
 

 

 

 

ПОКАНА 
ЗА УЧЕСТВО ВО ОБУКА НА ТЕМА: 

МЕНАЏМЕНТ НА ЧОВЕЧКИ КАПИТАЛ: ПОТРЕБА ИЛИ ПРЕДИЗВИК 

 
(6 ДЕКЕМВРИ 2019 во хотел „City Park“ – Скопје) 

 

 Информационата технологија, знаењето и континуираните промени влијаат 

врз правните субјекти континуирано да го евалуираат начинот на кој тие 

функционираат. Со цел да одговорат на барањата на потрошувачите/граѓаните 

организациите воведуваат нови технологии, се реструктуираат и ги подобруваат 

работните процеси. Овие иницијативи вклучуваат и фундаментални промени кои 

влијаат врз човечкиот капитал и функцијата на човечките ресурси.  

Процесот на менаџментот на човечкиот капитал, во согласност со потребите на 

организацијата, еволуира од мерење на ефективноста на функцијата на човечки 

ресурси, преку евалуација на човечкиот капитал и придонесот на луѓето во 

создавањето организациска вредност, до креирање рамка за набљудување на 

човечкиот капитал.    

Во современата економија на знаење талентот има круцијално значење. 

Организациите преку оформување на одлична поддршка на менаџментот на човечки 

ресурси и конструирање на интегративен систем на мерење на човечкиот капитал не 

се сомневаат во одлуките за задржување и развој на најдобрите вработени. Врз 

основа на креативноста, способностите, вештините, знаењето и потенцијалот на 

своите вработени организациите дејствуваат проактивно на пазарот и избиваат како 

лидери не само со најголеми остварени профити туку и со задоволување на 

интересите на сите стеикхолдери.   

  
Почитувани, Ве информираме дека имате можност, со котизација од 4.950 

денари + 18% ДДВ, да учествувате во оваа исклучително интересна и полезна обука 

од областа на човечките ресурси, со вклучени кафе-пауза, ручек, сертификат за 

учество и работен материјал од обуката. За две или повеќе пријавени лица од иста 

институција, следува попуст од 10%. 

 Заради квалитетот на работилницата, бројот на учесници е ограничен. Затоа, 

доколку сакате да бидете дел од истата, Ве молиме да го пополните пријавниот лист 

најдоцна до 4 декември 2019 г. и да го испратите на следната електронска пошта: 

info@simpozion.mk  

 

 

https://simpozion.mk/wp-content/uploads/2019/11/Пријавен-лист_-Менаџмент-на-човечки-капитал.doc
mailto:info@simpozion.mk


 

 

 

ИНФОРМАЦИИ ЗА УПЛАТА НА КОТИЗАЦИЈА ЗА ОБУКАТА: 

Примач: СИМПОЗИОН ДООЕЛ – Скопје 

Адреса:  ул. Франклин Рузвелт 54/1-16 

Сметка бр. 210071635330103 

НЛБ Тутунска Банка АД Скопје 

ДБ за ДДВ: МК4080016561868 

Контакт тел. бр.:  078 271 576 

 


