
4/16/2013

1

доц. д-р Ана Котевска

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Факултет за земјоделски науки и храна - Скопје

Скопје, 2012

Дефиниција: 

• Процес на влијание врз луѓе насочено кон остварување на 

заедничка цел

• Менаџерска функција?

• Способноста за раководење се согледува преку способноста 
на менаџерот 

– да ги мотивира поддредените

– да влијае на поддредените

– да ги насочува поддредените 

– да комуницира со поддредените

I.I.I.I. КоординицијаКоординицијаКоординицијаКоординиција
– Процес на интегрирање на целите и активностите на 

посебните организациски единици со цел ефикасно да се 
остварат организациските цели.

II.II.II.II.КомуникацијаКомуникацијаКомуникацијаКомуникација
– Процес преку кој менаџерот ги остварува своите функции

– Пренос на информации од едно на друго лице

– Трансфер на информации од испраќач до примател, така 
што примателот ќе ја разбере информацијата

III.III.III.III.МотивацијаМотивацијаМотивацијаМотивација
– Фактори коишто го предизвикуваат, насочуваат и 

поддржуваат човековото однесување

Зошто координација?

• Компоненти на организациската структура

– Комплексност

– Формализација

– Централизација

• Разлики помеѓу организациските единици во 

оснос на нивната:

– ориентираност кон целите

– брзината на решавање на проблемите

– непоклопувањето на интереси

• Висока организација 

– многу нивоа на авторитет и 

– тесен распон на контрола.

• Како што растат нивоата на хиерархија, така се отежнува 

комуникацијата и настануваат застои во времето потребно 

да се имплементира одлуката.

• Комуникацијата може да се наруши како што се повторува 

низ организацијата („расипан телефон“) 

• Рамна организација 

– помалку нивоа и 

– широк распон на контрола. 

• Оваа организација резултира со брза комуникација, но може 

да води до преоптоварување на менаџерите.

Високи и рамни организации
Висока или рамна организација?

Figure 9.10a

Хиерархија на рамна организација 
(3 нивоа на хиерархија)

Хиерархија во висока 
организација 

(7 нивоа на организација) 

• Менаџерот треба да одлучи:
• Дали организацијата има доволен број на менаџери од 

средно ниво?
• Може ли да се промени структурата за да се намалат 

нивоата?

• Централизација или децентрализација на 
авторитетот ?

• Централизацијата дава повеќе авторитет на повисоките 
нивоа и води кон повисоки организации
- Стабилна средина преферира централизација на авторитет.

• Децентрализацијата дава повеќе авторитет на пониските 
нивоа и води кон порамни организации.
- Најдобро функционира во динамична и високо 

компетитивна средина.
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Нулта Последователна Реципрочна Тотална
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Степен на меѓузависност

Типови на меѓузависности
• Нулта: Нема директни врски
• Последователна: Еднонасочна
• Реципрочна: Двонасочна
• Тотална: Повеќенасочна

Механизми за интегрирање

ЕДНОСТАВНА

КОМПЛЕКСНА

Директенконтакт
Маркетинг менаџерот и менаџерот за истражување и развој се
состануваат за „бура од идеи“ за нов производ.
Улоги на поврзувач
Маркетинг менаџерот и менаџерот за истражување и развој се
состануваат за да разменат идеиза новиот производ.
Оперативна група 
Претставниците од секторите за маркетинг, производство и 
истражување и развој се состануваат да разговараат за лансирање 
на новиот производ.

Меѓуфункционални тимови
Меѓуфункционален тим составен од сите функции,
формиран да го управува лансирањето на производот на
пазарот.
Улоги за интегрирање и одделенија
Постарите менаџери ги обезбедуваат членовите на
меѓуфункционалниот тим со релевантни информации од
другите тимови и сектори.

Видови и примери на механизми за интегрирање

Сл. 10.10b

Сектор за 

машини за 

перење

Улога за 

интегрирање

Сектор за 

телевизори 

и стерео

Улоги на поврзувач Оперативна група Мултифункционален 

тим

Улоги за интегрирање

Менаџери одговорни за интеграција

• Традиционален Традиционален Традиционален Традиционален модел модел модел модел (F. Taylor)
• Менаџерот одредува како се извршува работата и ја утврдува 

наградата.

• Модел на човечки односи Модел на човечки односи Модел на човечки односи Модел на човечки односи (E. Mayo)

• Менаџерите ги сознаваат социјалните потреби на вработените и 

прават тие да се чувствуваат корисни и значајни за 

организацијата.

• Модел на човечки ресурсиМодел на човечки ресурсиМодел на човечки ресурсиМодел на човечки ресурси

• Вработените се мотивираат од повеќе фактори;

• Теорија X (луѓето не ја сакаат работата);

• Теорија Y (луѓето сакаат да работат и под добри околности се 

способни добро да работат)

• КарактеристикиКарактеристикиКарактеристикиКарактеристики
– Споредба:

• Менаџери- Неменаџери;

• Ефикасни - Неефикасни.

• Се Се Се Се раѓаат или се создаваатраѓаат или се создаваатраѓаат или се создаваатраѓаат или се создаваат????

• ВластВластВластВласт
• Власта е „право“ да се направи нешто

• Моќ Моќ Моќ Моќ 
• Моќта е „способност“да се направи нешто

• ОдговорностОдговорностОдговорностОдговорност
• Одговорноста е „обврска“ да се направи нешто
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• Базирани Базирани Базирани Базирани на употреба на на употреба на на употреба на на употреба на властавластавластавласта

• Автократски

• Демократски

• Либерален

• Ликертови Ликертови Ликертови Ликертови системисистемисистемисистеми

• Искористување на власта

• Беневолентно-авторитативен

• Консултативен

• Партиципативен

• Менаџерска решеткаМенаџерска решеткаМенаџерска решеткаМенаџерска решетка

Г
р

и
ж

а
 з

а
 л

у
ѓе

1,9 9,9

5,5

1,1 9,1

Грижа за работа

„Кантри клуб“ 

менаџер

Тимски 

менаџер

Менаџер на 

половина пат

Сиромашен 

менаџер

Автократки 

менаџер по 

должност

според животниот циклус на претпријатиетоспоред животниот циклус на претпријатиетоспоред животниот циклус на претпријатиетоспоред животниот циклус на претпријатието
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фаза на растење

МАХЕР

фаза на изградба

ПИОНЕР

фаза на консолидација

ТРЕНЕР

фаза на диференцијација

СТРАТЕГ

Ризик (низок ... висок)

• Типови на менаџери според нивната најсилна Типови на менаџери според нивната најсилна Типови на менаџери според нивната најсилна Типови на менаџери според нивната најсилна 

особинаособинаособинаособина

– Менаџери - лидери

– Менаџери - претприемачи

– Менаџери за пресврт
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