
БИЗНИС 
АКАДЕМИЈА 
ЗА МЕНАЏМЕНТ 
НА ЧОВЕЧКИ  
РЕСУРСИ

1. Стратегиски менаџмент на 
човечки ресурси

Со завршувањето на овој модул, 
учесниците ќе можат: да го разберат 
значењето и неопходноста на 
стратегискиот менаџмент во 
работење на денешните современи 
компании; да ја поврзат функцијата 
на менаџмент на човечки ресурси со 
стратегиските цели на организацијата; 
да ги определат главните стратегиски 
улоги на менаџментот на човечките 
ресурси; да изберат модел за 
стратегиски менаџмент на човечки 
ресурси соодветен за нивната 
организација; адекватно да го 
имплементираат избраниот модел на 
стратегиски менаџмент на човечки 
ресурси; да осигураат дека нивните 
вработени ги знаат стратегиските 
цели на организацијата и нивната 
улога во остварувањето на истите; 
да заслужат подеднаква почит како 
и другите организациски  оддели и 
да се наметнат како главен бизнис 
партнер на стратегискиот менаџмент 
во нивната организација. 

2. Организациски дизајн или 
ре-дизајн од аспект на МЧР  

Со завршувањето на овој модул, 
учесниците ќе можат активно 
да придонесат во процесите 
на организацискиот дизајн или 
ре-дизајн, односно ќе имаат јасна 
слика за тоа како работите во 
нивните организации треба да бидат 
структурирани за да функционираат 
во насока на остварување на 
стратегиските цели. Преку успешно 
применување на критичка анализа на 
работата за дизајнирање на работните 
места и улоги на вработените, 
учесниците после успешното 
завршување на овој модул треба 
да можат да одговорат на следните 
прашања: Кои се адекватни методи 
за анализа на работата во нивната 
организација? Како да се групираат 
работните активности? Какви 
линии и методи на комуникација 
треба да се воспостават? Како да 
им се помогне на вработените да 
ја сфатат нивната улога и улогата 
на колегите во остварувањето на 
организациските цели? Како да се 
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реши вечната „организациска дилема“ на 
успешно поврзување на индивидуалните 
со организациските цели? Како да се 
обезбеди доволно ниво на флексибилност 
на организацијата за следни промени при 
креирање на описите и спецификациите 
на работни места? Како да се управува со 
промените вообичаени при редизајнирање на 
организацијата и како најдобро да се справат 
со очекуваниот отпор во организацијата?

3. Регрутација и селекција на човечките 
ресурси 

Со завршување на овој модул учесниците 
ќе можат: да ја разберат суштината на 
регрутацијата на човечките ресурси; да 
ја определат структурата на процесот на 
регрутирање на човечките ресурси; да состават 
барање за пополнување на слободните 
работни места; да ги определат и успешно 
идентификуваат предностите на интерните 
и екстерните извори на регрутирање 
кандидати за слободните работни места; 
да ја одредат суштината на селекцијата на 
човечките ресурси; да ги дефинираат целите 
на селекцијата на човечките ресурси и 
основни етапи на процесот на селекција на 
човечките ресурси; да изберат квалитетни 
критериуми за селекција на човечките 
ресурси; професионално да ги применуваат 
разните методи на селекција на човечките 
ресурси, водејќи сметка за нивната сигурност 
и валидност.

4. Закон за работни односи и етика во 
работењето 

 
Со завршување на овој модул учесниците ќе 
стекнат познавања од областа на: содржина 
на договор за вработување, начин на 
обезбедување на потребата од работници, 
објавување слободни работни места, 
измени и невалидни одредби на договорот 
за вработување, начини на престанување 
на важноста на договорот за вработување, 
менаџерски договори, плаќање на работата, 
колективни договори. 

5. Системи за проценка на резултатот на 
вработените  

Со завршување на овој модул учесниците 
ќе разберат што претставува управување 
со мерење на резултатите на вработените 

и работниот учинок и кои процеси го 
сочинуваат. Преку примери ќе бидат 
совладани принципите и сите важни елементи 
на овие процеси од аспект на службата за 
човечки ресурси. Особено внимание ќе биде 
насочено кон разбирање на односите кои ги 
има со другите работни процеси и начините 
на кои може да се искористи за полесно и 
поефикасно управување со работата.

