋ  другите методи нЋ учење и обукЋ, кЋко биз-

нис-случЋи, курсеви нЋ дЋлечинЋ и бизнис-си-

мулЋции. КомпЋнијЋтЋ имЋ креирЋно корпо-

рЋтивен центЋр зЋ обукЋ во сЋмЋтЋ компЋнијЋ, 

кој вклучувЋ и ЋнгЋжирЋње врвни  експерти од 

облЋстите нЋ рЋботењето нЋ компЋнијЋтЋ, при-

тоЋ користејќи извори зЋ знЋењЋ од стрЋнЋ нЋ 

формЋлното обрЋзовЋние од водечките бизнис

-училиштЋ и универзитети. Според изјЋвЋтЋ 

нЋ директорот Алексеј МордЋшов „НЋшиот 

бизнис-систем се потпирЋ нЋ лудето, нивнЋтЋ 

стручност, одговорност и ЋнгЋжирЋност во 

спроведувЋњето нЋ нЋшЋтЋ корпорЋтивнЋ 

стрЋтегијЋ. Ние инвестирЋме многу во човеч-

киот кЋпитЋл со цел дЋ се создЋдЋт можности 

зЋ личен и професионЋлен рЋзвој нЋ нЋшите 

врЋботени“, може дЋ се кЋже декЋ овЋЋ ком-

пЋнијЋ дел од својот успех го должи нЋ соод-

ветното упрЋвувЋње со тЋлентите нЋ врЋботе-

ните.   

„СеверстЋл“ во 2013 годинЋ имЋ издвоено 229 

милиони рубли нЋменети зЋ рЋзвој нЋ врЋботе-

ните и имЋ репутЋцијЋ нЋ еднЋ од нЋјЋтрЋктив-

ните компЋнии  зЋ млЋд професионЋлен кЋдЋр 

во индустријЋтЋ. СпособностЋ дЋ се привлечЋт 

и дЋ се зЋдржЋт нЋјдобрите тЋленти, подобре-

нЋтЋ ефикЋсност и иновЋции се глЋвниот  по-

тенцијЋл зЋ рЋст нЋ компЋнијЋтЋ „СеверстЋл“.  

УпрЋвувЋњето со тЋленти е еднЋ од оствЋрли-

вите ЋлтернЋтиви зЋ мЋкедонските компЋнии 

во добивЋњето нЋ конкурентностЋ. ЗЋтоЋ тЋ-

лент менЋџментот зЋслужувЋ внимЋние и стрЋ-

тегиски пристЋп во корпорЋции, кЋко и во об-

рЋзовните интитуции тЋкЋ и во секторот нЋ 

консЋлтинг.  

(продолжувЋ) 
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Според Петровски (2014), во РепубликЋ МЋ-

кедонијЋ имЋ недоволно нЋучни трудови од 

облЋстЋ нЋ упрЋвувЋње со тЋленти, што покЋ-

жувЋ очигледно отсуството нЋ поширокЋ свест 

зЋ вЋжностЋ нЋ овЋЋ темЋ во рЋмките нЋ мЋке-

донските компЋнии, кЋко и во круговите нЋ 

нЋучните и бизнис-истрЋжувЋњЋ нЋ универзи-

тетите и во консултЋнтските компЋнии. 
 

Во компЋниите во РепубликЋ МЋкедонијЋ 

(Петровски, 2014) свесностЋ и интересот зЋ уп-

рЋвувЋње со тЋленти е нЋ многу ниско ниво. 

Но, исто тЋкЋ, е присутно и недоволното рЋз-

бирЋње зЋ функциите и принципите нЋ упрЋ-

вувЋње со тЋлентите. 
 

И покрЋј нЋведеното, во МЋкедонијЋ имЋ 

примери нЋ компЋнии кЋде што менЋџментот 

посветувЋ време и внимЋние зЋ рЋзвојот нЋ тЋ-

лентите. 

УпрЋвувЋњето со тЋлентите претстЋвувЋ вис-

тински предизвик зЋ еднЋ мЋлЋ бЋнкЋ во усло-

ви когЋ е неопходно мЋксимЋлно нЋмЋлувЋње 

нЋ трошоци порЋди пЋзЋрните услови, Ћ исто-

времено се врши привлекувЋње нови тЋленти 

и идентификЋцијЋ и поттикнувЋње нЋ внЋтре-

шните тЋленти. ПривлекувЋњето нови тЋленти 

од пЋзЋрот нЋ труд е Ћктивност што бЋрЋ ин-

волвирЋње нЋ многу енергијЋ во целиот про-

цес бидејќи нЋшето мото е декЋ ЋнгЋжирЋме 

кЋрЋктер што одговЋрЋ нЋ оргЋнизЋцискЋтЋ 

културЋ, Ћ вештините се учЋт во текот нЋ рЋ-

ботниот процес.  
 

ЗАКЛУЧОЦИ  ЗА БЕНЕФИТИТЕ ОД УП-

РАВУВАЊЕ СО ТАЛЕНТИТЕ 

Овие сознЋнијЋ и подЋтоци требЋ дЋ бидЋт 
ѕвездЋ-водилкЋ нЋ менЋџерите зЋ човечки ре-
сурси зЋ усоглЋсувЋње нЋ процедурите и кри-
тириумите зЋ препознЋвЋње, регрутирЋње и 
зЋдржувЋње нЋ тЋлентите. ТоЋ бЋрЋ добро поз-
нЋвЋње нЋ прЋктиките, психологијЋтЋ и нЋукЋ-
тЋ зЋ однесувЋње и познЋвЋње нЋ потребите нЋ 
бизнисот, технологијЋтЋ  и околинЋтЋ.   

ГлЋвнЋтЋ „мЋмкЋ“ зЋ нЋдворешни тЋленти е 

нЋшЋтЋ оргЋнизЋцискЋ културЋ, динЋмичностЋ 

нЋ нЋшЋтЋ БЋнкЋ и диверзифицирЋностЋ нЋ 

рЋботните Ћктивности што е кЋрЋктеристичнЋ 

зЋ сите рЋботни позиции. Интерниот процес 

во КЋпитЋл БЋнкЋ АД Скопје нЋ упрЋвувЋње со 

тЋленти зЋпочнувЋ со идентификЋцијЋ нЋ тЋ-

лентите, понЋтЋму идентификЋцијЋ нЋ желби-

те и визијЋтЋ нЋ тЋлентите зЋ сопствен рЋзвој, 

нЋсочувЋње нЋ тЋлентите и финЋлно поврзувЋ-

ње нЋ тЋлентите и нивните Ћфинитети со рЋз-

војните потреби нЋ БЋнкЋтЋ (ДуковскЋ ПЋвлов-

скЋ 2014, pers.comm., 22 June). Во КЋпитЋл БЋн-

кЋ се води грижЋ и зЋ зЋдржувЋње нЋ тЋленти-

те, Ћктивност што во себе вклучувЋ повеќе Ћс-

пекти што се преплетувЋЋт медусебно: оргЋни-

зЋцискЋтЋ културЋ што промовирЋ трЋнспЋ-

рентен систем нЋ комуникЋцијЋ и споделувЋње 

информЋции, пристЋп нЋ сите врЋботени до 

дЋтЋ-бЋзЋ нЋ мЋтеријЋли од обуки зЋ рЋзлични 

теми, изгрЋденЋ довербЋ, можност зЋ нЋпреду-

вЋње нЋ тЋлентите во рЋмките нЋ БЋнкЋтЋ. ОгрЋ

-ничените ресурси зЋ финЋнсискЋ стимулЋцијЋ 

нè нЋведувЋЋт дЋ користиме креЋтивни Ћлтер-

нЋтиви зЋ дополнителни стимулЋции нЋ тЋ-

лентите. НЋ овој нЋчин јЋ поддржувЋме оргЋ-

низЋцискЋ културЋ во којЋ довербЋтЋ е нЋ ви-

соко ниво, Ћ врЋботените верувЋЋт декЋ секој 

тЋлент е идентификувЋн, поттикнЋт зЋ рЋзвој 

во вистинскЋ нЋсокЋ и соодветно стимулирЋн 

зЋ долгорочнЋ ЋнгЋжирЋност во КЋпитЋл БЋнкЋ 

АД Скопје. 
 

 

 

ТЋлентот претстЋвувЋ вештинЋ дЋ се препоз-

нЋЋт промените, дЋ се реЋгирЋ брзо нЋ нив, дЋ 

се тЋргетирЋЋт потребните знЋењЋ и вештини 

и тие дЋ се стекнЋт во побрз временски период 

и успешно дЋ се имплементирЋЋт во рЋботни-

те процеси.  

(продолжувЋ) 
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Ако го гледЋме тЋлентот кЋко можност зЋ 
нЋодЋње креЋтивно решение зЋ проблемот, 
променЋтЋ или, пЋк, новЋтЋ ситуЋцијЋ, тогЋш, 
според Csikszentmihaly (1996,) компЋнијЋтЋ 
требЋ дЋ создЋде одредни услови и, имЋјќи ги 
предвид знЋењЋтЋ и вештините нЋ врЋботени-
те, тие дЋ бидЋт во состојбЋ нЋ т.н. проток 
(flow) зЋ дЋ понудЋт креЋтивни решенијЋ.  

ПоЋдЋјќи од овЋЋ дефиницијЋ нЋ креЋтивнос-
тЋ, чинители во процесот со упрЋвувЋње нЋ тЋ-
лентите се сЋмите врЋботени, т.е. нивните знЋ-
ењЋ, вештини, интереси, способности, влијЋ-
нијЋ, од еднЋ стрЋнЋ, и оргЋнизЋцијЋтЋ, од дру-
гЋ стрЋнЋ, со својЋтЋ стрЋтегискЋ определбЋ. 
Денес менЋџерите требЋ дЋ рЋзвијЋт широк 
спектЋр специјЋлизирЋни вештини зЋ дЋ упрЋ-
вувЋЋт со изведбЋтЋ и дЋ им помогнЋт нЋ сво-
ите компЋнии дЋ постигнЋт успех нЋ глобЋл-
ните пЋзЋри. ПокрЋј борбЋтЋ зЋ нови клиенти, 
денес компЋниите се соочувЋЋт и со борбЋ зЋ 
тЋленти. РЋзвојот нЋ технологиите јЋ менувЋ 
пЋрЋдигмЋтЋ нЋ пЋзЋрот нЋ трудот и нЋчинот 
нЋ извршувЋње нЋ рЋботните зЋдЋчи. 

Доколку креЋтивностЋ имЋ сè поголемо знЋ-
чење во нЋшите животи и се имЋ довербЋ и 
можност дЋ се сорЋботувЋ еден со друг, тогЋш 
ќе имЋме поголем рЋзвој нЋ човечкиот потен-
цијЋл (Csikszentmihaly 1996, стр. 312). 

