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Симболот на Менаџерот „Една Минута“ - вре-
менски термин од една минута прикажан на 
современ дигитален часовник - има за цел да 
го потсети секого од нас да издвои една минута 
во денот и да погледне во лицата на лу ѓето со 
кои раководиме. И да сфати дека тие се нашите 
најважни ресурси.

Симболот



Во последното издание на Менаџерот „Една Минута“, 
умниот млад човек којшто бараше успешен менаџер ги 
научи трите тајни на Менаџерот „Една Минута“. Тој вед-
наш сфати дека тоа се тајните на успешниот менаџмент.

Младиот човек добро ги научи своите лекции. На 
крајот, тој стана Менаџер „Една Минута“.

Тој си постави Едноминутни цели.
Тој даваше Едноминутни пофалби
Тој даваше Едноминутни прекорувања.
Во овој, втор дел на Менаџерот „Една Минута“, еден по-

стар менаџер се прашува дали секојдневното користење 
на трите тајни, навистина ќе направи разлика на потреб-
ните места – во резултатот. Тој го бара одговорот од нов 
Менаџер „Една Минута“. Во овој процес тој учи како да го 
употреби Едноминутниот Менаџмент на еден системат-
ски начин и на тој начин да постигне совршеност.

Оваа книга има цел да ѝ биде придружник на прет-
ходната книга. Таа е практична алатка којашто може да 
се користи независно за применување на трите тајни, но 
најверојатно искуството ќе ви биде побогато ако првин ја 
прочитате Менаџерот „Една Минута“.

Ние се надеваме дека ќе го примените и искористите 
она што стариот менаџер ќе го научи и дека тоа ќе напра-
ви разлика во вашите животи и животите на оние коишто 
работат со вас.

Др. Кенет Бланчард (Kenneth Blanchard, Ph.D)

Др. Роберт Лорбер (Robert Lorber, Ph.D.)

Вовед



Реакцијата за Менаџерот „Една Минута“, книгата 
којашто ја напишав со Спенсер Џонсон (Spencer Johnson, 
M.D.), е неверојатна. Беше на листата на најдобро про-
давани стручни литератури на New York Times, повеќе од 
една година, продавајќи се во милиони копии во тврда 
подврска низ целиот свет, и фактот што е преведувана на 
шеснаесет јазици е за пофалба. Групата на мажи и жени од 
големите компании, како и оние од брзорастечките прет-
приемачки компании коишто ги открија и постигнаа про-
фит од тајните на Менаџерот „Една Минута“, секојдневно 
забрзано се зголемува. Изгледа дека нашата цел да напи-
шеме суштествена и лесна за читање книга за менаџери 
– книга којашто ќе ги оживее бихејвиористичките науки 
за сите оние кои имаат надежи дека ќе имаат некакво 
влијание – се оствари.

Највредната реакција којашто ја добивме од мена-
џерите е дека учењето би било многу полесно ако сите 
книги за менаџмент се напишани во стилот на Менаџерот 

„Една Минута“. Како резултат на таа универзална реак-
ција, јас одлучив да ја создадам БИБЛИОТЕКАТА НА 
МЕНАЏЕРОТ „ЕДНА МИНУТА“. Мојата замисла е да напи-
шам цела серија на книги на Менаџерот „Една Минута“ 
со некои од најкреативните и иновативни мислители од 
областа на менаџментот во земјава. Јас се надевам дека 
еден ден некој менаџер ќе седи на својата работна маса 
прашувајќи се што би рекол Менаџерот „Една Минута“ 
на теми како што се: донесување одлуки, менаџмент со 

БИБЛИОТЕКАТА МЕНАЏЕРОТ „ЕДНА 
МИНУТА“



време, лидерство, слушање, делегирање, градење на 
тим, менаџирање на групи, поттикнување успех, и сѐ што 
тој или таа би требало да го направи е да се сврти и да ја 
земе од полицата книгата Менаџерот „Една Минута“ на 
таа тема.