6. Наградување и мотивирање на 
вработените 

Овој модул ги покрива концептите на заработка, 
како и системите на мотивација и наградување 
на вработените. Ќе бидат разјаснети разликите 
меѓу заработката и останатите видови на 
материјално наградување, како и методите за 
проценка на вредноста на работните места. 
Преку анализи на примери и студии на случај 
учесниците ќе се запознаат со различните 
начини на мотивација и ефектите што ги 
постигнуваат. Во посебен дел ќе се објасни 
поврзувањето на системот за проценка на 
работниот учинок со системите за заработка 
и наградување.

7. Стратегија за обука и развој на 
вработените и планирање на нивната 
кариера 

 
Со завршување на овој модул учесниците ќе 
можат : да ги разграничат врските и односите 
меѓу обуката и развојот на човечките 
ресурси, да ги одредат потребите за обука во 
организацијата и целите на истата; да извршат 
избор на вработените во организацијата 
кои имаат потреба од обука; да ја одредат 
содржината и структурата на програмата за 
обука, како и да извршат избор на соодветни 
методи за обука. Исто така, учесниците ќе 
се запознаат со стратегиите на развојот на 
човечките ресурси; ќе ги совладаат и ќе ги 
применуваат методите за оцена на развојниот 
потенцијал на вработените во организацијата; 
да ја објаснат  улогата на менторството во 
развојот на човечките потенцијали; да 
направат разлика  меѓу концепцијата на 
работата и концепцијата на кариерата; да 
го сфатат влијанието на одделни фактори 
врз развојот на кариерата; да ја разберат 
суштината на управувањето со кариерата и 
улогата што во тоа ја имаат организацијата, 
менаџерот и поединецот, да се запознаат 
со важноста на процесот на управување со 



таленти во организацијата и начините за 
успешно спроведување.

8. Лидерство и личен развој  

Со завршување на осмиот модул учесниците 
ќе се запознаат со основните поими и со 
разликите меѓу менаџментот и лидерството, 
односно кои задачи стојат пред која улога. 
Ќе научат како освен самите себе да го 
развиваат и својот тим, како да се справат со 
конфликтите и стресни ситуации и како да 
постигнат максимални резултати во своето 
окружување.

9. Од кадровска до стратегиска функција 
на човечките ресурси / follow up 

Учесниците со комплетирање на овој модул 
ќе имаат можност да изработат сопствена 
стратегија формирање на сектор за човечки 
ресурси и со тоа практично да  ги извежбаат 
и да ги потврдат сите претходно стекнати 
знаења. Секој учесник ќе добие повратен 
одговор за стратегијата која ја изработил, како 
и она што може во истата да се унапреди. 

Програмата содржи 9 тренинг-модули во •	
вкупно траење од  190 часа.
Целата Бизнис академија е во •	
времетраење од 8 месеци. 
Поединечните модули ќе се одржуваат •	
еднаш месечно (петок – недела).

Број на учесници: минимум 14 – максимум •	
20 лица.
Во зависност од модулот, предавањата се •	
одржуваат на македонски  или на српски 
јазик.
По завршувањето на Бизнис академијата •	
и по положувањето на тестот, учесниците 
добиваат Сертификат за успешно 
завршена Бизнис академија за менаџмент 
на човечки ресурси. 
Нудиме попусти за пријавување втор •	
учесник од иста компанија, студенти и 
невработени лица
Можност за пријавување и слушање на •	
поедничени модули!

       цената за Бизнис академијата 
       изнесува 1.590 евра

цената е без вкалкулиран ДДВ од 18%•	

       КОНТАКТИ:

Симона Ристоска
Тел. +389 2 32 44 067
simona@mchamber.mk

М-р Борис Тримчев
Моб. +389 72 20 70 91
boris@mchamber.mk

М-р  Драгана Томиќ Пилиповиќ

Основач и претседател 
на Центарот за 
општествено одговорно 
претприемништво (ЦООП) 
– Белград, а во текот на 
својата кариера работела 
на следните позиции:
- з а м е н и к - п р е тс е д а те л 
на Секторот за човечки 
ресуси и обучувач во 
AIESEC, Економски факултет 

– Белград;
-консултант во областа на тренинг и менаџмент на 
човечки ресурси во „Срма Консалтинг“ – Белград;
-директор на Секторот за човечки ресурси во 
Ерсте Банка – Белград;
-директор на Секторот за човечки ресурси во 
„ФармаСвисс“ ДОО – Белград.