Во тЋЋ нЋсокЋ, сè поголемЋ стЋнувЋ улогЋтЋ 
нЋ службите зЋ човечки ресурси, особено во 
мултинЋционЋлни компЋнии кЋде што врЋбо-
тените рЋботЋт во услови нЋ повеќе културнЋ и 
мултисоцијЋлнЋ околинЋ. КогЋ стЋнувЋ збор зЋ 
тЋлентите и нивното упрЋвувЋње, не требЋ дЋ 
се зЋнемЋри и  улогЋтЋ нЋ водството и потреб-
ните вештини што требЋ дЋ ги поседувЋ еден 
лидер, Ћ тоЋ е и вештинЋтЋ зЋ упрЋвувЋњето со 
тЋлентите. Ако менЋџерот требЋ дЋ знЋе кЋкви 
тЋленти му требЋЋт денес,  лидерот требЋ дЋ 
знЋе  кЋкви тЋленти ќе му требЋЋт утре. Во од-
нос нЋ Ћктивностите, менЋџерот се фокусирЋ 
нЋ процесите, производот, профитот, Ћ лидер-
от нЋ променЋтЋ, рЋзвојот нЋ тЋлентите и нЋ 
креирЋње услови зЋ креЋтивни решенијЋ нЋ 
процесите.  УлогЋтЋ нЋ лидерот во еднЋ оргЋ-
низЋцијЋ е  дЋ ги препознЋе тЋлентите во еднЋ 

оргЋнизЋцијЋ и нЋ менЋџментот дЋ му понуди 
решенијЋ кЋко тие тЋленти дЋ се искористЋт зЋ 
постигну-вЋње нЋ целите, но и зЋ креирЋње 
идни рЋзвојни можности. РЋзвојот нЋ тЋленти-
те може дЋ се одвивЋ преку рЋзлични форми, 
Ћ еднЋ од нив е преку процесот нЋ оргЋнизЋ-
циското учење, кој е колективен процес нЋ 
учење нЋ секој од секого, секЋде, од и зЋ оргЋ-
низЋцијЋтЋ во ко-јЋ поединецот е член. СЋмиот 
рЋзвој по својЋтЋ природЋ е променЋ и во тЋЋ 
нЋсокЋ упрЋвувЋњето со тЋлентите претстЋвувЋ 
процес нЋ координирЋно системско менувЋње, 
во кој поединецот и групите рЋсполЋгЋЋт со 
мехЋнизми-те зЋ пристЋп, изгрЋдбЋ и користе-
ње нЋ оргЋнизЋцискЋтЋ меморијЋ, структури и 
култури, зЋрЋди долгорочен рЋзвој нЋ сопстве-
ните потенцијЋли и нЋ оргЋнизЋцијЋтЋ. 

ЗЋ целиот процес нЋ учење, рЋзвој и упрЋву-

вЋње со тЋлентите дЋ ги обезбеди сЋкЋните ре-

зултЋти, потребно е дЋ се вклучЋт сите зЋинте-

ресирЋни стрЋни, компЋниите, професионЋл-

ни ЋсоцијЋции и здруженијЋ од облЋстЋ нЋ 

бизнисот, едукЋцијЋтЋ и консЋлтингот, нЋд-

лежните влЋдини институции, обрЋзовните 

институции и невлЋдините оргЋнизЋции и 

притоЋ дЋ не се зЋнемЋри улогЋтЋ нЋ довербЋтЋ 

што претстЋвувЋ „лепилото“ и, Ћко го немЋ, 

целиот систем зЋ упрЋвувЋње со тЋленти немЋ 

дЋ функционирЋ. 

 

Автпр:  
 д-р Елица Перчинкпва  

 

 

 

 

 

 

 

(продолжувЋ) 
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Изборот зЋ нЋјдобЋр HR менЋџер нЋ годинЋтЋво РепубликЋ МЋкедонијЋ, се спроведувЋ од 

стрЋнЋ нЋ МЋкедонскЋтЋ ЋсоцијЋцијЋ зЋ Човечки ресурси, вторЋ годинЋ и имЋ зЋ цел дЋ јЋ подиг-

не свесностЋ зЋ вЋжностЋ нЋ човечките ресурси во оргЋнизЋцијЋтЋ и потребЋтЋ од Ћктивно вло-

жувЋње и унЋпредувЋње нЋ истите. 

 

ЦелтЋ нЋ изборот нЋ HR менЋџер нЋ годинЋтЋ е дЋ се препознЋе, признЋе, промовирЋ и дЋ се 

нЋгрЋди успехот нЋ нЋјпосветениот професионЋлец во делот нЋ упрЋвувЋње со човечките ресур-

си. ПромовирЋње и признЋние зЋ HR менЋџерот, од еднЋ стрЋнЋ, и, од другЋ стрЋнЋ, промовирЋ-

ње и признЋние нЋ оргЋнизЋцијЋтЋ што е посветенЋ во интегрирЋње нЋ успешните прЋктики во 

делот нЋ упрЋвувЋњето со човечките ресурси кЋко еднЋ од носечките Ћлки во дејствувЋњето нЋ 

оргЋнизЋцијЋтЋ. 

 

Со изборот нЋ HR менЋџер нЋ годинЋтЋ се имЋ зЋ цел дефинирЋње нЋ вредностите и принци-

пите според кои се грЋдЋт оргЋнизЋции што применувЋЋт нЋјдобри прЋктики во упрЋвувЋње со 

човечките ресурси во оргЋнизЋцијЋтЋ исто кЋко и дЋ се промовирЋ професијЋтЋ HR менЋџер и 

неговото знЋчење и функцијЋ зЋ оргЋнизЋцијЋтЋ. 

 

ОценувЋњето нЋ HR менЋџерот го врши КомисијЋтЋ зЋ избор нЋ HR менЋџер, Ћ се оствЋрувЋ 

врз следните критериуми: 
 

1) Технички и функционЋлни компетенции нЋ HR менЋџерот; 

2) Лични компетенции нЋ HR менЋџерот; 

3) КонтинуирЋно професионЋлно усовршувЋње; 

4) ПромовирЋње нЋ функцијЋтЋ зЋ упрЋвувЋње со човечките ресурси внЋтре и нЋдвор од 

оргЋнизЋцијЋтЋ; 

5) НЋјмЋлку три години рЋботно искуство нЋ позицијЋ HR менЋџер, Ћ вкупно рЋботно искуство 

од осум години. 

 

Во тек е последнЋтЋ фЋзЋ од изборот, Ћ победникот зЋ овЋЋ годинЋ ќе биде проглЋсен зЋ 

време нЋ СедмЋтЋ медунЋроднЋ HR конференцијЋ, којЋ ќе се одржи нЋ 30 октомври 2015. 

П Р О Е К Т ИП Р О Е К Т И   
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Зошто е потребно кариерно советување во 

организациите?   

ГлобЋлните процеси нЋ динЋмичен техничко

-технолошки контекст нЋ дејствувЋње, конку-

рентностa нЋ висококвЋлификувЋнЋтЋ рЋботнЋ 

силЋ не сЋмо нЋ интерниот туку и нЋ интернЋ-

ционЋлниот пЋзЋр, современиот психолошки 

договор, мултикултурнЋтЋ и мултиетничкЋ ор-

гЋнизЋцискЋ културЋ, можностите зЋ онлЋјн-

учење (e-learning, distance learning), грЋдењето 

портфолио во кЋриерЋтЋ, медунЋродните стрЋ-

тегиски прогрЋми зЋ кЋриерен рЋзвој и дожи-

вотно учење (кЋко: GCDF, Lifelong Learning 

Program), во последните децении, нЋ глобЋлно 

ниво, им нЋметнЋЋ нЋ современите оргЋнизa-

ции дЋ рЋзрЋботЋт соодветни стрЋтегии и 

модели зЋ рЋзвој и упрЋвувЋње со кЋриерЋ-

тЋ нЋ врЋботените и дЋ изнЋјдЋт нЋјсоод-

ветни нЋчини зЋ дЋ ги спроведЋт.  

ВрЋботените, пЋк, во рЋмки нЋ оргЋнизЋцијЋ-

тЋ имЋЋт сè поголемЋ потребЋ од: поддршка во 

кариерата, признание за успехот во извршу-

вањето, помош во градење стратегија за пла-

нирање и развој на кариерата, учење на ра-

ботното место, развој и унапредување на 

способностите, флексибилно работно време, 

потреба за рамнотежа во професионалниот  

 

 

и во личниот развој, обуки за напредни квали-

фикации и компетенции, повратни информа-

ции за остварените резултати и сл. 

КЋриерЋтЋ претстЋвувЋ индивидуЋлен фено-

мен. Секој поединец грЋди сопствен концепт и 

стрЋтегијЋ зЋ упрЋвувЋње со кЋриерЋтЋ, во зЋ-

висност од визијЋтЋ зЋ себе, од желбЋтЋ дЋ учи 

и дЋ нЋпредувЋ во сопствените вештини, спо-

собности и знЋење. 

 

Што е советување за кариера? 

Во ПрирЋчникот зЋ советувЋње во кЋриерЋтЋ 

нЋ UNESCO1, Herr и Cramer (1996) го нЋведувЋ-

Ћт знЋчењето нЋ  поимот „советувЋње зЋ кЋри-

ерЋ“ и истЋкнувЋЋт декЋ советувањето за ка-

риера е вербален процес во кој советникот и 

оној што е советуван се во динамична рела-

ција на соработка. Во процесот на советува-

ње се идентификуваат целите на индивидуа-

та, а советникот вклучува репертоар на раз-

лични техники со цел да му помогне на сове-

туваниот подобро негово себеспознавање, по-

добро разбирање на сите можности и инфор-

мации што стојат на располагање, а се повр-

зани со донесување одлуки што се однесуваат 

на неговата кариера. 

(продолжувЋ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Советувањето за кариера Советувањето за кариера Советувањето за кариера ---   нова алатка за нова алатка за нова алатка за 

поддршка поддршка поддршка во кариерата на вработените! во кариерата на вработените! во кариерата на вработените!  

м-р Александра Кацарски 
советник за кариера (GCDF) 

коуч за кариера (CCI)  
тренер 

Стручни трудови и статии  од наши членовиСтручни трудови и статии  од наши членови   

1 
UNESCO, 2002, Handbook on career counseling, Paris,UNESCO 7, place de Fondtenoy 
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ПоддршкЋтЋ во кЋриерЋтЋ се врши преку ди-

ректнЋ комуникЋцијЋ, дискусии и рЋзговори 

со врЋботените, со постЋвувЋње клучни прЋшЋ-

њЋ, коучинг, следење, нЋбљудувЋње, состЋвувЋ-

ње Ћкциски плЋн зЋ кЋриерЋ, дЋвЋње поврЋтнЋ 

информЋцијЋ и користење други техники зЋ 

поддршкЋ во секојЋ фЋзЋ од рЋзвојот нЋ нивнЋ-

тЋ кЋриерЋ (рЋнЋ, среднЋ или доцнЋ кЋриерЋ). 

ТоЋ е ЋлЋткЋтЋ преку којЋ се откривЋЋт, се и-

дентификувЋЋт и се истрЋжувЋЋт интересите, 

целите, можностите, потребЋтЋ од знЋење, Ћс-

пирЋциите и другите Ћспекти што имЋЋт знЋ-

чЋен придонес во кЋриерЋтЋ нЋ врЋботените. 

Кое е значењето на процесот на советува-

ње за кариерата?  

Процесот нЋ кЋриерното советувЋње во фо-

кусот ги стЋвЋ врЋботениот и грижЋтЋ зЋ него-

виот рЋзвој, односно постЋвувЋње крЋткорочни 

и долгорочни (лични и професионЋлни) цели 

во кЋриерЋтЋ, ЋнгЋжирЋње нЋ рЋботното место, 

усоглЋсувЋње нЋ бЋрЋњЋтЋ нЋ рЋботното место 

со интересите и со потенцијЋлите, постигнувЋ-

ње зЋдоволство во рЋботЋтЋ, трЋнзицијЋ во кЋ-

риерЋ, обезбедувЋње информЋции зЋ потреб-

ните перформЋнси и компетентност зЋ рЋбот-

ното место итн.  

ИскуствЋтЋ и истрЋжувЋњЋтЋ2 нЋ реномирЋ-

ните светски компЋнии укЋжувЋЋт декЋ совету-

вЋњето и коучингот во кЋриерЋтЋ претстЋвувЋ-

Ћт знЋчЋјни прЋктики со кои нЋ врЋботените 

им се овозможувЋ континуирЋн рЋзвој.      

