
 

 

 
 
 
 

 

CERTIFIED PROJECT MANAGER (WF&AG)® 
(Level 1&2) 
Едногодишна сертификациона програма за банкарска специјализација 

 
 

 

 
 

 
Вкупен фпнд на часпви: 66 часпви 

Времетраеое:Шест месеци 

Цена: Уплатата за учествп 
на пбуката е 290 eur 

Местп: АБИТ (ул.„Орце Никплпв“ бр. 75 
зграда на Македпнска берза 1-ви кат) 

Динамика на пбуката: два 
пати неделнп 
(четврпк и сабпта 
17:00 дп 19:00 часпт) 

 
 
 

 

 
 

 

 

Обуката ппфаќа интеграција на двата ппзнати кпнцепти за управуваое сп прпекти, секвенцијалнп и 

агилнп.Кпнцептпт на секвенцијалнп управуваое сп прпекти ќе биде разрабптен вп првипт дел пд курспт, кпј е 
прифатен и леснп прилагпден вп прпцесите кпи кпмуницираат ппмеду прганизаципните единици вп 
кпмпанијата. Вп прпдплжение, курспт ќе гп пбрабпти агилнипт кпнцепт на управуваое сп прпекти каде 
студентите ќе се заппзнаат сп терминплпгијата и техниките кпи се кпристат при пвпј кпнцепт. Интеграцијата на 
пвие кпнцептиќе се пбрабптува преку впведуваое на нпвп, флексибилнп управуваое сп тимпвите, 

дпкументацијата и другите аспекти важни за управуваоетп сп прпектите. Оснпвна цел на пбуката е да се 
пбезбеди ппдпбрп разбираое за двата кпнцепти на управуваое сп прпекти, ппдпбра примена вп пракса и 
ппвиспкп нивп на управуваое вп зависнпст пд типпт на прпектпт. Обуката е предвиденп  да се спрпведе вп  две 

нивпа. Вп рамки на првптп нивп ќе бидат ппфатени секвенцијалнптп и агилнптп управуваое сп прпекти, 
презентирани на тепретски начин и пснпвна примена. Вп рамки на 
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втпрптп нивп на пбуката ќе бидат ппфатени техники за управуваое сп прпекти ппврзани сп селекција на 

членпвите на тимпвите, напреднп управуваое сп прпекти и впведуваое на нпви ефикасни кпнтрплни 
тпчки кприсни за ракпвпдителпт на прпектпт и адекватни алатки. Обуката, ппкрај тепретскипт дел, спдржи 

практични вежби кпи ќе се дискутираат и групнп ќе се пценуваат. 
Обуката ќе ја спрпведат лица сп бпгатп искуствп какп ракпвпдители на прпекти кпи ппседуваат меду- 

нарпдни сертификати. Учесниците на пваа пбука ќе имаат мпжнпст за рабпта вп групи, каде ќе ги делат 
свпите искуства, ппкажувајќи лична вештина и креативнпст за избпр на сппдветни решенија на различни 
ситуации пд праксата. Пп завршуваое на секпе нивп, ќе се спрпведе тестираое вп фпрма на практичнп 
управуваое сп прпект ппврзанп сп темите ппфатени сп сппдветнптп нивп на курспт. 

 

 

 

Пп завршуваоетп на прпграмата, учесниците ќе бидат сппспбни  за: 
 

• Идентификација на циклуспт на управуваое 
сп прпекти интегрирајќи ги принципите, 
секвенцијалнпст и агилнпст, 

• Практична примена на техниките за 
управуваое сп прпекти, 

• Адекватнп кпристеое на алатки за 
управуваое сп прпекти, 

• Израбптка на пптребната дпкументација на 
прпектпт, 

• Сппдветна селекција на ресурси преку прпцена 
на лични вештини за секпја улпга вп прпектпт, 

• Примена на напредни техники и алатки за 
управуваое сп прпектпт, 

• Сампстпјнпст при извршуваое на улпгата 
ракпвпдител на прпекти. 

 
 

 

Level l 
CPM - Certified Project Manager 
Наставна програма за  ниво  1: (WF&AG) 

1. Секвенцијалнп управуваое сп прпекти 
• Организациски мпдели 
• Истражуваое на предметпт 
• Одпбруваое на прпект 

 
 
 
 
 

• Бараое за ппчетпк на прпектпт 
• Прпектен план, известуваое, прпверки 
• Затвпраое на прпектпт 

 

2. Агилнп управуваое сп прпекти 
• Кпнцепти на агилнп управуваое / Agile 

manifesto 
• Осврт на агилни метпдплпгии, преднпсти, 

мани и прифатенпст пп индустрии 
• Впвед вп SCRUM, теприја и принципи 

 
• Артефакти, улпги и церемпнии 
• Дефиниција на гптпвп (Definition of done) и 

Спринт (Итерација) 
• Впдеое на прпект пп Scrum рамка 
• Алатки за агилнп управуваое сп прпекти 

 

 



 

 

              Интегрираое на секвенцијалнп и агилнп управуваое сп прпекти 

• Сппредба на елементите на секвенцијалнп и 
агилнп управуваое сп прпекти 

• Ппставуваое на прпцеспт на управуваое сп 
прпекти сп интегрираое на секвенцијалнп и 
агилнп управуваое сп прпекти 

• Оснпвна примена на алатки за управуваое сп 
прпекти 

3. Дискусија и рабпта вп групи (завршна заклучна дискусија за темите пд Нивп1 сп цел, сублимираое и 
прпверка на нивптп на стекнати знаеоа преку птвпрена дискусија и рабпта на случај вп присуствп на 
искусни ракпвпдители на прпекти). 

 
 
 

Level ll 
CPM - Certified Project Manager 
Наставна програма за ниво 2: (WF&AG) 

 

1. Селекција на ресурси ангажирани вп прпектпт 
• Примена на ппзнати метпди за селекција на 

чпвечки ресурси 
• Одредуваое на прпфили на членпви вп тим на 

прпектпт 

 
• Анализа на сппдветната селекција на 

ресурсите вп прпектпт 

 

2. Примена на алатки за управуваое сп прпектпт 

3. Сампстпјна израбптка на дпкументацијата за управуваое сп прпекти 

4. Напредна примена на секвенцијалнп и агилнп управуваое сп прпекти 
• Практични примери за примена на агилнп и 

секвенцијалнп управуваое сп прпекти 

5. Дискусија и рабпта вп групи (завршна заклучна дискусија за темите пд Level 2 сп цел, сублимираое и 
прпверка на нивптп на стекнати знаеоа преку птвпрена дискусија и рабпта на случај вп присуствп на 
искусни ракпвпдители на прпекти). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
          Предавачи на пбуката: 
          Д-р Снежана Черепналкпвска Дукпвска- Нарпдна Банка на Р. Македпнија 
          Виплета Велевска 
           
 



 

 

 


