
 
 

 
 

 

 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Универзитет „Св. Климент Охридски “ Битола 

Економски факултет - Прилеп 

 

 

 

 

 

МОДЕЛИРАЊЕ НА СИСТЕМ ЗА МЕРЕЊЕ,  СИМУЛАЦИЈА И 

ПРЕДВИДУВАЊЕ  НА ОРГАНИЗАЦИСКИ ПЕРФОРМАНСИ ВО 

КОМПАНИИТЕ ОД ПРЕХРАМБЕНАТА ИНДУСТРИЈА ВО РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

 

 

докторска дисертација 

 

 

 

 

 

Кандидат: м-р Марија Мидовска Петкоска 

Ментор: проф. д-р Ѓорѓи Манчески 

 

 

 

 

 

Прилеп, 2018 година 

 

 



МОДЕЛИРАЊЕ НА СИСТЕМ ЗА МЕРЕЊЕ,  СИМУЛАЦИЈА И ПРЕДВИДУВАЊЕ  НА 

ОРГАНИЗАЦИСКИ ПЕРФОРМАНСИ ВО КОМПАНИИТЕ ОД ПРЕХРАМБЕНАТА ИНДУСТРИЈА ВО 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
2018 

 

 
2 

 

Содржина: 

 

Вовед ............................................................................................................................................ 10 

ДЕЛ 1 Методолошка рамка на истражувањето........................................................................ 12 

1 Оправданост и актуелност на истражуваната појава ........................................................... 13 

2 Предметот и проблем на истражување (истражувачки прашања) ...................................... 14 

3 Цели на истражувањето........................................................................................................... 15 

4 Хипотези на истражувањето ................................................................................................... 17 

5 Методи и техники за собирање податоците .......................................................................... 18 

6 Методи и техники за анализа и обработка на податоците ................................................... 20 

ДЕЛ 2   Теоретскa рамка на истражувањето ............................................................................ 22 

1 Концептот на оранизациски перформанси ............................................................................ 23 

1.1 Поим и карактеристики на организациските перформанси ..................................... 23 

1.2  Видови перформанси .................................................................................................. 28 

1.3 Мерење на организациските перофрманси ................................................................ 32 

1.3.1 Важноста на мерењето .......................................................................................... 33 

1.3.2 Видови мерење на организациските перформанси ............................................ 35 

1.3.3 Улогата на мерењето на перформансите ............................................................. 43 

2 Менаџмент на перформанси ................................................................................................... 45 

2.1 Цели на менаџментот на перформанси ...................................................................... 46 

2.2 Функции на менаџментот на перформанси ............................................................... 48 

2.3 Стратегиски пристап во управувањето со перформансите ...................................... 49 

3 Системи за мерење на организациски перформанси ............................................................ 50 

3.1 Карактеристики на системите за мерење на перформанси ...................................... 52 

3.2 Развој на системите за мерење на перформанси ....................................................... 54 

3.3 Фази во развојот на систeмоти за мерење на перформанси ..................................... 56 

3.4 Причини и потреба за примена на Систем за мерење на организациски 

перформанси ....................................................................................................................... 57 

3.5 Корисници на системот за мерење на организациски перформанси ...................... 59 

3.6 Интеграција на системот за мерење на организациски перформанси со останатите 

системи ................................................................................................................................ 61 

4 Заклучни согледувања ............................................................................................................. 65 

ДЕЛ 3 Модели/методи/рамки за мерење, оценка и управување со организациските 

перформанси (постоечки) .......................................................................................................... 66 

1 Еволуција на моделите за мерење и управување на организациски перформанси ........... 67 

2 Видови и карактеристики на моделите за мерење и управување со организациски 

перформанси ................................................................................................................................ 74 

2.1 The Performance Measurement Questionnaire (PMQ) .................................................. 74 

2.2 Системот на врамнотежени индикатори (The Balanced Scorecard (BSC)) .............. 76 