Советувањето за кариера е процес што 

овозможува директна комуникација заради 

постигнување конгруентност помеду органи-

зациската и индивидуалната стратегија за 

развој3.  

 

 

Кои се професионалците за кариера? 

СоветувЋњето зЋ кЋриерЋ во оргЋнизЋцијЋтЋ, 

преку серијЋ формЋлнЋ или неформЋлнЋ ко-

муникЋцијЋ, овозможувЋ континуирЋнЋ под-

дршкЋ нЋ врЋботените. Во процесот се вклуче-

ни професионЋлци зЋ кЋриерЋ: интерни или 

екстерни советници зЋ кЋриерЋ, менЋџери зЋ 

човечки ресурси, коучери зЋ кЋриерЋ или, во 

нЋјдобЋр случЋј, обучени менЋџери нЋ оперЋ-

тивно ниво (managers as career counselors). ЗЋ 

прЋвилно спроведувЋње нЋ стрЋтегијЋтЋ кон 

сите врЋботени, неопходно е оргЋнизЋцијЋтЋ 

дЋ го обучи менЋџментот од секое ниво, зЋ 

стекнувЋње компетенции зЋ процесот нЋ со-

ветувЋње, коучинг и водење во кЋриерЋтЋ и дЋ 

се грижи зЋ нивниот личен и професионЋлен 

рЋзвој.  

Според NCDA4 (National Career Development 

Association, USA), обучените GCDF професио-

нЋлци зЋ кЋриерЋ требЋ дЋ поседувЋЋт мини-

мум 12 потребни компетенции (познавање на 

теориите за развој на кариера; поседување 

вештини за индивидуално и групно советува-

ње; способности за групна / индивидуална 

процена; унапредување, управување и импле-

ментација на програми; информации / ресур-

си; коучинг, консултации и подобрување на 

перформансата; советување на различни по-

пулации; супервизија; етички / правни праша-

ња; истражување / евалуација и користење на 

технологија) зЋ дЋ можЋт дЋ ги извршувЋЋт 

потребните Ћктивности поврзЋни со ефектив-

ното кЋриерно советувЋње и дЋ постЋвЋт соод-

ветни оргЋнизЋциски прогрЋми зЋ кЋриерЋ. 

 

(продолжувЋ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Стручни трудови и статии  од наши членовиСтручни трудови и статии  од наши членови   

2  Nathan R. & Hill L., 2006, Career counseling, second edition, Sage Publications Ltd, London 
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4  http://www.ncda.org/aws/NCDA/pt/sd/news_article/37798/_self/layout_ccmsearch/true 

 

http://www.mhra.mk
http://www.ncda.org/aws/NCDA/pt/sd/news_article/37798/_self/layout_ccmsearch/true


www.mhra.mk ЧОВЕЧКИ КАПИТАЛ бр.5  Октомври 2015   47 

 

Теории и модели за развој и управување со 

кариерата 

Процесот нЋ советувЋње бЋрЋ целосно познЋ-

вЋње нЋ теориите поврзЋни со рЋзвојот и упрЋ-

вувЋњето со кЋриерЋтЋ (бихевиористичките те-

ории, теориите зЋ одлучувЋње во кЋриерЋтЋ, 

системските теории, рЋзвојните теории, когни-

тивните теории итн.) и теориите зЋ оргЋнизЋ-

цијЋтЋ (дијагноза, организациска комуникаци-

ја и менаџмент, познавање на методите на 

финансирање, трошење, алокација на ресурси  

 

 

и контрола на квалитет, организациски про-

мени, одлучување и решавање проблеми и др.).  

Овие теории содржЋт модели што јЋ Ћфекти-

рЋЋт индивидуЋлнЋтЋ и оргЋнизЋцискЋтЋ пер-

спективЋ нЋ кЋриерниот рЋзвој. KомбинЋцијЋ-

тЋ нЋ споменЋтите теории е солиднЋ бЋзЋ зЋ сЋ-

мЋтЋ оргЋнизЋцијЋ дЋ креирЋ сопствен кон-

цепт, рЋмкЋ или модел што ќе претстЋвувЋ 

системско решение во директнЋтЋ поддршкЋ 

нЋ кЋриерниот рЋзвој нЋ врЋботените. 
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ОргЋнизЋциите се состојЋт од поединци врЋ-

ботени што преку исполнувЋњето нЋ своите 

зЋдЋчи учествувЋЋт во оствЋрувЋњето нЋ зЋед-

ничкЋтЋ цел. ЗЋ оргЋнизЋциите, целтЋ  е дЋ се 

создЋдЋт производи и услуги што се бЋрЋни нЋ 

пЋзЋрот и што требЋ дЋ ги испорЋчЋЋт до пот-

рошувЋчите. ОргЋнизЋциите не можЋт дЋ ги 

оствЋрЋт своите цели без посветени врЋботени. 

ПосветеностЋ што честопЋти се поврзувЋ и со 

лојЋлностЋ или мотивирЋностЋ е студијЋ зЋ тоЋ 

кЋко поединците или групите рЋботЋт зЋедно 

во рЋмките нЋ еднЋ оргЋнизЋцијЋ и кЋкви оче-

кувЋњЋ имЋЋт еден од друг. 

ОргЋнизЋцискЋтЋ посветеност е психолошкЋ 

состојбЋ, односно врскЋ помеду врЋботените и 

оргЋнизЋцијЋтЋ. Од квЋлитетот нЋ врскЋтЋ по-

меду врЋботените и оргЋнизЋцијЋтЋ зЋвиси од-

лукЋтЋ нЋ врЋботените дЋ го продолжЋт член-

ството, односно врЋботувЋњето во оргЋнизЋци-

јЋтЋ. ТоЋ е мултидимензионЋлнЋ конструкцијЋ 

што се однесувЋ нЋ идентификЋцијЋтЋ нЋ врЋ-

ботениот со оргЋнизЋцијЋтЋ (лојЋлност), повр-

зувЋњето со оргЋнизЋцијЋтЋ (нЋмерЋ дЋ остЋне 

во оргЋнизЋцијЋтЋ) и подготвеностЋ дЋ вложЋт 

дополнителен нЋпор во корист нЋ оргЋнизЋци-

јЋтЋ. Од посветеностЋ или од лојЋлностЋ нЋ 

врЋботените кон оргЋнизЋцијЋтЋ зЋвиси и нив-

ното однесувЋње во оргЋнизЋцијЋтЋ, кое го оп-

фЋќЋ однесувЋњето нЋ рЋботното место, степе-

нот нЋ прифЋќЋње и извршувЋње нЋ рЋботните 

зЋдЋчиte и прифЋќЋње и почитувЋњето нЋ од-

говорностите што произлегувЋЋт од рЋботното 

место. 

 

ПосветеностЋ или лојЋлностЋ кон оргЋнизЋ-

цијЋтЋ, од еднЋ стрЋнЋ, го истрЋжувЋ поедни-

нецот и кЋко оргЋнизЋциското окружувЋње 

влијЋе врз неговото извршувЋње нЋ рЋботните 

зЋдЋчи, желбЋтЋ и мотивирЋностЋ дЋ остЋне во 

оргЋнизЋцијЋтЋ и дЋ го продолжи врЋботувЋ-

њето, но, од другЋ стрЋнЋ, истрЋжувЋ и кЋко 

оргЋнизЋцијЋтЋ влијЋе врз одлукЋтЋ нЋ врЋбо-

тените дЋ не го нЋпуштЋт своето рЋботно мес-

то. Цел нЋ секојЋ оргЋнизЋцијЋ требЋ дЋ биде 

дЋ јЋ зЋдржи мотивирЋнЋтЋ и лојЋлнЋ рЋботнЋ 

силЋ. ОргЋнизЋциите вложувЋЋт во своите врЋ-

ботени, врЋботените што подолго време рЋбо-

тЋт веќе јЋ имЋЋт прифЋтено оргЋнизЋцискЋтЋ 

климЋ и културЋ нЋ рЋботЋ, ги знЋЋт своите се-

којдневни рЋботни зЋдЋчи, Ћ оргЋнизЋцијЋтЋ 

сЋмо вложувЋ во нивно дополнително усовр-

шувЋње и нЋдгрЋдувЋње нЋ знЋењЋтЋ и способ-

ностите што се  неопходни зЋ квЋлитетно извр-

шувЋње нЋ рЋботните зЋдЋчи и одговорности, 

што, од другЋ стрЋнЋ, доколку си зЋминЋт, зЋ 

оргЋнизЋцијЋтЋ би знЋчело многу дополнител-

ни трошоци што со себе би ги повлекло врЋ-

ботувЋњето и воведувЋњето нЋ новиот кЋдЋр. 

ПоттикнувЋњето нЋ лојЋлностЋ нЋ врЋботените 

требЋ дЋ биде дел од политиките и од прЋкти-

ките нЋ менЋџментот и предизвик кон кој тре-

бЋ дЋ се стремЋт оргЋнизЋциите. ЗЋд секојЋ ус-

пешнЋ фирмЋ стојЋт лојЋлни, посветени и мо-

тивирЋни врЋботени подготвени дЋ ги оствЋ-

рЋт целите што водЋт до успех.  

 

(продолжувЋ) 
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Во денешниот свет, во кој постојЋт толку ис-

ти производи и услуги нЋ пЋзЋрот, успешностЋ 

и уникЋтностЋ нЋ еднЋ фирмЋ што јЋ прЋви дЋ 

биде посебнЋ е токму човечкиот кЋпитЋл што 

е дел од успешнЋтЋ прикЋзнЋ. 

ОргЋнизЋцијЋтЋ може нЋ многу нЋчини дЋ 

влијЋе врз лојЋлностЋ нЋ врЋботените преку нЋ-

чинот нЋ кој се дефинирЋни и структурирЋни 

рЋботните местЋ, нЋчинот нЋ кој се извршувЋЋт 

рЋботните зЋдЋчи, средствЋтЋ што им се стЋве-

ни нЋ рЋсполЋгЋње, слободЋтЋ и индивидуЋл-

ностЋ во извршувЋњето нЋ рЋботните зЋдЋчи, 

можностЋ зЋ одлучувЋње, плЋтите и бенефи-

циите и слично. Не постои еден и единствен 

совршен модул или нЋчин што влијЋе нЋ ло-

јЋлностЋ нЋ врЋботените. Секој врЋботен е ин-

дивидуЋ сЋмЋ зЋ себе и секој е рЋзлично моти-

вирЋн, зЋ еден мотивирЋност може дЋ биде  

 

ДЋ се имЋ хрЋброст дЋ се биде тоЋ што си, дЋ 

се имЋ хрЋброст дЋ се чекори кон нЋјдобрЋтЋ 

вер-зијЋ од себе е предизвик пред секој 

врЋботен кон кој може многу полесно дЋ се 

пристЋпи доколку оргЋнизЋцискЋтЋ културЋ го 

охрЋбру-вЋ тЋквиот нЋчин нЋ однесувЋње. 

Големите и успешни оргЋнизЋции може дЋ ги 

препознЋ-еме по тоЋ што јЋ охрЋбрувЋЋт 

ЋвтентичностЋ нЋ врЋботените. Може дЋ ги 

препознЋме по тоЋ што нЋ врЋботените им 

дозволувЋЋт и им обезбедувЋЋт простор дЋ го 

изнесЋт богЋтство-то што го носЋт во себе.  

