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Во рамките на заложбите за збогатување на темите и 
содржините на обуките во рамките на Тренинг центарот на 
Берзата и на PwC Академија, со задоволство ја најавуваме 
обуката за

„Развој на менаџерските вештини  - Само - менаџирање, 
менаџирање и корпоративно менаџирање„



Која е целта на обуката?

Каде грешам, со што си 
помагам, а со што си го

попречувам
остварувањето на целите 

(само-менаџирање)?

Како ќе се заврши
се во толку краток 

рок (приоритетност, 
делегирање)?

Што може да се научи од 
корпоративно работење? 

... па и ова нашево
„локално„ менаџирање

си е „правилно„! 

Како правилно да се 
раководи со тим – да 

се биде „шеф„, а сепак
пријател?



За кого е наменета оваа обука?

Секојдневните предизвици 
за еден менаџер стануваат 
се поголеми и потешко се 
доаѓа до правилниот 
одговор и решение на 
многубројните прашања и 
проблеми. Добредојдени се 
сите сегашни и идни 
менаџери, сите оние кои 
сакаат да го надградат 
сопственото знаење за 
подобрување на 
менаџерските способности.



Агенда

09:00 – 09:30 Вовед 

09:30 – 11:00 Само-менаџирање

11:00 – 11:15 Кафе пауза

11:15 – 13:00 Алатки на ефективен менаџер

13:00 – 14:00 Ручек

14:00 – 15:30 Алатки на ефективен менаџер

15:30 – 15:45 Кафе пауза 

15:45 – 16:45 Корпоративно менаџирање  

16:45– 17:00 Заклучок



Кои се нашите предавачи?

Петар Лазаров aвтор, консултант за 
маркетинг/брендинг, продажба, извоз, менаџмент и 
ко-сопственик на Македонија-Експорт. 
Долгогодишно искуство во обуки и развој на 
менаџерските и лидерските вештини на 
вработените во Македонија, преку иновативен и 
практичен пристап во работењето. Со своите 2 
бренда, МАМА'С - традиционални домашни 
рецепти и TIP OF THE WEEK - прирачник за личен 
и професионален развој, ги поместија стандардите 
во 2 области на делување- прехранбена индустрија и 
издаваштво. 

Петар Лазаров

Македонија-
Експорт



Кои се нашите предавачи?

Сениор менаџер во PwC и Лидер на PwC 
Академијата. 14 години работно искуство во 
компанијата, успешно менаџирање на многубројни 
ревизорски и не-ревизорски ангажмани на 
најуспешните компании во Македoнија, во 
регионов, како и во Русија.

Драган Давитков

PwC

Менаџер во PwC и соработник на 
Академијата. Во оваа компанија е веќе 8 
години во кои искуството го збогати со 
водење на проекти за најголемите компании 
во Македонија, во регионов како и во 
Словенија за време на 2 годишниот престој 
во тамошната PwC канцеларија. 

Александра Тодоровска PwC 



Детали за обуката

03 декември 2014Датум

Локација

Времетраење

Јазик

Рок за пријавување

9:00 – 17:00 (вклучувајќи 
паузи за кафе и ручек)

Тренинг центар на Македонска Берза
Ул. Орце Николов бр.75

Предавањата и материјалите ќе бидат  
на македонски јазик.

28 ноември 2014



Детали за обуката

Надомест 

150 Евра

- Во цената се вклучени предавања, тренинг 
материјали, ручек и паузи за кафе.

- Во цената не е вклучен данок на додадена 
вредност (ДДВ).

- Фактура ќе биде издадена по одржувањето 
на обуката.

Важно: Цената може да се прилагоди 
доколку се работи за повеќе лица.

Потврда за присуство
По завршување на обуката, секој 
учесник ќе добие сертификат за 
присуство од PwC и Македонска 
Берза.



Како да се пријавам?

Пополнете го формуларот на следната 
страна и пратете го по факс/ e-mail или 
контактирајте не на:

Тел: + 389 (0) 2 3140 900;
+389 (0) 2 3 122 055

Факс: + 389 (0)2 3140 959; 
+ 389 (0)2 3116 525;
+389 (0) 2 3 122 069

pwcacademyskopje@mk.pwc.com
karolina@mse.org.mk

По добивањето на Вашата апликација, ќе Ви  испратиме потврда за добивање
на Вашата пријава. Пријавите за присуство ќе бидат земени во предвид се 
додека не се исполни максималниот број на учесници.

Прашања?

Марина Чулева

pwcacademyskopje@mk.pwc.com

+ 389 (0) 70 724 303

Каролина Каровска Божиновска

karolina@mse.org.mk



Формулар за пријавување

Име и презиме _______________________

E-mail адреса ________________________

Позиција ___________________________

Компанија __________________________

Адреса_____________________________

Град ______________

Тел:______________ Моб.:____________

Услови:
 Формуларот за пријавување е договор 

помеѓу учесникот/компанијата и 
PricewaterhouseCoopers.

 Во цената се вклучени предавања, 
тренинг материјали, ручек и паузи за 
кафе.

 Фактура со вклучен ДДВ ќе биде 
издадена по завршување на тренингот.

 Личните податоци ќе бидат чувани и 
употребени само од страна на 
PricewaterhouseCoopers, единствено за 
потребите на дистрибуирање на 
материјали поврзани со обуките на 
PwC Академија Скопје. Согласноста е 
доброволна и може да ја повлечете во 
било кое време.

 PwC Академија Скопје го задржува 
правото да го откаже или презакаже 
тренингот најдоцна до три дена пред 
почетокот на истиот.

Потврдувам дека наведените информации се 
точни и се согласувам со наведените услови.

Потпис: ______________ Дата:____________



Драган Давитков
PwC Academy Лидер
+ 389 (0) 2 3140 900
dragan.davitkov@mk.pwc.com

Александра Тодоровска
+ 389 (0) 2 3140 900
aleksandra.todorovska@mk.pwc.com

www.pwc.com/mk

ПрајсвотерхаусКуперс Ревизија ДОО Скопје
Бул. 8ми Септември Бр. 16 
Хипериум Бизнис Центар, 2 спрат
1000 Скопје, Р. Македонија
+ 389 (0)2 3140 900/901
+ 389 (0)2 3116 525
www.pwc.com/mk

Македонска Берза  АД Скопје
Орце Николов бр. 75
1000 Скопје, Р. Македонија
http://www.mse.com.mk

Како можеме да ви помогнеме ...

Каролина Каровска Божиновска
Тренинг центар на Македонска Берза
Тел.+389 2 3 122 055
Факс +389 2 3 122 069
karolina@mse.org.mk
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