МОДЕЛИРАЊЕ НА СИСТЕМ ЗА МЕРЕЊЕ,  СИМУЛАЦИЈА И ПРЕДВИДУВАЊЕ  НА 

ОРГАНИЗАЦИСКИ ПЕРФОРМАНСИ ВО КОМПАНИИТЕ ОД ПРЕХРАМБЕНАТА ИНДУСТРИЈА ВО 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
2018 

 

 
3 

 

2.3 Интегрираниот систем за мерење на перформанси (The Integrated Performance 

Measurement System (IPMS)) ............................................................................................. 79 

2.4 Призмата на перформанси (The Performance Prism (PP)) ......................................... 82 

2.5 The EFQM Excellence Model........................................................................................ 85 

2 Групирање на моделите врз основа на заеднички карактеристики .................................... 86 

4 Заклучок .................................................................................................................................... 88 

ДЕЛ 4 Креирање модел за мерење на организациските перформанси .................................. 89 

1 Основи за моделирање на системот ....................................................................................... 90 

2 Фактори кои влијаат врз организациските перформанси и врз имплементацијата на 

системот за мерење на организациски перформанси .............................................................. 97 

3 Компоненти (елементи) на моделот ..................................................................................... 103 

3.1 Стратегијата и стратегиските цели ........................................................................... 105 

3.2 Клучни стејкхолдери ............................................................................................. - 116 - 

3.3 Клучни индикатори на перформанси (КПИ) ........................................................... 119 

3.3.1 Определување тежински фактор на индиакторите со помош на методот 

Аналитички хиерархиски процес ................................................................................ 122 

3.4 Извори на податоци ................................................................................................... 130 

4 Фази во развојот на моделот ................................................................................................. 132 

5 Фактори кои влијаат при имплементацијата на систем за мерење организациски 

перформанси .............................................................................................................................. 138 

6 Потребни услови за успешна имплементација ................................................................... 139 

ДЕЛ 5 .......................................................................................................................................... 142 

Евалуација и симулација на системот за мерење на организациски перформанси ........... 142 

5.1 Тестирање и симулација на моделот преку case study .................................................... 144 

5.2 Креирање на Композитен индекс на организациски перформанси ............................... 151 

5.2.1 Чекори при креирањето композитен индекс за мерење на органзиациски 

перформанси ..................................................................................................................... 153 

5.3Математичко моделирање со помош на Хиевисајдова функција ................................... 159 

5.4 Бариери и предизвици при имплементацијата на систем за мерење на 

организациски перформанси ................................................................................................... 163 

5.5 Бенефити од имплементацијата на систем за мерење на организациски 

перформанси .............................................................................................................................. 167 

5.6 Swot анализа на системот за мерење на организациски перформанси .......................... 170 

5.6 Предвидување на организациските перформанси ........................................................... 171 

5.7 Истражување на актуелните сосотојби на полето на мерењето и управувањето со 

организациските перформанси во комапниите во Република Македонија ........................ 175 



МОДЕЛИРАЊЕ НА СИСТЕМ ЗА МЕРЕЊЕ,  СИМУЛАЦИЈА И ПРЕДВИДУВАЊЕ  НА 

ОРГАНИЗАЦИСКИ ПЕРФОРМАНСИ ВО КОМПАНИИТЕ ОД ПРЕХРАМБЕНАТА ИНДУСТРИЈА ВО 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
2018 

 

 
4 

 

5.7.1 Цели на истражувањето, методолошка рамка на спроведеното истражување и 

методологија на обработката на податоците. ................................................................ 175 

5.7.2 Резултати од истражувањето.................................................................................. 179 

5.7.3 Заклучоци од истражувањето ................................................................................ 200 

ДЕЛ 6 .......................................................................................................................................... 204 

Заклучоци и дисеминација ....................................................................................................... 204 

Заклучни согледувања .............................................................................................................. 205 

Ограничувања во истражувањето ........................................................................................... 207 

Научен придонес и практични импликации ........................................................................... 208 

Препораки .................................................................................................................................. 209 

Антиципирање проблеми и прашања за натамошни истражувања ..................................... 211 

References ................................................................................................................................... 213 

Прилози ...................................................................................................................................... 217 

Прилог 1: Анкетен прашалник ........................................................................................ 217 