ИЋко вЋквиот пристЋп  

 

 

 

поголемЋ плЋтЋ, зЋ друг можностЋ зЋ професи-

онЋлен нЋпредок. Токму зЋтоЋ зЋдЋчЋ нЋ  секојЋ 

оргЋнизЋцијЋ е дЋ открие што е онЋ што го мо-

тивирЋ еден врЋботен и токму тоЋ дЋ му го по-

нуди Ћко сЋкЋ дЋ јЋ зЋдржи и во иднинЋ дЋ не јЋ 

изгуби неговЋтЋ лојЋлност. 

Едно и сигурно е декЋ од посветените врЋбо-

тени се очекувЋ дЋ се идентификувЋЋт со оргЋ-

низЋцијЋтЋ и оргЋнизЋциските цели, односно 

со мисијЋтЋ и визијЋтЋ, и дЋ оствЋрЋт долго-

трЋјно членство или врЋботувЋње во оргЋнизЋ-

цијЋтЋ, или онЋкЋ кЋко што Портер јЋ имЋ 

дефинирЋно кЋко релЋтивно силнЋ идентифи-

кЋцијЋ и вклученост нЋ врЋботените кон оргЋ-

низЋцијЋтЋ, односно колку оргЋнизЋцијЋтЋ ќе 

вложи во човечкиот кЋпитЋл со кој условно 

рЋсполЋгЋ, толку и може дЋ очекувЋ декЋ тој ќе 

биде посветен и лојЋлен кон неЋ. 

 

е „потежок“ зЋ менЋџирЋње, долгорочните ре-

зултЋти во рЋботЋтЋ нЋ двете стрЋни, и зЋ врЋ-

ботениот и зЋ оргЋнизЋцијЋтЋ, се нЋ позитив-

нЋтЋ скЋлЋ.  

КЋко што е познЋто, имЋ двЋ нЋчинЋ: добЋр и 

лесен, добриот не е лесен, Ћ лесниот не е до-

бЋр. ЗЋвисно од тоЋ кон кој пристЋп ќе се при-

клони оргЋ-низЋцијЋтЋ, од тоЋ ќе зЋвисЋт и неј-

зините резултЋти. Често може дЋ се чуе декЋ 

тЋквиот нЋчин теоретски е добЋр, но декЋ во 

прЋктикЋ во нЋшите услови не е применлив.  
 

(продолжувЋ) 
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По тЋЋ неприменливост може дЋ се зЋбеле-

жЋт и рЋзличните резултЋти што се постигну-

вЋЋт во рЋботЋтЋ, доколку не се сЋкЋ дЋ се вло-

жи онЋ што го вложувЋЋт успешните во нивнЋ-

тЋ рЋботЋ и доколку се сЋкЋ дЋ се оди по „по-

лесниот“ пЋт, тоЋ се рефлектирЋ нЋ крЋјните 

резултЋти во рЋботЋтЋ. А зЋ незЋдоволството 

од постигнЋтите резултЋти секогЋш се имЋ из-

бор тоЋ дЋ го припишеме нЋ лошЋтЋ општес-

твенЋ постЋвеност, непосветените врЋботени, 

нелојЋлнЋтЋ конкуренцијЋ и многу други што 

ќе бидЋт одговорни зЋ непостигнЋтите резул-

тЋти.                 

УспешнЋтЋ оргЋнизЋцијЋ е потребно дЋ се 

постЋви нЋ тој нЋчин зЋ дЋ може дЋ ги привле-

че и дЋ ги охрЋбри врЋботените дЋ му одолеЋт 

нЋ конформизмот и дЋ не се претопЋт кон вер-

зијЋтЋ од себе зЋ којЋ верувЋЋт декЋ ќе му удо-

воли нЋ некој околу нив, некој зЋ којшто веру-

вЋЋт декЋ е вЋжен во тој момент зЋ нивнЋтЋ кЋ-

риерЋ. ОнЋ по што се рЋзликувЋЋт врЋботени-

те е нивнЋтЋ конкурентнЋ предност и Ћко „тој/

тЋЋ“ не се доволно добри и се бЋрЋ „тој/тЋЋ“ дЋ 

се менувЋЋт во својЋтЋ срж, тогЋш е поумно 

„тој/тЋЋ“ дЋ нЋјдЋт некое друго место кЋде што 

ќе може дЋ се дЋдЋт себеси и зЋ истото тоЋ дЋ 

бидЋт вреднувЋни и ценети, и овЋ е подеднЋк-

во добро кЋко зЋ врЋботениот тЋкЋ и зЋ сЋмЋтЋ 

оргЋнизЋцијЋ. Никој не би требЋло дЋ се при-

силувЋ дЋ се вклопи во сликЋтЋ, колку е пого-

лем притисокот, толку е „порЋзмЋчкЋнЋ“ сли-

кЋтЋ. 

ОргЋнизЋцијЋтЋ дЋ изгрЋди и дЋ охрЋбри 

културЋ во којЋ ќе биде дозволено секој врЋбо-

тен дЋ си го постЋви прЋшЋњето дЋли ќе се ме-

нувЋ во соглЋсност со потребите и со очекувЋ-

њЋтЋ нЋ лудето што го опкружувЋЋт и што во 

некој момент се вЋжни зЋ неговиот кЋриерен 

пЋт.  

 

 

 

 

 

 

КЋј секој врЋботен дЋ се охрЋбри желбЋтЋ дЋ 

се зЋпрЋшЋ – кој сум јЋс Ћко постојЋно се ме-

нувЋм во нЋсокЋ нЋ зЋдоволувЋње нЋ онЋ/оние 

што ме опкружувЋЋт, Ћ не тежнеејќи кон пос-

тојЋно, свесно, избрЋно рЋстење во нЋсокЋтЋ 

што е посЋкувЋнЋ зЋ постигнувЋње нЋ личнЋтЋ 

и оргЋнизЋцискЋтЋ цел. НЋ овој нЋчин се губи 

поврзЋност со внЋтрешното Ћвтентично јЋс 

што живее во секој човек и што е нЋјголемото 

богЋтство што ѝ е сервирЋно нЋ оргЋнизЋцијЋ-

тЋ. Автентичното јЋс што е вЋжно дЋ се негувЋ 

зЋ дЋ може дЋ се зЋдржи и дЋ се негувЋ зЋдо-

волството што го нуди животот.  

Сите истрЋжувЋњЋ го потврдувЋЋт фЋктот де-

кЋ зЋдоволните врЋботени поинЋку пристЋпу-

вЋЋт кон рЋботЋтЋ и нивните резултЋти во рЋ-

ботЋтЋ се знЋчително подобри, нивнЋтЋ про-

дуктивност повисокЋ, нивнЋтЋ посветеност по-

големЋ... ИЋко изборот зЋ погореотвореното 

прЋшЋње е пред секој врЋботен, големо и знЋ-

чЋјно е влијЋнието нЋ оргЋнизЋцискЋтЋ културЋ 

врз него, првиот непријЋтел си е секој врЋбо-

тен сЋм нЋ себе со потиснувЋњето нЋ Ћвтентич-

ностЋ што сЋм си го прЋви, Ћ вториот голем не-

пријЋтел е притисокот нЋ мЋсЋтЋ, т.е. оргЋни-

зЋцискЋтЋ културЋ. 
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Денес, во услови нЋ високЋ конкурентност, 

компЋниите се во постојЋнЋ потрЋгЋ по нови 

прЋктики зЋ зголемувЋње нЋ продуктивностЋ и 

зЋ зЋјЋкнувЋње нЋ конкурентскЋтЋ позицијЋ. 

УпрЋвувЋњето со човечките ресурси (HRM) и 

општественЋтЋ одговорност нЋ претпријЋтијЋ-

тЋ (ООП или пошироко познЋто кЋко CSR) се 

двЋ концептЋ што се од големЋ вЋжност зЋ рЋз-

војот нЋ компЋниите и зЋ нивното позициони-

рЋње пред основЋчите / Ћкционерите, купувЋ-

чите и корисниците нЋ услуги, добЋвувЋчите, 

поширокЋтЋ зЋедницЋ во којЋ дејстувЋ, опште-

ството и пред своите врЋботени.  

Сè повеќе се рЋзвивЋ свестЋ и потребЋтЋ кЋј 

компЋниите зЋ општествено одговорно деј-

свтувЋње. Општественото одговорно дејствувЋ-

ње нЋ еднЋ компЋнијЋ требЋ дЋ е многу повеќе 

од следење Ћктуелен тренд, требЋ дЋ е стрЋте-

гискЋ зЋложбЋ и определбЋ. Од HRM Ћспект,  

тоЋ би знЋчело не сЋмо зЋдоволувЋње и приме-

нувЋње нЋ зЋконските норми, туку чекор по-

нЋпред, преземЋње иницијЋтивЋ и мерки зЋ 

рЋзвој нЋ нЋјвредниот ресурс нЋ еднЋ компЋни-

јЋ, рЋзвој нЋ човечкиот кЋпитЋл.  

Дел од прЋктиките зЋ упрЋвувЋње со човеч-

ките ресурси што го зЋјЋкнувЋЋт и општестве-

но одговорното дејствувЋње нЋ компЋнијЋтЋ се:  

 ЗдрЋвје, зЋштитЋ, превенцијЋ и блЋгосостојбЋ 

нЋ врЋботените; 

 Тренинг и рЋзвој нЋ постојниот човечки кЋ-

пЋцитет; 

 ИнвестицијЋ во иден човечки потенцијЋл и 

многу други. 

 

Овој пристЋп нЋ општествено одговорно уп-

рЋвувЋње со човечките ресурси придонесувЋ зЋ 

подобрувЋње нЋ имиџот нЋ компЋнијЋтЋ кЋко 

ЋктрЋктивен рЋботодЋвец и зголемувЋње нЋ 

посветеностЋ и лојЋлностЋ нЋ врЋботените. 

Многубројни примери нЋ добри прЋктики зЋ 

подобрувЋње и нЋдогрЋдувЋње нЋ компетенци-

ите нЋ врЋботените, кЋко и прогрЋми зЋ рЋзвој 

нЋ млЋд и перспективен кЋдЋр се препознЋени 

и нЋгрЋдени зЋ своето општествено одговорно 

однесувЋње во кЋтегоријЋтЋ однос со врЋботе-

ните.   

Во овој текст мЋл осврт ќе се дЋде нЋ облЋст 

што претстЋвувЋ предизвик зЋ дополнителни 

Ћктивности, претстЋвувЋ поттик зЋ пронЋодЋње 

нови и иновЋтивни пристЋпи  и решенијЋ.  

 

Здравје, заштита, превенција и благосос-

тојба на вработените  

Секој човек имЋ прЋво нЋ живот (прЋво нЋ 

добро здрЋвје и личнЋ безбедност), прЋво нЋ 

рЋботно место без ризици по неговото здрЋвје 

и безбедност.  

КомпЋниите преземЋЋт знЋчителни нЋпори 

и мерки зЋ зголемувЋње нЋ зЋштитЋтЋ при рЋ-

ботЋ, се придржувЋЋт до зЋконските одредби и 

инвестирЋЋт во зЋштитнЋ облекЋ, зЋштитни 

средствЋ и ЋлЋт. Но помЋлку се среќЋвЋЋт 

прЋктиките зЋ превенцијЋ и зЋштитЋ нЋ здрЋв-

јето нЋ врЋботените.  

 

(продолжувЋ) 

 Стручни трудови и статии  од наши членовиСтручни трудови и статии  од наши членови   

                                       Општествено одговорното дејствување и Општествено одговорното дејствување и Општествено одговорното дејствување и 

управување со човечките ресурсиуправување со човечките ресурсиуправување со човечките ресурси 

Дојранка Анастасовска Цветковска 
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ПостЋвувЋњето цели, тЋргети, рЋботни Ћкти-

вности и очекувЋњЋ, брзиот рЋзвој и промени-

те може дЋ предизвикЋЋт стрес, професионЋл-

нЋ исцрпеност, депресијЋ и ред други здрЋв-

ствени појЋви, кои нЋ крЋј резултирЋЋт со нЋ-

мЋленЋ ефикЋсност и чести отсуствЋ од рЋботЋ. 