Главните вештини на Драгана Томиќ Пилиповиќ се 
поврзани со:

развој и имплементација на HR стратегија во •	
организациите;
мотивација и креативен развој на потенцијалот •	
на човечките ресурси преку менторство и 
тренинг;
анализи на потребите на организацијата, развој •	
и имплементација на процес за формирање на 
Сектор за човечки ресурси;
подготовка и организирање на процес •	
на регрутирање и селекција за различни 
клиенти;
консултантски услуги за проекти за регионален •	
развој, бизнис-анализи, стратегиски менаџмент, 
менаџмент на проектен циклус и менаџмент на 
човечки ресурси;
развој на когнитивни вештини: лидерство, •	
управување со време, тимска работа, вештини 
за презентирање, комуникациски вештини и 
вештини на преговарање.



ПРЕДАВАЧИ

Доц. д-р Љупчо Ефтимов

Доц. д-р Љупчо Ефтимов е 
вработен на Економскиот 
факултет-Скопје при 
Универзитетот „Св. Кирил и 
Методиј “ уште од 2005 година, 
најпрвин како помлад асистент 
и асистент, а во 2012 година е 
избран за доцент по предметот 
Менаџмент на човечки 
ресурси. На истоимениот 

факултет го предава и предметот Управување со 
резултати на прв циклус на студии, а на втор циклус на 
студии ги предава Стратегиски менаџмент на човечки 
ресурси и Менаџмент на перформанси.

Доц. д-р Љупчо Ефтимов е Раководител на студиската 
програма од втор циклус на студии по Стратегиски 
менаџмент на човечки ресурси. Член е на Управниот 
одбор на Македонската асоцијација за човечки 
ресурси. Член е на Комитетот за човечки ресурси 
при Националниот совет за претприемништво и 
конкурентност на Р. Македонија. Член е на Техничкиот  

комитетот за менаџмент на човечки ресурси при 
Институтот за стандардизација на Р. Македонија. Член 
е на оперативната група при  Министерството за 
образование и наука на Р. Македонија која работи на 
проектот Стоп Brain Drain. 

Покрај бројните активности и работни ангажмани во 
Македонија, тој е и меѓународно активен и признат 
во областа менаџментот на човечки ресурси за што 
сведочат неговите членства во разни уредувачки и 
рецензентски одбори на влијателни меѓународни 
научни списанија како што се Journal of Human 
Resource Management – Slovakia, Journal of Economic 
and Business Sciences – Slovenia, MEST (Management 
Education Science Technology Economics) Journal 
–Serbia, FBIM Transactions –Serbia, MHRA e-journal и сл. 
Како добитник на престижната стипендија Chevening 
Scholarship која ја доделува Open Society Institute и UK 
Foreign и Commonwealth Office, како професионален 
истражувач од областа на менаџментот на човечките 
ресурси и управувањето на организациските 
перформанси има остварено и деветмесечен студиски 
престој на престижниот Oxford University, Oxford, U.K. 

Иван Марковиќ 

Сениор партнер во „Zaposlenje 
Org“  од Белград и координатор 
на тимот за изработка на 
системи за мерење на 
учинок на вработените. 
Сертифициран предавач, 
специјализиран за менторски 
обуки. Преку соработката со 
голем број компании стекнал,  

искуство поврзано со проблемите кои можат да се 
сретнат во процесите поврзани со изработка, водење 
и спроведување на системи за мерење на учинок кај 
вработените и има едногодишно искуство со слични 
предизвици и проблеми кои можат да се сретнат 
во државниот сектор. Иван Марковиќ има богато 
искуство и како предавач во изминатите 8 години, со 
одржани повеќе од 300 обуки и семинари.

Д-р Зоран Михајлoски

Д-р Зоран Михајлоски 
магистрира на 
Правниот факултет 
„Јустинијан Први“  во 
Скопје во 2007 година, 
со магистерскиот 
труд “ Колективно 

преговарање и колективни договори според Законот 
за работни односи на Република Македонија“ а веќе 
во 2009 година ја брани докторската дисертација 
на тема: “Правниот статус на деловните лица“. Во 
текот на својата богата кариера д-р Зоран Михајлоски  

бил Судија во Апелациониот суд во Скопје, во 
специјализираниот оддел за работни спорови од 2002 
година, Претседател на специјализираниот оддел 
за работни спорови на Апелациониот суд Скопје, 
едукатор во правната школа на постојни судии од 
Европската унија во Барселона, Шпанија, од областа на 
националните работни законодавства како и постојан 
предавач на постдипломски студии на  Правниот 
факултет „Јустинијан Први“. Автор на повеќе научни и 
стручни трудови од областа на трудовото и деловното 
право.


