
ПРАШАЊА - ДЕЛ 1 

1. Што се подразбира под поимите менаџмент и агроменаџмент и од каде произлегуваат 

сличностиоте и разликите меѓу нив? 

2. Кои се специфичностите на земјоделското производство коишто го издвојуваат 

агроменаџментот како посебна наука? 

3. Што се подразбира под поимот организациски ресурси? 

4. Опишете ја разликата помеѓу поимите ефикасност и ефективност. 

5. Какво е извршувањето во организацијата кога има  

a. ниска ефикасност, а висока ефективност? 

b. висока ефикасност, а ниска ефективност? 

c. ниска ефикасност, и ниска ефективност? 

d. висока ефикасност, и висока ефективност? 

6. На кој начин менаџерите од сите нивоа на менаџмент можат да придонесат за 

организациската ефикасност и ефективност? 

7. Во што се разликуваат трите нивоа на менаџмент? 

8. Кои функции на менаџментот ги извршуваат менаџерите од сите три нивоа на менаџмент? 

9. Кои менаџерски вештини им се потребни на менаџерите од сите три нивоа на менаџмент? 

10. Зошто остварувањето на конкурентска предност е важно за менаџерите? 

11. Објаснете го принципот на специјализација на работите и поделбата на трудот. 

12. Наведете ги теориите за менаџмент според хронолошкиот редослед на нивно појавување. 

13. Во што се раликува работата на Френк и Лилијан Гилберт од таа на Фредерик Тејлор, 

земајќи предвид дека и тие и тој се припадници на класичната теорија за научен менаџмент? 

14. Кои се принципите на бихевиористичката теорија развиени од Макс Вебер? 

15. Кои се принципите на административната теорија на менаџментот развиени од Хенри 

Фајол? 

16. Што се подразбира под принципите на Хенри Фајол: 

a. линија на авторитет, праведност, иницијатива? 

b. централизација, поделба на работата, наградување на персоналот? 

c. единство на команда, единство на насочување, ред? 

d. авторитет, одговорност, дисциплина? 

e. стабилност на работното место на песоналот, подреденост, заеднички дух? 

17. Кои се претпоставките на бихевиористичката теорија X / Y? 

18. Објаснете го делувањето на организацијата како отворен/затворен систем. 

19. На што се темели ситуационата теорија? 

20. Каква органзиациска структура и контролни системи избираат менаџети во стабилно / 

променливо опкружување? 

21. Што е разлика помеѓу општото и оперативното опкружување? 

22. Опишете ги главните фактори на општото / оперативното опкружување коишто влијаат на 

организацијата. 

23. Зошто е важно менаџерите да ја разберат природата на факторите во организациското 

опкружување? 

24. Какви сѐ импликации има демографскиот тренд на стареење на населението врз развојот 

на земјоделството и работењето на земјоделските стопанства? 

25. Што треба да знае еден претприемач за неговото оперативно опкружување ако сака да 

биде успешен? 

26. Анализирајте ги главните фактори во посебното опкружување на месарница / слаткарница 

/ цвеќарница / земјоделска аптека /  пиљара... 