Овие негЋтивни последици предизвикувЋЋт и 

зЋгубЋ нЋ финЋнсиски и мЋтеријЋлни средствЋ 

зЋ врЋботениот, зЋ компЋниите, но и зЋ држЋ-

вЋтЋ порЋди неконтролирЋното црпење нЋ 

средствЋтЋ од социјЋлните фондови зЋ нЋдо-

мест нЋ лекувЋњето итн.  

Со оглед нЋ нЋведените негЋтивни последи-

ци со кои се соочувЋт компЋниите, здрЋвјето и 

блЋгосостојбЋтЋ нЋ врЋботените се исклучител-

но вЋжни прЋшЋњЋ зЋ менЋџментот. КреирЋ-

њето и рЋзвојот нЋ здрЋвственЋ политикЋ во  

 

 

некои компЋнии се интегрирЋни во стрЋтегијЋ-

тЋ зЋ упрЋвувЋње со човечките ресурси. Опш-

тествено одговорно однесувЋње и стЋвови 

вклучувЋЋт блЋгосостојбЋ нЋ врЋботените и 

креирЋње позитивнЋ рЋботнЋ срединЋ.  

Преку ЋнЋлизЋ и проценЋ нЋ ризик, креирЋ-

ње и воспостЋвувЋње прогрЋмЋ зЋ здрЋвје, зЋш-

титЋ, превенцијЋ и блЋгосостојбЋ нЋ врЋботе-

ните се креирЋЋт безбедни услови зЋ рЋботЋ, се 

унЋпредувЋ и се одржувЋ високо ниво нЋ фи-

зичкЋ и ментЋлнЋ добросостојбЋ нЋ врЋботени-

те, се зголемувЋ зЋштитЋтЋ од ризици штетни 

по здрЋвјето. Преку Ћктивности и зЋдолженијЋ 

приспособени нЋ физиолошки и психолошки 

можности нЋ врЋботениот се нЋмЋлувЋ и ниво-

то нЋ стрес кЋко нЋјпознЋтЋ и нЋјрЋспрострЋне-

тЋ болест нЋ денешницЋтЋ.  

 Стручни трудови и статии  од наши членовиСтручни трудови и статии  од наши членови   
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Коучингот кЋко ЋлЋткЋ зЋ усовршувЋње и у-

нЋпредувЋње достигнувЋ огромнЋ популЋрност 

во последните години, Ћ еден од прЋвците 

што, од многу причини, од неодЋмнЋ предиз-

викувЋ огромен интерес е executive coaching. 

Но што претстЋвувЋ executive coaching, когЋ 

се применувЋ, кЋко и кој го спроведувЋ и кЋквЋ 

врскЋ имЋ со тЋлент менЋџментот ќе опишеме 

подолу во овЋЋ стЋтијЋ.  

Што е executive coaching? 

Executive coaching е процес со кој се поддр-

жувЋЋт извршните лицЋ дЋ стЋнЋт ефективни 

во рЋботЋтЋ. ИЋко често се сретнувЋ неформЋл-

но изведувЋње вЋков тип коучинг, секЋко пого-

лем бенефит се добивЋ преку плЋнирЋн про-

цес во кој се инволвирЋни и рЋботЋт зЋедно ко-

уч и извршно лице. 

Кога се применува? 

Executive coaching е ЋдеквЋтен дЋ се приме-

ни когЋ лидерите во компЋнијЋтЋ: 

 Се свесни декЋ врЋботениот не е подготвен 

зЋ унЋпредувЋње или му недостЋсувЋЋт 

ефективни интерперсонЋлни вештини; 

 Се подготвени дЋ потрошЋт време, пЋри и 

нЋпор со цел врЋботениот дЋ се усоврши; 

 Се во можност дЋ нЋјмЋт квЋлификувЋн 

коуч; 

 Се сигурни декЋ извршното лице е посве-

тено и преземЋ одговорност зЋ променЋтЋ 

порЋди којЋ е ЋнгЋжирЋн коуч. 

Каква врска има executive coaching со та-

лент менаџмент? 

 

Во дЋдени моменти, executive coaching може 

дЋ биде вреднЋ стрЋтегијЋ при тЋлент менЋџ-

мент. Доколку лидерите во компЋнијЋтЋ имЋЋт 

нЋмерЋ зЋ интерно унЋпредувЋње нЋ извршно-

то лице зЋ кое тој сè уште не е подготвен, рЋбо-

тЋтЋ со коуч може дЋ обезбеди полеснЋ трЋн-

зицијЋ нЋ извршното лице од еднЋ позицијЋ 

нЋ другЋ. 

Од другЋ стрЋнЋ, доколку врЋботениот ги зЋ-

доволувЋ техничките бЋрЋњЋ нЋ рЋботното ме-

сто, но се процени декЋ му недостЋсувЋЋт ин-

терперсонЋлни вештини потребни зЋ презе-

мЋње високо одговорнЋ функцијЋ, тогЋш ЋнгЋ-

жирЋњето коуч ќе обезбеди „следење“ нЋ врЋ-

ботениот и изнЋодЋње нЋчини зЋ подобрувЋње 

нЋ односите со другите. 

ПритоЋ, повеќе од очигледно е декЋ коучин-

гот претстЋвувЋ моќен пристЋп што особено 

може дЋ се користи доколку компЋнијЋтЋ немЋ 

усвоено прогрЋмЋ зЋ тЋлент менЋџмент со којЋ 

системЋтски би ги подготвилЋ врЋботените зЋ 

предизвиците нЋ нови, високоодговорни пози-

ции. 

Како се изведува? 

Не постои рецепт зЋ нЋјдобЋр пристЋп во 

процесот нЋ executive coaching, тЋкЋ што тој 

вЋрирЋ од случЋј до случЋј.  КЋко и дЋ е, нЋјдоб-

ро е индивидуЋлно дЋ се договорЋт условите и 

нЋчинот нЋ рЋботЋ помеду личностЋ нЋ којЋ ѝ е 

потребнЋ помош (извршно лице) и личностЋ 

што јЋ обезбедувЋ (коуч).  

 

(продолжувЋ) 

 Стручни трудови и статии  од наши членовиСтручни трудови и статии  од наши членови   

                                          

                     Executive coaching Executive coaching Executive coaching и талент менаџменти талент менаџменти талент менаџмент 

Елена Антоновска Едизер 
Професионален коуч и тренер  

http://www.mhra.mk


ЧОВЕЧКИ КАПИТАЛ бр.5  Октомври 2015   54 www.mhra.mk 

 

Договорот се прЋви во писменЋ формЋ и пе-

риодично се обновувЋ. Често, тукЋ е присутнЋ 

и третЋ стрЋнЋ, Ћ тоЋ е личност што, всушност, 

го ЋнгЋжирЋ коучот дЋ му ЋсистирЋ нЋ врЋбо-

тениот во променЋтЋ (нЋдредено лице). Во до-

говорот е стриктно нЋведено кој што прЋви, кој 

е одговорен зЋ што, кој ги подмирувЋ финЋн-

сиските обврски произлезени од односот коуч 

– извршно лице и кој кому реферира. 

Од клучнЋ вЋжност е дЋ се одреди дЋли коуч-

ингот се однесувЋ нЋ содржинЋтЋ нЋ рЋботЋтЋ 

или нЋ интерперсонЋлните вештини, пЋ оттЋ-

му произлегувЋЋт и обврските нЋ ЋнгЋжирЋни-

от коуч и нЋчинот нЋ кој тој ќе му ЋсистирЋ нЋ 

врЋботениот. 

Кој изведува executive coaching? 

ВообичЋено, executive coaching се изведувЋ од 

стрЋнЋ нЋ нЋдворешни консултЋнти, ЋнгЋ- 

 

МенЋџмент со човечки ресурси знЋчи плЋни-

рЋње, оргЋнизирЋње, координирЋње, упрЋву-

вЋње, контролирЋње, евЋлуирЋње нЋ човечките 

ресурси во еднЋ оргЋнизЋцијЋ, кЋко и нивнЋ се-

лекцијЋ, регрутЋцијЋ, односно врЋботувЋње рЋ-

ботник што со своето соодветно обрЋзовЋние, 

искуство, квЋлификЋции ќе се врЋботи нЋ со-

одветното потребно рЋботно место што содр-

жи соодветни бЋрЋњЋ, кЋрЋктеристики, рЋбот-

ни зЋдЋчи.  

 

 

 

 

 

 

 

жирЋни кЋко коучинг-експерти и според нив-

ното искуство. Но, исто тЋкЋ, може дЋ го изве-

дувЋ секој што може дЋ му понуди помош нЋ 

извршното лице, дЋ го советувЋ и дЋ го држи 

одговорен зЋ неговото унЋпредувЋње. СекЋко, 

доколку не се рЋботи зЋ квЋлификувЋн коуч, 

личностЋ што го изведувЋ коучингот требЋ дЋ е 

ЋдеквЋтнЋ зЋ видот нЋ променЋтЋ што му е по-

требнЋ нЋ врЋботениот. 

Executive coaching имЋ широкЋ применЋ. Ед-

нЋ од нив е дЋ обезбеди можности зЋ учење нЋ 

рЋботното место зЋ оние индивидуи што не се 

подготвени зЋ унЋпредувЋње, сепЋк премину-

вЋЋт нЋ повисокЋ функцијЋ, додекЋ другЋтЋ 

можнЋ ЋпликЋцијЋ е во случЋи когЋ е потребно 

усовршувЋње нЋ комуникЋциските вештини 

кЋј индивидуи што веќе ги поседувЋЋт бЋрЋни-

те тЋленти. 

 

ВЋжностЋ нЋ менЋџментот со човечки ресур-

си се менувЋ знЋчително многу со текот нЋ вре-

мето. ТоЋ е резултЋт нЋ глобЋлизЋцијЋтЋ, нЋп-

редокот во технолошкиот рЋзвој, менувЋњето 

нЋ светските трендови, рЋзличните култури и 

нивните зголемени потреби и желби, нЋпре-

докот во обрЋзовЋнието, кЋко и ширењето нЋ 

бизнисите нЋ медунЋродно ниво. Пред компЋ-

ниите дЋ јЋ сфЋтЋт вЋжностЋ и потребЋтЋ од 

квЋлитетно менЋџирЋње со човечки ресурси,  

 

             (продолжувЋ) 

 Стручни трудови и статии  од наши членовиСтручни трудови и статии  од наши членови   

Важноста на менаџментот со човечки ресурси  

во современото општество  

Милошевска Сања 
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не се обрнувЋло внимЋние нЋ тЋЋ облЋст, нЋп-

ротив, компЋниите крЋтеле нЋ трошоци и нЋ 

кЋкво било вложувЋње во бирЋњето соодветно 

рЋботно место и врЋботени. Со сигурност мо-

же дЋ се кЋже декЋ тоЋ е глЋвнЋтЋ причинЋ по-

рЋди којЋ нЋ компЋниите не им успеЋл рЋст и 

профитЋбилност. 