За да се започне со концептот на библиотеката Мена-
џер „Една Минута“ јас се здружив со еден од најдобрите 
консултанти во земјава од областа на подобрување на 
продуктивноста, Др. Роберт Лорбер. Одлучив да работам 
со Боб заради неговиот интерес за примена и следење на 
моите паралели и оние на мојата компанија, Blanchard 
Training and Development, Inc. Всушност ние имаме блиска 
соработка со неговата компанија, RL Lorber and Associates, 
Inc., за да им ги овозможиме на компаниите најдобрите 
можни услуги за човечки ресурси. Под управа на Боб, во 
текот на последните осум години, се започна со програми 
за подобрување на резултатот, квалитетот, безбедноста 
и ефикасноста на работата, и ова им заштеди милиони 
долари на компаниите ширум светот. Главните извршни 
директори на голем број од овие компании ја поддржаа 
оваа книга. Не само што Боб Лорбер е способно стручно 
лице, туку тој е и првокласен човек. Јас сум горд што ра-
ботев со него на Менаџерот „Една Минута“ во акција.

Др. Кенет Х. Бланчард (Kenneth H. Blanchard, Ph.D.)
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Кога стариот менаџер заврши со читањето на Мена-
џерот „Една Минута“, ја спушти книгата на масичката за 
кафе. Се потпре на фотелјата со прашање во погледот. Тој 
првпат ја прочита книгата во неговата канцеларија, но ја 
донесе и дома, за да ја прочита уште еднаш.

„Дури и по второто читање“, си помисли тој, „не мо-
жам да ја оспорам логиката на трите тајни на Менаџерот 

„Една Минута“. Но ако ги применам, дали всушност ќе 
станам попродуктивен менаџер?“

Прашањето
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Постариот менаџер реши да преземе нешто во врска 
со своето прашање. Следното утро ќе му се јави на еден 
менаџер, во еден град на неколку часа оддалеченост, 
којшто во последните години, една компанија со пробле-
ми ја смени во профитабилно претпријатие. Постариот 
менаџер, во весник прочитал интервју со овој менаџер, 
во кое тој големо признание за својот успех ѝ оддава на 
примената на Едноминутниот менаџмент. Всушност, тој 
сега себеси се нарекуваше Менаџер „Една Минута“.
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Следното утро, кога постариот менаџер стигна во сво-
јата канцеларија, тој го повика новиот Менаџер „Една Ми-
нута“. Тој се претстави себеси и го праша менаџерот дали 
можат да се видат во текот на таа недела и да позборува-
ат за Едноминутниот менаџмент. Постариот менаџер го 
предупредија за тоа каков може да биде одговорот, но 
тој сепак беше изненаден кога Менаџерот „Една Мину-
та“ всушност рече: „Дојдете во било кое време освен во 
среда наутро. Тогаш се среќавам со моите клучни луѓе. Да 
бидам искрен со вас, и немам нешто посебно закажано 
оваа недела. Вие изберете кога”.

„Ќе дојдам утре наутро во десет“, рече постариот мена-
џер, смешкајќи се во себе. Кога ја спушти слушалката си 
помисли: „Ова мора да биде интересно. Сигурен сум 
дека ќе добијам одговор на моите прашања”.

Менаџерот „Една Минута“
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Кога стариот менаџер пристигна во канцеларијата на 
Менаџерот „Една Минута“, секретарката му рече: „Тој ве 
очекува. Слободно влезете”.

Кога влезе во собата, тој виде човек во доцните чети-
риесетти како стои до прозорецот и гледа надвор.

Стариот менаџер се накашла и Менаџерот „Една Ми-
нута“ погледна кон него. Тој се насмевна и рече: „Мило 
ми е што ве гледам. Ајде да седнеме тука”. Тој го поведе 
менаџерот во делот за состаноци, во аголот од собата.

„Па, што можам да сторам за вас?“ праша Менаџерот 
„Една Минута“ седнувајќи.
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„Јас ја прочитав Менаџерот „Една Минута“, а ја про-
читаа и моите луѓе”, започна стариот менаџер. „Во овој 
момент сум полн со ентузијазам, а исто и тие, но тоа се 
случи порано, кога се воведе нов систем на менџмент. 
Моето прашање е како да го поставиш Едноминутниот 
менаџмент да делува на начин кој ги претвора тајните 
во корисни вештини и прави разлика онаму каде што е 
најважно – во резултатот?“

„Пред да се обидам да одговорам на тоа прашање”, 
рече Менаџерот „Една Минута“, „дозволете ми да ви по-
ставам едно. Што мислите која е пораката на Едноминут-
ниот менаџмент?“

„Тоа е сосема едноставно”, рече стариот менаџер. „Ако 
имате лист хартија можам да ви запишам”.

Менаџерот „Една Минута“ отиде до работната маса и 
зема бележник. Му го даде на стариот менаџер. Без да 
направи пауза, стариот менаџер напиша:


