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ПОГЛАВЈЕ 7:

Како да успее вашиот 

стартап бизнис



Општи цели

Овој модул е наменет за едукатори, младински инструктори и 

млади луѓе кои се заинтересирани за започнување свој бизнис 

и за подобрување на своите вештини во оваа област.

Курсот - Професионализам, комуникација и тимска работа; 

Градење на односи со клиенти и колеги; Човечки ресурси; 
Придобивка од вештините и компетенциите на луѓето - ќе им 

овозможи на учениците: 

•теоретско познавање на темата на курсот; 

•практични совети што можат да го подобрат развојот на 

комуникациски вештини, продуктивноста за градење тим, како и 

соработката со колегите и клиентите; 

• дополнителни материјали за подлабоко разбирање на 

темите. (врски до веб-страници, видеа итн.)

•практични индивидуални задачи за проверка на знаењето.

Вовед: Зошто овој модул?

Општи цели



Резултати од учењето

До крајот на овој модул, треба да бидете во можност:

· Сè што правите да биде внимателно испланирано и

осмислено.

· Да ги идентификувате и користите различните бесплатни

алатки и ресурси за да го изградите вашиот бизнис со

помалку средства или без трошоци.

·Да идентификувате како можете да станете експерт во тоа

што го работите.

·Да научите сè што можете за вашите клиенти.

Поглавје 7: Како да успее вашиот стартап



ЦЕЛИ НА УЧЕЊЕ:

Дејствиа / достигнувања 
Познавање и разбирање на комуникацијата и 
професионалноста при работа

Познавања 
Разбирање на карактеристиките на професионалноста во 

работата 
Разбирање на работната култура и етика 
Разбирање на важноста на „меките вештини“ 
Разбирање на политиките и целите на ЕУ во однос на деловните 

активности 
Познавање на постојните деловни прописи 
Познавање на различните корпоративни форми и видовите 

правни лица

Вештини 
Способност за подобра комуникација на работа 
Способност за тимска соработка
Способност да се изгради долгорочна доверба со колегите и 

клиентите 
Вештини за управување 
Развој на меки вештини



Како да успее вашиот стартап

Ќе научите:

· Како изгледа процесот на планирање. Ќе знаете каде одите

и што е од суштинско значење за успехот.

· За целната публика – Зошто клиентите би ги сакале

производот или услугата што ја продавате?

·Да процените – за да бидете во тек и да ги идентификувате

предностите, слабостите, можностите и заканите, додека го

развивате бизнисот.



I. Професионализам, Комуникација и 

Тимска Работа

Што е професионализам?

Зборот професионализам е изведен од зборот 
професија [лат. професија „специјалност“, 

„занимање“]. Тоа е компетентност или вештина што се 

очекува од професионалец.

Професионализмот е од голема важност за долгорочен 

успех на деловна активност, без разлика дали станува 

збор за голема корпорација или мал бизнис.

Професионалноста на менаџерот и вработените во 

компанијата, разбирање на реалната состојба, 

можност за наоѓање решение во нестандардни 

ситуации, работна култура и етика и гаранции, се 

најважните критериуми за добрата репутација на 

компанијата.



10 едноставни карактеристики на 

професионализмот

Облечете се уредно за успех - обрнете посебно 
внимание на вашиот изглед кога се среќавате со 
потенцијални клиенти - дури и ако вашето работно место 
бара секојдневна облека.

Останете самоуверен, но не и „дигнат“- бидете учтиви и 
добар говорник („козер“) без разлика дали 
комуницирате со клиенти, претпоставени или 
соработници. Не заборавајте да бидете смирени, дури и 
за време на напнати ситуации. Бидете сигурни дека 
говорот на вашето тело и изразите на лицето ја 
одразуваат пораката што сакате да им ја пренесете на 
другите.

Правете го она што велите дека ќе го правите - Бидете 
на работа навреме, започнете ги состаноците на време 
и распоредете ги сите ваши обврски.



Бидете експерт во својата област- продолжете со 

вашето образование низ посетување настани, 

курсеви, семинари и сл. Широк сет вештини - од 

усовршување на софтвер до решавање на 

тривијалности како заглавување на копирот, дава 

чувство дека сте неопходен член на тимот.

Однесувајте се морално и етички- дури и ако вашата 

компанија нема напишан код. Етичкото однесување 

треба постојано да се покажува. Бидете препознатлив 

по професионално, сочувствително, соодветно 

однесување кон секого - со кого соработувате / 

работите и во секоја ситуација во која се наоѓате.

Одржувајте ја својата присебност дури и да се  
соочувате со тешка ситуација.