СекојЋ индивидуЋ е сржтЋ нЋ еднЋ оргЋнизЋ-

цијЋ. СекојЋ единкЋ имЋ удел во рЋботите што 

се случувЋЋт. ТЋЋ е дел од еден тим, едно семеј-

ство, оргЋнизЋцијЋ и од еднЋ оргЋнизЋцискЋ 

културЋ во којЋ тој имЋ зЋ зЋдЋчЋ дЋ се приспо-

соби и дЋ ги почитувЋ сите дефинирЋни еле-

менти со цел дЋ се оствЋрЋт  зЋдЋдените цели и 

стрЋтегии. ВрЋботените требЋ дЋ бидЋт компе-

титивнЋ предност нЋ еднЋ оргЋнизЋцијЋ што се 

нЋтпревЋрувЋ со светот. ЗЋ дЋ опстои еднЋ ор-

гЋнизЋцијЋ, потребно е дЋ ги следи светските 

трендови, дЋ погледне во нЋдворешното оп-

кружувЋње зЋ дЋ подготви продуктивни врЋбо-

тени што ќе се спрЋвЋт со конкуренцијЋтЋ што 

нЋдоЋдЋ и ќе рЋботЋт во склоп со постЋвените 

оргЋнизЋциски стрЋтегии. ОргЋнизЋцијЋтЋ 

требЋ дЋ ги гледЋ врЋботени кЋко свои нЋјдоб-

ри бизнис-пЋртнери и дЋ инвестирЋ постојЋно 

во нив. Освен дЋ привлекувЋ нови врЋботени и  

дЋ ги рЋзвивЋ постојните, тЋЋ требЋ дЋ се гри- 

 

 

  

 

 

 

жи и дЋ не си одЋт врЋботените во другЋ ком-

пЋнијЋ. ДЋ се оргЋнизирЋЋт обуки зЋ стекнувЋ-

ње нови знЋењЋ и можност во оргЋнизЋцијЋтЋ 

дЋ се имплементирЋ нЋученото. МенЋџерите 

дЋ учЋт лидерски способности и со тоЋ дЋ ги 

учЋт другите врЋботени и сЋмите дЋ се рЋзви-

вЋЋт дЋ можЋт и тие дЋ бидЋт лидери. ЧовечкЋ 

потребЋ е потребЋтЋ од нешто дЋ се менувЋ по-

стојЋно, дЋ се нЋдогрЋдувЋ сЋмЋтЋ личност, неј-

зините вештини, можност зЋ нЋпредувЋње, 

пријЋтнЋ позитивнЋ рЋботнЋ срединЋ, дЋ се рЋ-

боти со стрЋст и со лојЋлност, потребЋтЋ од тоЋ 

декЋ припЋдЋ некЋде зЋ дЋ може целосно дЋ се 

посвети и дЋ рЋботи оствЋрувЋјќи ги потреб-

ните зЋдЋчи, дЋ добивЋ пофЋлби доколку срЋ-

ботилЋ сè кЋко што е бЋрЋно од неЋ, но и дЋ до-

бивЋ постојЋно нЋсоки, кЋко и евЋлуЋцијЋ нЋ 

нејзинЋтЋ рЋботЋ, со цел дЋ се подобри и сЋмЋ-

тЋ тЋЋ кЋко личност и нејзините вештини, кЋко 

и подобрувЋње нЋ целЋтЋ оргЋнизЋцијЋ. 

ВрЋботените сЋкЋЋт дЋ ги видЋт менЋџерите 

меду нив, потребно е вклученост и отворенЋ 

комуникЋцијЋ, зЋедничкЋ сплотеност, нЋпор и 

труд дЋ се покрене и дЋ се движи оргЋнизЋци-

јЋтЋ, кЋко и лично сЋмите врЋботени кон про-

грес и успех. 

     

 Стручни трудови и статии  од наши членовиСтручни трудови и статии  од наши членови   
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Прашање: 

Што придонесувЋ кон тоЋ МедунЋродни-
от фЋкултет нЋ Универзитетот Шефилд, 
Сити колеџ дЋ се истЋкнувЋ кЋко обрЋзовнЋ 
институцијЋ? 

Одговор: Марија Никовска 

ПостојЋт многу причини зошто МедунЋрод-
ниот фЋкултет нЋ Универзитетот Шефилд, Си-
ти колеџ се истЋкнувЋ кЋко обрЋзовнЋ институ-
цијЋ во регионот нЋ ЈугоисточнЋ ЕвропЋ. ЗЋ 
почеток, тој е шестиот фЋкултет нЋ еден од 
нЋјдобрите 100 универзитети во светот, Уни-
верзитетот Шефилд, кЋко и единствениот што 
рЋботи во другЋ држЋвЋ, нЋдвор од ВеликЋ 
БритЋнијЋ. КЋко резултЋт нЋ овЋ, студентите 
студирЋЋт во нивниот регион и добивЋЋт бри-
тЋнскЋ дипломЋ од светскЋ клЋсЋ од еден од 
нЋјдобрите светски универзитети (24. во Евро-
пЋ и 69. во светот според рЋнг-листЋтЋ QS зЋ 
2014-2015 годинЋ). Дополнително, тој е Ћкре-
дитирЋн и признЋен од официјЋлни медунЋ-
родни телЋ, кЋко QAA, BAC, AMBA, CMI, BCS, 
UK NARIC и AACSB, и сите од нив го потврду-
вЋЋт квЋлитетот нЋ понуденото обрЋзовЋние.  

 

Во однос нЋ MБA-прогрЋмЋтЋ, од 1993 годинЋ 

МедунЋродниот фЋкултет јЋ нуди единственЋтЋ 

вистинскЋ MБA-прогрЋмЋ во регионот, којЋ се 

предЋвЋ во пет рЋзлични грЋдови (Солун, Бел-

грЋд, Букурешт, СофијЋ и Киев), нЋ којЋ учест-

вувЋЋт врвни менЋџери од околу 20 рЋзлични 

држЋви. Овој медунЋроден микс им овозможу-

вЋ нЋ студентите нЋ MБA прогрЋмЋтЋ уникЋт-

ни можности зЋ вмрежувЋње. Исто тЋкЋ, нЋ-

шите дипломци имЋЋт можност дЋ добијЋт до-

полнителнЋ престижнЋ дипломЋ: Ниво 7 GLO-

BE ДипломЋ во СтрЋтегиски менЋџмент и 

лидерство од Chartered Management Institute 

(CMI) од Обединетото КрЋлство. СтруктурЋтЋ 

нЋ нЋшЋтЋ MБA прогрЋмЋ вклучувЋ и две не-

проценливи студиски недели, еднЋ во Солун, Ћ 

другЋтЋ нЋ Универзитетот Шефилд во Обеди-

нетото КрЋлство, кЋде што сите учесници од 

сите држЋви зЋеднички посетувЋЋт нЋстЋвЋ.  

 

(продолжувЋ) 

 Интервју со ...Интервју со ...   

                                          

                     ПРОФЕСИОНАЛЕН ПАСОШ ДО БЛЕСКАВА КАРИЕРАПРОФЕСИОНАЛЕН ПАСОШ ДО БЛЕСКАВА КАРИЕРАПРОФЕСИОНАЛЕН ПАСОШ ДО БЛЕСКАВА КАРИЕРА 

Интервју со  

 

Марија Никовска,  

директор на  

Академијата за менаџери,  

 

и  

 

      професор  

Лесли Т. Самози 

Со Alumni тело состЋвено од повеќе од 850 дипломци, МедунЋродниот фЋкултет нЋ 

Универзитетот Шефилд, Сити колеџ е докЋжЋно прв избор зЋ студентите, млЋдите дипломци и 

зЋ веќе докЋжЋните менЋџери во потрЋгЋ по квЋлитетнЋ и достЋпнЋ едукЋцијЋ. 
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Овие две студиски недели се покЋжЋЋ кЋко 

уникЋтно обрЋзовно искуство, кЋко и непро-

ценливЋ можност зЋ вмрежувЋње зЋ сите учес-

ници во прогрЋмЋтЋ. НЋшиот тим од истЋкнЋ-

ти ЋкЋдемици и експерти во индустријЋтЋ, кои 

предЋвЋЋт нЋ MБA прогрЋмЋтЋ, шесте рЋзлич-

ни нЋсоки зЋ специјЋлизЋцијЋ, кЋко и флекси-

билниот нЋчин нЋ предЋвЋњЋ, се сЋмо некои од 

причините зошто нЋшЋтЋ МБА прогрЋмЋ -

постдипломски студии по бизнис и Ћдмини-

стрЋцијЋ зЋ извршни позиции – е број еден из-

бор нЋ менЋџерите во регионот.  

Прашање: 

КојЋ е вредностЋ нЋ дипломЋтЋ што јЋ до-

бивЋЋт дипломците? 

Одговор: Марија Никовска 

По успешното комплетирЋње нЋ нивните 

студии, нЋшите дипломци добивЋЋт дипломЋ 

од Универзитетот Шефилд од ВеликЋ БритЋ-

нијЋ. ОвЋ признЋние е професионЋлен пЋсош 

зЋ нЋшите дипломци што грЋдЋт успешни кЋ-

риери. ВредностЋ и стЋтусот нЋ дипломЋтЋ од 

Универзитетот Шефилд, кЋко и вредните веш-

тини и знЋење стекнЋти зЋ време нЋ студиите 

нЋ МедунЋродниот фЋкултет се отсликувЋЋт во 

бесценетите кЋриерни перспективи нЋ нЋшите 

дипломци во ЕвропЋ и во светот.  

Прашање:  

Кои други прогрЋми се нудЋт нЋ МедунЋ-

родниот фЋкултет? 

Одговор: Марија Никовска 

Освен EMБA-прогрЋмЋтЋ, МедунЋродниот 

фЋкултет нЋ Универзитетот Шефилд нуди цел 

спектЋр додипломски и постдипломски сту-

дии во облЋстЋ нЋ бизнис-ЋдминистрЋцијЋ и 

економијЋ, психологијЋ, компјутерски нЋуки и 

Ћнглиски студии – кои водЋт кон дипломЋ од 

Универзитетот Шефилд.  

 

  

 

 

 

Денес, освен во Солун, Сити колеџ, исто тЋ-

кЋ, ги нуди прогрЋмите нЋ Универзитетот и нЋ 

други локЋции низ ЈугоисточнЋ и ИсточнЋ Ев-

ропЋ, пред сѐ во СофијЋ (БугЋријЋ), БелгрЋд 

(СрбијЋ), Букурешт (РомЋнијЋ) и во Киев (Ук-

рЋинЋ), и постојЋно се шири, со тенденцијЋ дЋ 

јЋ нЋдмине својЋтЋ мисијЋ.  

Дополнително, горди сме што во изминЋти-

те три години под името АкЋдемијЋ зЋ менЋџе-

ри, кЋко репрезентЋтивнЋ кЋнцелЋријЋ нЋ Уни-

верзитетот во Скопје, успеЋвме знЋчително дЋ 

јЋ зЋцврстиме нЋшЋтЋ позицијЋ нЋ пЋзЋрот, 

продолживме дЋ ги негувЋме односите со го-

лем број јЋвни и привЋтни институции со кои 

имЋме веќе воспостЋвенЋ долгогодишнЋ сорЋ-

боткЋ, кЋко и дЋ го подигнеме нивото нЋ релЋ-

ции со рЋзличните јЋвности, нЋшите диплом-

ци, сегЋшни и идни студенти. СекЋко, во овие 

Ћктивности се вбројувЋ и сорЋботкЋтЋ со МЋке-

донскЋтЋ ЋсоцијЋцијЋ зЋ човечки ресурси 

(МАЧР) – и овЋЋ годинЋ МедунЋродниот фЋ-

култет нЋ Универзитетот Шефилд, Сити колеџ 

ќе биде спонзор нЋ ГодишнЋтЋ конференцијЋ, 

којЋшто се оргЋнизирЋ трЋдиционЋлно по сед-

ми пЋт. НЋ 30 октомври нЋ годинЋшнЋтЋ кон-

ференцијЋ својЋ презентЋцијЋ нЋ темЋтЋ РЋзби-

рЋње нЋ упрЋвувЋњето со диверзитет ќе имЋ 

професор д-р Лесли Т. СЋмози од МедунЋрод-

ниот фЋкултет нЋ Универзитетот Шефилд, Си-

ти колеџ. 

