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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



Никогаш претходно во историјата на работата, 
концептот на тимската работа немал поголема важ-
ност за функционирањето на успешните организа-
ции. Со тековните рапидни промени во општеството, 
технологијата и информациите, нашето општество 
се соочува со стресови кои никогаш порано не биле 
присутни. Организациите се посложени и имаат по-
голем натпреварувачки дух. Ако сакаме да дојдеме 
до врвот и да бидеме предводници, повеќе не може 
да зависиме од неколку извонредни луѓе. Ако сака-
ме да опстанеме, мора да дознаеме како да ја от-
клучиме креативноста и потенцијалот на луѓето од 
сите нивоа.

Согледајте ги овие промени заедно со зголемени-
от број на население, глобалната економија, проме-
ната на вредностите и промената во традиционал-
ната работна етика, и ќе добиете едно сè поголемо 
барање за нови организациски структури и за нова 
дефиниција на лидерството. Луѓето бараат повеќе. 
Тие сакаат да бидат исполнети, исто колку што са-
каат и добра плата.

Како резултат на тоа имаме едно многу силно 
движење кон учество и вклученост, така што се 
нарекува Третата револуција во практикувањето 
на менаџментот. Новата организациска структура 
стекна углед и признание - тимот кој го зголемува 

Вовед



правото на сопственост и посветеноста, ослободува 
креативност и создава вештини. Денешниот лидер 
мора да им дава можности на луѓето и да ја олесну-
ва тимската работа - не само како ефективен тимски 
лидер, туку и како ефективен член на тимот.

Во изминатите 20 години, тимот на The Ken Blan-
chard Companies работеше многу во областа на ви-
соко ефикасните тимови, а основачите - соработни-
ци во Blanchard, Дон Кару и Јунис Париси - Кару, 
беа на чело на таа работа. Дон и Јунис ни се блиски 
пријатели и колеги над 30 години, и ние издвоивме 
безбројни часови работејќи заедно на примената на 
концептите во оваа книга. Верувам дека концепти-
те соопштени преку параболи во менаџерот „Една 
Минута“ создава високо ефикасни тимови се јасен 
водич за управувањето на патот кон повеќе продук-
тивни и позадоволни тимови.

Како што ќе видите, нашата работа околу тимо-
вите е добро интегрирана со Ситуациското Лидер-
ство II (Лидерството и менаџерот „Една Минута“). 
Всушност, подобрувањата направени на моделот 
на Ситуациското Лидерство беа стимулирани од 
нашето проучување на развојот на групите, и јас 
сум им должник на Дон и Јунис, бидејќи застапу-
ваа многу од тие промени. Нивната посветеност во 
овозможувањето луѓето да имаат позадоволни и 
попродуктивни животи, а организациите да водат 
повеќе грижа, да бидат покреативни и поуспешни, е 
јадрото на нивната работа.

Идеите во ова најново издание од БИБЛИОТЕ-
КАТА МЕНАЏЕР „ЕДНА МИНУТА“ беа споделени со 
илјадници луѓе од најразлични тимови и организа-



ции, а овие концепти секогаш имаа силно влијание. 
Се надевам дека оваа книга е информативна и од 
помош за вас и за вашите тимови, исто колку што 
беше и за нив.

Кен Бланчард
коавтор
Менаџерот „Една Минута“



Посветено на нашите мајки, Дороти, 

Марџори и Џени, кои ни ги дадоа 

првите лекции за оспособувањето, 

ополномоштувањето и за сакањето на 

другите.
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Менаџерот „Една Минута“ беше во својата кан це-
ларија и гледаше низ прозорецот. Тоа сè уште беше 
негово омилено место кога посакуваше да размис-
лува. Додека втренчено гледаше кон паркот, звукот 
на телефонот го оттргна од мислите. Враќајќи се во 
реалноста, појде до масичката за пиење кафе пред 
троседот и ја подигна слушалката. Кога беше во 
својата канцеларија, менаџерот „Eдна Mинута“ сака-
ше сам да одговара на повиците.

Човекот од другата страна на телефонската ли-
нија беше Ден Броквеј, директорот за изведување 
обука во една голема хемиска компанија.

„Како ви оди, Ден?“, праша менаџерот „Една Ми-
нута“.

„Супер“, рече Ден, „но ми требаат некои совети во 
врска со нашиот курс за Основите на менаџментот“.

Менаџерот „Една Минута“ добива 
повик
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Курсот за Основите на менаџментот беше нова 
програма за обука, која Ден ја изведуваше во својата 
компанија. Таа се фокусираше на клучните вештини 
кои менаџерите требаше да ги имаат, за да бидат 
ефективни во новиот милениум. Додека тој го осмис-
луваше курсот, помина извесно време со менаџерот 
„Една Минута“. Ден беше ентузијаст, бидејќи виши-
от менаџментски кадар во неговата компанија сака-
ше сите нивни менаџери да бидат под влијание на 
најдобрата менаџментска размисла која е достапна.

„Нели, штотуку ја завршивте првата сесија?“
„Секако“, рече Ден. „И одгласите беа одлични, но 

со еден исклучок. Една млада жена, Марија Санчез, 
која ја координира нашата програма за услужување 
на купувачите, искажа извесна сериозна загриже-
ност околу корисноста на некои од материјалите. 
Всушност, таа ми напиша писмо околу нејзината за-
гриженост и им испрати примероци од писмото на 
клучните луѓе“.

„Поради што таа е загрижена?“, праша менаџерот 
„Една Минута“.
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Проблемот

„Таа вели дека сите концепти на курсот се фоку-
сираат првенствено на поединечно управување со 
луѓе и, како такви, се ограничени. Таа тврди дека 50 
до 90 проценти од времето на повеќето менаџери се 
издвојува за некаков вид групна активност со двајца 
или повеќе луѓе, па сепак, нашиот курс воопшто не 
ја нагласува тимската работа. Затоа, ние не нудиме 
помош во една од најважните области од работата 
на менаџерот“.

„Интересно“, рече менаџерот „Една Минута“. „Ка-
жете ми повеќе“.

„Таа исто така мисли дека концептите на менаџ-
ментот „Една Минута“ премногу се базираат на 
контрола“, рече Ден. „Менаџерот поставува цели, 
менаџерот пофалува и менаџерот укорува. Дозво-
лете ми да ви прочитам нешто од нејзиното писмо:
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`Нам ни требаат менаџери кои може да развиваат 
тимска работа, да потпомагаат групно решавање на 
проблеми, како и да се фокусираат на вниманието и 
на ентузијазмот на групата за постојано подобрување. 
Во светот денес, групната продуктивност е поважна 
од индивидуалното постигнување на задачите. Успе-
хот на поедини менаџери треба да зависи од тоа кол-
ку добро тимот на менаџерот постојано се подобрува 
во квалитет и продуктивност. Системите кои спротив-
ставуваат тимски играч против тимски играч мора да 
бидат сменети, со цел, приоритетот на секој член на 
тимот да биде остварувањето на мисијата на тимот. За 
да го сторат тоа, менаџерите мора да им отстапат на 
своите луѓе голем дел од контролата. Кога тоа се слу-
чува, се создава чувство за тимска сопственост, а кај 
тимот се развива гордост која доаѓа од создавањето 
на високо квалитетни остварувања. Во организација 
посветена на тимската работа никогаш нема да ги 
слушнете зборовите `Тоа не е моја работа`“.

„Изгледа дека таа е извонредна личност“, рече 
менаџерот „Една Минута“. „Како можам да ви помог-
нам?“