10 едноставни карактеристики на 

професионализмот



Употребувајте докажан телефонски бонтон - Ова значи 
да се идентификувате со вашето целосно име, 
компанија и титула кога ќе барате некого. Бидете 
сигурни дека нема да доминирате во разговорот и 
внимателно слушајте ја другата страна. Повратните 
повици реализирајте ги навремено и следете на што се 
согласувате за време на разговор.

Зборувајте со вистински тон, а при писмена 
кореспонденција бидете кратки и со поента. Вашиот тон 
во секој вид комуникација треба да биде учтив и 
формален.

Бидете структурирани и организирани- Вашата работна 
област треба да биде уредна и организирана, а вашата 
актовка треба да содржи само она што е потребно за 
вашиот состанок или презентација.

10 едноставни карактеристики на 

професионализмот



Призанјте ги вашите грешки - професионалците се 

одговорни за своите постапки во секое време. Ако 

има грешка, признајте ја и обидете се да ја 

поправите ако е можно. Не обидувајте се да ја 

префрлите вината на некој колега. Ако вашата 

компанија направи грешка, преземете одговорност и 

работете на решавање на проблемот.

Дополнителни информации околу Како да се биде 
попорофесионален може да се добие од ова видео 
https://www.youtube.com/watch?v=MimobT484_4

10 едноставни карактеристики на 

професионализмот

https://www.youtube.com/watch?v=MimobT484_4


II. Комуникација

Комуникациските вештини се меѓу најбараните 

вештини за работодавците



Комуникациски вештини

Работа во тим Презентациски вештини Преговарачки 

вештини

Вештини за 

продажба

Комуникациски вештини Пишување во 

деловен стил

Win – Win 

конверзација Крос – културна комуникација

Вештини за 

остварување 

влијание



Комуникациски вештини

� Вин-вин разговор – сите страни вклучени во заедничката 
ситуација имаат еднаква и целосна одлука што е корисна 
за сите вклучени.

� Емоционална интелигенција – Како ги контролирате вашите 
емоции и колку дозволувате вашите одлуки да бидат 
засегнати од вашите емоции (Cenere, P., Gill, R., Lawson, C., 
Lewis, M., 2015).

� Вештини за презентација - способност за презентација 
пред различна публика на многу ефикасен и влијателен 
начин, вклучувајќи го тонот на вашиот глас, јазикот на телото 
(кинезија), дизајнот на слајдовите што се користат за 
презентацијата и структурата на презентацијата (UBCWiki, 
2018).



Комуникациски вештини

Тимска работа

Еден од клучевите на успехот е тимската работа.

Организациски вештини - одпланирање, организација на проектот од 
почеток до крај, поставување структура на тимот, хиерархија при 
реализација и поставување на целокупната работа.

Перцепција - добар, професионален тим мора да може да разбере 
што точно се случува. Тимот мора да биде во можност да ги 
идентификува грешките, да ги процени сите добри и лоши страни.

Способност за решавање на конфликтна ситуација - успешен тим е во 
состојба да реши различни спорови и несогласувања на персоналот. 
Честопати се повикуваат специјалисти да го научат тимот што да прави 
во такви случаи и како да ги реши конфликтите.

Разновидност - група индивидуи кои се различни едни од други 
овозможуваат поголема креативност и палета идеи. Затоа, со цел да се 
постигне успех, се препорачува да се формира тим, кој се состои од 
луѓе од различен пол, возраст, раса.



Комуникациски вештини

Креативно размислување - членовите на тимот мора да 
научат да учествуваат во генерирање идеи без предрасуди, и 
да заборават на се вообичаено и традиционално.

Чувство на одговорност - Успехот се постигнува само кога 
секој член на тимот е свесен каква и колкава одговорност 
има.

Признанија - давање комплименти на колегите за 
сработеното е многу важен услов за силен, мотивиран тим. 

Одредени улоги во тимот- Одредените улоги во тимот им 
помагаат на сите да разберат дека, иако имаат различни 
задолженија, само заедно (работејќи во тим) е можно да се 
достигнат високи дострели.

Кратко видео околу ефективна тимска работа овде 
https://www.youtube.com/watch?v=kYjqtLCNqSA

Овде можете да прочитате 7 приказни што ја докажуваат важноста на 
тимската работа (Гугл, Стив Џобс, итн.)



III. Градење односи со клиенти и колеги

Според организацијата Галуп, луѓето кои имаат најдобар 

пријател на работа имаат седум пати поголема веројатност 

да бидат ангажирани на своите работни места. И, не мора 

да биде најдобар пријател: Галуп откри дека луѓето кои 

едноставно имаат добар пријател на работното место, 

имаат поголема веројатност да бидат задоволни.



III. Градење на односи со клиенти 

и колеги

ЗОШТО Е ВАЖНО?

- Работата е попријатна;

- Луѓето најверојатно одат 
заедно со промените што 
сакаме да ги спроведеме

- Ние сме поиновативни и 
покреативни

- Тоа ни дава слобода - не треба 
да трошиме време и енергија да 
ги надминеме проблемите 
поврзани со негативните врски, 
но наместо тоа, можеме да се 
фокусираме на можностите

- Клиентите, добавувачите 
и клучните засегнати страни се 
од суштинско значење за нашиот 
успех. Значи, важно е да се 
изградат и одржат добри односи 
со овие луѓе



III. Градење на односи со клиенти и колеги

Добра работна врска - што е тоа?

- Доверба

- Меѓусебна почит

- Внимателност, преземање 
одговорност за зборовите и 
постапките.

- Поздравување на различноста -
луѓето со добри односи не само 
што прифаќаат разновидни луѓе 
и мислења, туку и ги 
поздравуваат.

- Отворена комуникација -
комуницираме цел ден, без 
разлика дали испраќаме е-
пошта и пораки или се 
среќаваме лице - в’лице. Сите 
добри односи зависат од 
отворена, искрена 
комуникација.



Добри работни односи - како да 
се изградат?

- Развијте ги социјалните вештини

- Oddelete време за градење на 
односи,

- Фокусирајте се на вашата 
емоционална интелигенција -
развијте ја.

- Ценете ги другите.

- Бидете позитивни.

- Управувајте со вашите граници. 

- Избегнувајте озборувања.

- Слушајте активно. 

За дополнителни информации, погледнете ги видеата на следните веб-страници:

https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=dB8zoAvC8g0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=wEGjZoTBitg

III. Градење односи со клиенти и колеги



� -Признајте го вашиот клиент 
како индивидуа. Дозволете му 
да го почувствува вашиот личен 
став. Ако знаете дека вашиот 
клиент е родител, можете 
едноставно да поставувате 
некои секојдневни прашања, 
како: како си поминале на 
одмор со деца и сл.

� Фокусирајте се на исклучителна 
комуникација. Да се биде 
достапен, покажува дека 
проектот и задоволството на 
вашиот клиент се важни за вас. 
Тие треба да сметаат дека 
нивните идеи и грижи ќе бидат 
сфатени сериозно.

III. Градење односи со клиенти и колеги

� Одржувајте позитивен 
став. 

� Важно е да им 
покажете позитивно 
лице на вашите 
клиенти. Ентузијазмот и 
ревноста се привлечни 
одлики на личноста со 
кои луѓето уживаат да 
бидат во близина и со 
кои клиентите уживаат 
да работат.

Силни односи со клиенти - како да се изградат?



� Надминете ги очекувањата. 
Еден од најдобрите начини 
да помогнете во градењето 
на силна врска со клиентот 
е да се развие репутација 
на независен 
професионалец кој дава 
исклучителни резултати. Не 
претерувајте и ветувајте 
нереални резултати. 
Поставувајќи разумни 
очекувања, вие си давате 
можност целосно да го 
импресионирате клиентот 
со последниот проект и да 
се поставите како некој со 
кого би сакале да 
продолжат да работат.

III. Градење на односи со клиенти 

и колеги

� Споделете знаење. 
Објаснувајќи му на вашиот 
клиент што сторивте, зошто 
го сторивте тоа и како 
дојдовте до вашата одлука ќе 
им помогне да се 
чувствуваат со познавања и 
во-тек.

� Бидете отворени во врска со 
вашите мислења. 
Запомнете: клиентите мора 
да имаат можност да имаат 
доверба и да се потпрат на 
вас како експерт. Затоа, 
отвореноста кога станува 
збор за вашите 
професионални мислења и 
гледна точка е од голема 
важност



IV. Човечки ресурси, корист од вештините и 

компетенциите на луѓето.

� Човечки ресурси – компетенциите и вештините на 

луѓето, кои се поврзани со вашата компанија, се 

од големо значење, од друга страна, вештините и 

компетенциите на менаџерот за човечки ресурси 

е од голема важност.

� Значи, ако сте менаџер на компанијата, потребно 

е да имате добро развиени вештини како овие:



Човечки ресурси – – компетенциите и вештините на луѓето 
поврзани со вашата компанија - се од големо значење, од 
друга страна, вештините и компетенциите на менаџерот за 
човечки ресурси е исто така од голема важност.

IV. Човечки ресурси, корист од 

вештините и компетенциите на луѓето.



Значи, ако сте менаџер на компанијата, потребни ви се 
добро развиени следниве вештини:

Вештини за управување со бизнис и лидерство

Бизнис менаџментот и лидерството се основни вештини што 
мора да ги имаат сите менаџери за да бидат успешни. 
Денешните менаџери треба да бидат подготвени да одговорат 
на организациските предизвици во бизнисите од сите 
големини, од мали приватни компании до непрофитни 
институции до големи, мултинационални корпорации.

Менаџерите треба да бидат ефективни лидери кои можат да 
ги обучуваат вработените и истите да ги развиваат во лидери.
Вработените треба да гледаат на менаџерите како на 
организациски лидери помагајќи да се води организацијата 
кон успех на продуктивен, позитивен начин, имајќи ги предвид 
интересите на работникот и работодавачот.



Вештини за развој на човечки капитал

Менаџментот не е вработување и решавање на лични

проблеми. Менаџерите мора да го насочат својот фокус кон

развој на работна сила. Добрите работодавци - и добрите

менаџери - ќе ја разберат важноста од развој на сеопфатна
стратегија за развој на работна сила што ќе им овозможи

вистински да инвестираат во своите вработени преку обука,

едукација и можности за внатрешно унапредување.



Комуникациски и меѓучовечки вештини

Една од најважните вештини потребни за професионален успех во 

која било област, е можноста  правилно да се комуницира  за да се 

обезбеди поврзување. Вреди да се знае како да управувате со 

конфликтите помеѓу соработниците, да се трејнираат вработени кои 

сакаат кариерно унапредување, да ги советувате лицата на кои им е 

потребна поддршка - што значи дека меѓучовечките односи и меките 

вештини, како што се способноста да ислушате и да создавате 

срдечни односи  со сите видови луѓе, се клучни.

Важно е менаџерот добро да се изрази и вербално и писмено. 

Знаењето како ефикасно да го модулирате тонот, да управувате со 

говорот на телото и да ја персонализирате комуникацијата спрема 
индивидуата со која се комуницира, се клучни вештини за ефикасно 

управување со човечките ресурси.



Вештини за стратешко размислување 
и планирање

Менаџерите мора да имаат разбирање

за тоа како организациите стекнуваат
одржлива конкурентска предност, преку
инвестирање во луѓе. Тие мора да бидат
многу свесни за стратешките потреби на
организацијата, на сите нивоа и во сите
оддели, и мора да имаат вештини за
наоѓање и задржување на луѓе кои ги
исполнуваат тие потреби. Значи,
вештините за планирање се важни, па
бидете многу удобни при донесување
одлуки - водени од податоци засновани на
метрика и анализа, за да се поттикне и
подобри ефикасноста на вработувањето,
обуката, развојот и задржувањето во
организација.



Вештини за развој на корпоративната култура на работното место

Конечно, последната од основните вештини за управување со човечки

ресурси потребни за успех во оваа област е можноста за ефикасно

развивање, обликување и водење на културата на работното место.

Концептот на силна култура на работното место може да варира врз

основа на предметната организација, но во неговото јадро тоа значи

позитивно, продуктивно и здраво работно опкружување за сите

вработени, дефинирано од најголемите вредности и однесување на
групата. Ова често се обликува од вработените во една организација,

но е дефинирано и водено од клучните донесувачи на одлуки на

компанијата - вклучувајќи ги и човечките ресурси.



.

Придобивки од постоењето на квалификувана
и компетентна работна сила

Максимизирајте ја продуктивноста – квалификуваните работници

се експерти за нивната работа, а тоа значи подобрена продуктивност
за вашиот бизнис.

Способности за решавање на проблеми – квалификуваните
работници имаат напредно теоретско и практично знаење, имаат
самодоверба да го направат потребното и способност да ги решат
проблемите - кога ќе се појават, па ќе биде од корист за целиот ваш
тим.

Заштеда на пари – тие имаат вештини, компетенции и експертиза
добро да ја завршат работата и да ги задржат вашите клиенти
задоволни, заштедувајќи пари на вашиот бизнис.

Подобрена профитабилност, посилен раст – многу е подобро да
се вработат неколку квалификувани работници отколку повеќе
неквалификувани.

Позитивни работни односи – квалификуваните работници ги
подобруваат односите на работното место, такашто ќе можат да
продолжат со работата и да работат хармонично со своите колеги.
Ова го прави работното место посреќно, лојалноста на вработените
и намален стрес.



Застанете и проверете го вашето 
разбирање

� Потсетете се барем на некои карактеристики околу
тоа да бидете професионалец?

� Што е победнички разговор?
� Што е ЕИ?
� Именувајте најмалку уште четири комуникативни

вештини?
� Зошто е важна способноста да се решат конфликтите

во тимската работа?
� Зошто е важно чувството за одговорност во тимската

работа?
� Како да изградите добри работни односи?
� Зошто споделувањето на знаењето е важно во

градењето силни односи со клиентите?
� Како ја разбирате важноста на стратешкото

размислување и вештините за планирање во развојот
на претприемништво?

� Како можат квалификувани и компетентни работници
да и заштедат пари на компанијата?

.
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