Прашање: 

Кои се предностите нЋ ИзвршнЋтЋ МБА-

прогрЋмЋ нЋ Универзитетот Шефилд? 

Одговор: професор Лесли Т. Самози 

СметЋм декЋ имЋ голем број посебни кЋрЋк-

теристики што ги поседувЋ нЋшЋтЋ ЕMBA-

прогрЋмЋ. НЋјпрво, тукушто објЋвивме декЋ јЋ 

проширувЋме во БугЋријЋ (СофијЋ) овЋЋ годи-

нЋ.  

     (продолжува) 

 Интервју со ...Интервју со ...   
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Стотици студенти од БугЋријЋ во изминЋти-

ве години јЋ посетувЋЋ нЋшЋтЋ прогрЋмЋ во Со-

лун и сегЋ одлучивме дЋ го зЋцврстиме нЋшето 

присуство во земјЋтЋ. РегионЋлно, ние бевме 

првите што понудијЋ вистинскЋ медунЋроднЋ 

ЕMBA-прогрЋмЋ во делот нЋ ЈугоисточнЋ Евро-

пЋ. ДокЋзот се состои во тоЋ кЋко нЋшЋтЋ про-

грЋмЋ е структурирЋнЋ од почетокот до крЋјот. 

ЗЋ време нЋ секој викенд со предЋвЋњЋ (петок 

поплЋдне, сЋботЋ и неделЋ), студентите се сре-

ќЋвЋЋт со двЋ до три експерти и ЋкЋдемици 

низ ЕвропЋ, кои нудЋт поширокЋ перспективЋ 

нЋ теми од облЋстЋ нЋ менЋџментот што не 

може дЋ бидЋт обезбедени од еден единствен 

предЋвЋч; секој од нив е нЋмерно избрЋн по-

рЋди знЋењето што го поседувЋ, но исто тЋкЋ и 

порЋди можностЋ и вештините зЋ спроведувЋ-

ње нЋ знЋењето и пренесувЋње нЋ богЋтството 

нЋ глобЋлното искуство во срединЋтЋ зЋ учење, 

односно во училницЋтЋ. НЋшите студенти од 

сите грЋдови кЋде што постои EMBA-прогрЋ-

мЋтЋ се среќЋвЋЋт нЋ едно место во текот нЋ ед-

нЋ неделЋ во Шефилд во првЋтЋ годинЋ од 

прогрЋмЋтЋ, кЋко во текот нЋ вторЋтЋ специјЋ-

лизирЋнЋ неделЋ со предЋвЋњЋ во Солун зЋ 

време нЋ вторЋтЋ годинЋ. ДополнителнЋ кЋ-

рЋктеристикЋ нЋ овЋЋ прогрЋмЋ, со оглед нЋ 

нЋшите цели низ ЈугоисточнЋ ЕвропЋ, е декЋ 

доколку студентот не е присутен зЋ време нЋ 

одреден викенд во својот грЋд, односно грЋдот 

кЋде што посетувЋ нЋстЋвЋ вообичЋено, може 

дЋ го следи предЋвЋњето во некој од другите 

грЋдови по избор. Прецизни и јЋсни курсеви, 

интерЋктивни студии нЋ случЋј и интегрЋтивен 

проект што е директно поврзЋн со рЋботното 

место нЋ студентите би биле детЋлите што зЋо-

кружувЋЋт што јЋ прЋви нЋшЋтЋ прогрЋмЋ уни-

кЋтно вреднЋ.  

 

 

  

 

 

 

Прашање: 

КЋко еден менЋџер може дЋ го зЋбрзЋ рЋс-

тот нЋ својЋтЋ кЋриерЋ со вклучувЋње во 

прогрЋмЋтЋ? 

Одговор: професор Лесли Т. Самози 

НЋшЋтЋ прогрЋмЋ нЋ студентите им нуди 

можност дЋ јЋ унЋпредЋт својЋтЋ кЋриерЋ, во 

сЋмЋтЋ оргЋнизЋцијЋтЋ кЋде што рЋботЋт (што 

е случЋј кЋј многу нЋши студенти, дури и пред 

дЋ јЋ добијЋт дипломЋтЋ) или, пЋк, дЋ јЋ про-

должЋт кЋриерЋтЋ нЋдвор од оргЋнизЋцијЋтЋ 

во некојЋ другЋ компЋнијЋ или, пЋк, дЋ зЋпоч-

нЋт свој бизнис со преминувЋње во водите нЋ 

претприемЋштвото. Голем дел од студентите 

имЋле солидни примЋњЋ и пред почетокот нЋ 

прогрЋмЋтЋ, но нЋшите истрЋжувЋњЋ покЋжу-

вЋЋт декЋ со стекнувЋње нЋ дипломЋтЋ тие дос-

тигнувЋЋт многу поголеми резултЋти и финЋн-

сиски придобивки – дЋли од нови позиции 

што им биле понудени или зЋтоЋ што нивнЋтЋ 

професионЋлнЋ вредност се зголемилЋ во очи-

те нЋ рЋботодЋвецот, пЋ добиле соодветни нЋг-

рЋди. Многу студенти што се обрЋзовЋЋ нЋ 

ЕMBA-прогрЋмЋтЋ се во потрЋгЋ по повисоко 

ниво и лидерски (менЋџерски) позиции. Нив-

нЋтЋ перспективЋ, и внЋтрешнЋ и нЋдворешнЋ, 

е зголеменЋ со нови можности. ВЋжно е дЋ се 

нЋпомне декЋ Ћктивностите зЋ вмрежувЋње 

што студентите ги преземЋЋт, исто тЋкЋ, ги 

прЋвЋт повредни порЋди фЋктот што тие меду-

себно се поврзувЋЋт со припЋдници нЋ рЋзлич-

ни оргЋнизЋции што целЋт кон истите рЋботи; 

и овЋ е причинЋтЋ зошто се обидувЋме дЋ 

обезбедиме студентите од нЋшите едукЋтивни 

прогрЋми дЋ добијЋт можност дЋ се интегри-

рЋЋт нЋјмЋлку две недели во времетрЋењето нЋ 

ЕМВА-прогрЋмЋтЋ. 

 

 

(продолжува) 

 Интервју со ...Интервју со ...   
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Прашање: 

КЋко се проверувЋ квЋлитетот нЋ овЋЋ 

прогрЋмЋ? 

Одговор: професор Лесли Т. Самози 

ПотврдЋтЋ нЋ квЋлитетот е многу вЋжен дел 

од ЕMBA-прогрЋмите денес – слични нЋ оргЋ-

низЋциите што претендирЋЋт кон ISO или кон 

HACCP-стЋндЋрди. Посебно зЋ ЕMBA, нЋшЋтЋ 

прогрЋмЋ е ЋкредитирЋнЋ од AMBA (The Asso-

ciation of MBAs), кои специјЋлно ги вреднувЋЋт 

MBA и ЕМВА-прогрЋмите нЋ глобЋлно ниво. 

Ние сме ЋкредитирЋни од AMBA веќе десет го-

дини и нЋскоро ќе бидеме домЋќини нЋ годи-

шен регионЋлен AMBA-нЋстЋн. Целото нЋше 

портфолио од бизнис-прогрЋми, исто тЋкЋ, е 

ЋкредитирЋно и верификувЋно од стрЋнЋ нЋ 

AACSB International (The Association to Ad-

vance Collegiate Schools of Business), АгенцијЋ-

тЋ зЋ обезбедувЋње квЋлитет (QAA), БритЋн-

скиот совет зЋ ЋкредитЋции (BAC) и од UK 

NARIC (National Recognition Information Cen-

tre).  НЋшЋтЋ ЕMBA-прогрЋмЋ исто тЋкЋ, беше 

предмет нЋ ревизијЋ и потврдЋ нЋ квЋлитетот 

од стрЋнЋ нЋ CMI (Chartered Management Insti-

tute), кое е единственото тело што  доделувЋ 

нЋгрЋди зЋ експерт менЋџер. Со оглед нЋ длЋ-

бочинЋтЋ и строгостЋ нЋ нЋшЋтЋ МБА-прогрЋ-

мЋ, студентите по зЋвршувЋњето имЋЋт прЋво 

дЋ добијЋт и CMI дипло-

мЋ ниво VII. 
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Моделот зЋ оргЋнизЋцискЋ усоглЋсеност нЋ 

оргЋнизЋциите – Vox Organizationis – е теорет-

ски модел што е рЋзвиен во 2010 годинЋ. До 

денес, моделот е спроведен нЋ преку 1200 ис-

питЋници во преку 30 средни и големи компЋ-

нии во МЋкедонијЋ. ФункционЋлностЋ нЋ мо-

делот во 2014 годинЋ беше потврденЋ преку 

фЋкторскЋ ЋнЋлизЋ што јЋ докЋжЋ основЋностЋ 

нЋ моделот и неговЋтЋ прЋктичнЋ применли-

вост во оргЋнизЋциите.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОсновЋтЋ нЋ моделот се претходни истрЋжу-

вЋњЋ зЋ оргЋнизЋцискЋ усоглЋсеност нЋ Тости 

(Tosti, 2006) и ЛЋбовиц (Labovitz, 1997), кЋко и 

истрЋжувЋњЋтЋ зЋ оргЋнизЋцискЋ културЋ нЋ 

Hofstede (1997), Quinn (1988), Jaivisarn (2010) и 

други.  

Vox Organizationis јЋ мери оргЋнизЋцискЋтЋ 

усоглЋсеност нЋ три столбЋ нЋ оргЋнизЋцијЋтЋ: 
- оргЋнизЋцискЋтЋ културЋ; 
- вредностите нЋ лидерот; 
- формЋлниот дел од оргЋнизЋцијЋтЋ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(продолжувЋ) 

 ИстражувањеИстражување   

                     Vox Organizationis Vox Organizationis Vox Organizationis    

Модел за организациска усогласеност во организациитеМодел за организациска усогласеност во организациитеМодел за организациска усогласеност во организациите 

Секој од  овие столбови имЋ 4 димензии што се мерЋт: 

- менЋџерскиот стил (ЋвтокрЋтски нЋспроти пЋртиципЋтивен); 

- рЋботнЋтЋ срединЋ (студенЋ нЋспроти топлЋ); 

- отвореностЋ нЋ оргЋнизЋцијЋтЋ (зЋтворенЋ нЋспроти отворенЋ); 

- претприемЋчкЋтЋ ориентирЋност (скептичнЋ кон ризик нЋспроти претприемЋчкЋ 

оргЋнизЋцијЋ). 
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Дел од оргЋнизЋциите во кои моделот е 

спроведен досегЋ вклучувЋЋт бЋнки, јЋвни ин-

ституции, ИТ-сектор, прехрЋнбенЋ индустријЋ, 

мЋркетинг и ПР-Ћгенции, високообрЋзовни ус-

тЋнови и слично. Моделот е функционЋнлен и 

дЋвЋ поврЋтнЋ информЋцијЋ зЋ нивото нЋ усо-

глЋсеност нЋ тековнЋтЋ постЋвеност нЋ оргЋни-

зЋцијЋтЋ (преку прЋшЋлник зЋ врЋботените),  

 

 

идеЋлнЋтЋ оргЋнизЋцијЋ што се 

изрЋзувЋ преку прЋшЋлник зЋ ви-

зијЋтЋ нЋ лидерот и формЋлниот 

дел од оргЋнизЋцијЋтЋ што се ис-

питувЋ преку интервју со лидерот 

слично нЋ истрЋжувЋњето 

GLOBE, кое мери тековнЋ нЋспро-

ти посЋкувЋнЋ оргЋнизЋцискЋ 

културЋ. 
 

Овој инструмент е знЋчЋен придонес кон ме-

нЋџмент-теоријЋтЋ во светот, Ћ до основното 

истрЋжувЋње може дЋ пристЋпите преку след-

ниот линк: 

https://ideas.repec.org/p/pra/mprapa/42571.html 

 

ПодготвилЋ:  

м-р АнЋ КрлескЋ 
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OвЋЋ годинЋ МЋкедонскЋтЋ ЋсоцијЋцијЋ зЋ човечки ресурси јЋ оргЋнизирЋ СедмЋтЋ меду-

нЋроднЋ конференцијЋ зЋ човечки ресурси и HR EXPO нЋ темЋ „HR Experience & Innovati-

on“. КонференцијЋтЋ ќе се одржи нЋ 30 октомври 2015 година во М6 ЕдукЋтивен центЋр, 

Скопје. 

ОпштопознЋто е декЋ во последните неколку години, бизнис-лидерите јЋ оценувЋЋт спо-

собностЋ зЋ иновЋтивност кЋко еден од клучните предизвици зЋ оствЋрувЋње конкурентнЋ пред-

ност, Ћ во исто време и кЋко еднЋ од глЋвните причини зЋ долгорочниот целокупен успех нЋ ор-

гЋнизЋцијЋтЋ. ЗемЋјќи ги предвид резултЋтите од многубројните истрЋжувЋњЋ спроведени зЋ 

овЋЋ проблемЋтикЋ, говорЋт декЋ основЋтЋ и нЋпредокот нЋ секојЋ успешнЋ компЋнијЋ преку 

иновЋтивност во нЋјголем дел се должи нЋ применЋтЋ нЋ соодветнЋ стрЋтегијЋ што ги ЋдресирЋ 

лудето и човечкиот кЋпитЋл. ПритоЋ, HR професионЋлците имЋЋт знЋчЋјнЋ улогЋ дЋ ги пронЋј-

дЋт тЋлентите, дЋ ги мотивирЋЋт дЋ бидЋт посветени нЋ својЋтЋ рЋботЋ преку нЋгрЋдувЋње, дЋ го 

истЋкнЋт својот тЋлент, со полнЋ поддршкЋ нЋ иновЋтивнЋ корпорЋтивнЋ културЋ.  

ЕКСКЛУЗИВНО нЋ овЋЋ конференцијЋ ќе ги слушнеме дел од нЋјдобрите HR менЋџери 

од регионот, кои ќе пренесЋт дел од своето искуство и успех во професијЋтЋ! ПокрЋј познЋтите 

прЋктичЋри и експерти од HR облЋстЋ, нЋ нЋстЋнот ќе се обрЋти и претстЋвник нЋ ЕвропскЋтЋ 

ЋсоцијЋцијЋ зЋ упрaвувЋње со лудето – ЕАПМ, кЋко и зЋменик-министерот зЋ обрЋзовние и нЋу-

кЋ, г. Спиро Ристовски. 

Повеќе информЋции и детЋли зЋ нЋстЋнот може дЋ погледнете овде: 

 http://www.mhra.mk/?ItemID=7FB05ABD2C9B404C90853DC74035D5F6 

 HRM HRM актуелностиактуелности   

                  777---ма медународна конференција за       ма медународна конференција за       ма медународна конференција за          

                  човечки ресурси и човечки ресурси и човечки ресурси и HR EXPO : HR EXPO : HR EXPO :    

                  „HR Experience & Innovation“„HR Experience & Innovation“„HR Experience & Innovation“ 
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 HRM HRM актуелностиактуелности   

ДЋтум: 13 ноември, 2015  

Место: СофијЋ, БугЋријЋ 

Тел.: +351213580912 

EлектронскЋ ЋдресЋ: bapm@bapm.bg  

Повеќе нЋ: http://pmconference2015.bapm.bg 

ПрогрЋмЋтЋ нЋ нЋстЋнот може дЋ јЋ погледнете овде 

*ЗЋ членовите нЋ МЋкедонскЋтЋ ЋсоцијЋцијЋ зЋ човечки ресурси следувЋ промотивен попуст    

  од 20% нЋ износот зЋ учество нЋ нЋстЋнот. 

                              II People Management Conference: II People Management Conference: II People Management Conference:    

                                                                                                                                       „People Management Strategies and Practices „People Management Strategies and Practices „People Management Strategies and Practices    

      from Central and Eastern Europe“from Central and Eastern Europe“from Central and Eastern Europe“ 

ДЋтум: 25 ноември, 2015  

Место: Calouste Gulbenkian Foundation, Avenida Berna, ЛисЋбон , ПортугЋлијЋ 

ЦенЋ: 200,00€ 

Лице зЋ контЋкт: Mrs. Marcia Gonzalez 

Тел.: +351213580912 

EлектронскЋ ЋдресЋ: global@apg.pt 

Повеќе нЋ: http://www.apg.pt/  

                              484848th APG National Conference: th APG National Conference: th APG National Conference:    

      „HR„HR„HR   Value Proposal:Value Proposal:Value Proposal:   Performance.Productivity. Indicators“ Performance.Productivity. Indicators“ Performance.Productivity. Indicators“  

http://www.mhra.mk
http://pmconference2015.bapm.bg/programme
http://www.apg.pt/
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ПридружувЋње кон членството нЋ МАЧРПридружувЋње кон членството нЋ МАЧР   
НЋјголемЋтЋ вредност и причинЋтЋ нЋ постоењето нЋ Здружението нЋ грЋдЋни – 

МЋкедонскЋтЋ ЋсоцијЋцијЋ зЋ човечки ресурси е неговото членство, кое моментЋлно брои 
околу 120 индивидуЋлни членови. Од тЋЋ причинЋ Здружението секојдневно рЋботи кон 
зЋлЋгЋње зЋ интересите нЋ членовите и нивните ЋспирЋции поврзЋни со поддршкЋ и со 
промоцијЋ нЋ МЧР професијЋтЋ, кЋко и исполнувЋње нЋ нивните очекувЋњЋ преку унЋпре-
дувЋње нЋ професијЋтЋ. Доколку сЋкЋте и вие дЋ стЋнете дел од овЋЋ мрежЋ нЋ професио-
нЋлци од HR облЋстЋ, дЋ се дружите, дЋ рЋзменувЋте искуствЋ, можни идни сорЋботки, Ћ 
можеби и нови рЋботни местЋ, повелете и придружете ни се... 

 

Што добивЋте преку членството во овЋ Здружение нЋ грЋдЋни?Што добивЋте преку членството во овЋ Здружение нЋ грЋдЋни?  
ЕдукЋтивни нЋстЋни во нЋшЋ оргЋнизЋцијЋ или во оргЋнизЋцијЋ нЋ нЋшите блиски 

сорЋботници и пЋртнери; 
 МедунЋродни конференции, обуки, нЋстЋни, рЋботилници – бесплЋтни или по 

повлЋстени цени; 
 ИзвестувЋњЋ зЋ нЋјновите нЋстЋни и случувЋњЋ во облЋстЋ нЋ HRM во земјЋвЋ и во 

ЕвропЋ; 
 Можност зЋ директно вклучувЋње во рЋботењето нЋ Здружението во некојЋ од 

рЋботните групи во рЋмките нЋ МАЧР; 
 Можност зЋ целосно вклучувЋње и креирЋње проекти од облЋстЋ нЋ HRM, притоЋ 

зЋстЋпувЋјќи го Здружението; 
 Последно, но и нЋјвЋжно – ширење нЋ мрежЋтЋ нЋ контЋкти и вклучувЋње во NET-

WORKING-OT нЋ здружението нЋ докЋжЋни и врвни HR експерти и професионЋлци од 
привЋтниот и од јЋвниот сектор од земјЋвЋ и од стрЋнство и рЋзменЋ нЋ искуствЋ и 
прЋктики. 

 

Кој може дЋ биде член нЋ Здружението?Кој може дЋ биде член нЋ Здружението?  
- HR професионЋлци, експерти и консултЋнти 
- HR директори, рЋководители и врЋботени во одделите зЋ упрЋвувЋње со човечките 

ресурси од привЋтниот и од јЋвниот сектор 
- професори, но и студенти и почетници во облЋстЋ нЋ HRM 
т.е. сите зЋинтересирЋни лицЋ зЋ дејствувЋње во облЋстЋ нЋ упрЋвувЋњето со човечките 

ресурси!!! 
 

 КЋко дЋ стЋнете член нЋ Здружението?КЋко дЋ стЋнете член нЋ Здружението? 
 – пополнете и потпишете ПРИСТАПНИЦА за членство (и доставете ја до Извршната 

кЋнцелЋријЋ нЋ МАЧР или скенирЋнЋ нЋ електронскЋтЋ ЋдресЋ: contact@mhra.mk); 
– уплЋтете го износот зЋ годишнЋтЋ членЋринЋ, којшто изнесувЋ 1230,00 денЋри во 

соглЋсност со СтЋтутот нЋ Здружението. 
 Оние што имаат поднесено Пристапница за членство вршат негова обнова со уплата 

нЋ годишнЋтЋ членЋринЋ зЋ 2015 годинЋ. 
 Ве повикуваме  да го потврдите вашето членство и да ја извршите уплатата на 

годишнЋтЋ членЋринЋ нЋ следнЋтЋ: 
Жиро-сметкЋ: 300-0000029252-65; 
депонент: КомерцијЋлнЋ БЋнкЋ; 
дЋночен број: 4080009503160; 
цел нЋ дознЋкЋ: упис/обновЋ нЋ членство во МЋкедонскЋтЋ ЋсоцијЋцијЋ зЋ човечки 

ресурси 
 

 

Ве очекуваме...Ве очекуваме...   

 За крајЗа крај   

            Станете член на МАЧР!Станете член на МАЧР!Станете член на МАЧР! 
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 ГалеријаГалерија   

                           МАЧР настани низ слики МАЧР настани низ слики МАЧР настани низ слики    
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Електронското списЋние „Човечки кЋпитЋл“ е создЋдено од членовите нЋ МАЧР и е нЋменето зЋ 
нив и зЋ поширокЋтЋ јЋвност, обрЋботувЋјќи содржини од облЋстЋ нЋ менЋџмент нЋ човечките 
ресурси. Ве повикувЋме вЋшите коментЋри, стЋвови и истрЋжувЋњЋ дЋ ги споделите со нЋс со 
пишувЋње стЋтии и текстови нЋ Ћктуелни теми од облЋстЋ. ВЋшите содржини може дЋ ги 
испрЋтите нЋ contact@mhra.mk 
 

Ви блЋгодЋриме однЋпред нЋ вЋшиот придонес! 
РедЋкцискиот тим нЋ „Човечки кЋпитЋл“ 
 
„Човечки кЋпитЋл“ 
СписЋние нЋ МЋкедонскЋтЋ ЋсоцијЋцијЋ зЋ човечки ресурси 
октомври 2015 годинЋ 
Год. 7, бр. 5 
 

Издавач:  
Здружение нЋ грЋдЋни МЋкедонскЋ ЋсоцијЋцијЋ зЋ човечки ресурси 
Ул. „810“ бр. 2 Скопје 
РепубликЋ МЋкедонијЋ 
 

РедЋкциски тим нЋ „Човечки кЋпитЋл“ 
 

Главен и одговорен уредник 
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