Прилог 2: Селекција на Клучни индикатори на перформанси со користење на 

методот Аналитчки хиерархиски процес ....................................................................... 226 

Прилог 3: Графички приказ на движењето на перформансите по квартали соодветно 

за секоја перспектива со нормализирани податоци ...................................................... 231 

Прилог 4: Графички приказ на движењето на Клучните индикатори на перформанси 

по квартали соодветно за секоја перспектива и одделно за секој индикатор ............ 234 

Прилог 5: Графички приказ на прогресот на Клучните индикатори на перформанси 

по квартали соодветно за секоја перспектива ............................................................... 235 

Прилог 6: Графички приказ на движењето и предвидувањето на Клучните 

индикатори на перформанси по квартали соодветно за секоја перспектива ............. 238 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МОДЕЛИРАЊЕ НА СИСТЕМ ЗА МЕРЕЊЕ,  СИМУЛАЦИЈА И ПРЕДВИДУВАЊЕ  НА 

ОРГАНИЗАЦИСКИ ПЕРФОРМАНСИ ВО КОМПАНИИТЕ ОД ПРЕХРАМБЕНАТА ИНДУСТРИЈА ВО 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
2018 

 

 
5 

 

ЛИСТА НА ТАБЕЛИ: 

 

ТАБЕЛА 1: СПЕЦИФИЧНИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА ОРГАНИЗАЦИСКИТЕ ПЕРФОРМАНСИ 

СПОРЕД НЕКОЛКУ АВТОРИ. ................................................................................................................ 27 
ТАБЕЛА 2: ЕВОЛУЦИЈА НА МОДЕЛИТЕ/РАМКИТЕ НА СИСТЕМИТЕ ЗА МЕРЕЊЕ И 

УПРАВУВАЊЕ СО ПЕРФРОМАНСИТЕ ............................................................................................... 69 
ТАБЕЛА 3: : ТРЕНДОВИ АН ЕВОЛУЦИЈА НА МОДЕЛИТЕ ЗА МЕРЕЊЕ НА ПЕРФОРАМНСИ ........ 71 
ТАБЕЛА 4: ПРАШАЛНИК ЗА МЕРЕЊЕ НА ПЕРФОРМАНСИТЕ ДЕЛ 1  (DIXON, NANNI, & 

VOLLMAN, 1990) ...................................................................................................................................... 75 
ТАБЕЛА 5: ПРАШАЛНИК ЗА МЕРЕЊЕ НА ПЕРФОРМАНСИТЕ ДЕЛ 1  (DIXON, NANNI, & 

VOLLMAN, 1990) ...................................................................................................................................... 76 
ТАБЕЛА 6: РЕЗУЛТАТИ ОД ТЕСТИРАЊЕ ЗАВИСНОСТ ПОМЕЃУ ФАКТОРИТЕ КОИ ВЛИЈААТ НА 

ОРГАНИЗАЦИКИТЕ ПЕРФОРМАНСИ И БРОЈОТ НА ПОСТАВЕНИ КЛУЧНИ ИНДИКАТОРИ 

НА ПЕРФОРМАНСИ СО ПОМОШ НА Χ ² ТЕСТ ............................................................................... 100 
ТАБЕЛА 7 : РЕЗУЛТАТИ ОД ТЕСТИРАЊЕ ЗА ПОСТОЕЊЕ ЗАВИСНОСТ ПОМЕЃУ ФАКОТРИТЕ 

КОИ ВЛИЈААТ НА ОРГАНИЗАЦИКИТЕ ПЕРФОРМАНСИ И ВИДОВИТЕ ПЕРФОРМАНСИ 

КОИ СЕ МЕРАТ ВО КОМПАНИИТЕ ПРЕКУ Χ ² ТЕСТ .................................................................... 101 
ТАБЕЛА 8: РЕЗУЛТАТИ ОД НАПРАВЕНА ПРЕСМЕТКА ЗА ТЕСТИРАЊЕ ЗАВИСНОСТ ПОМЕЃУ 

ФАКТОРИТЕ КОИ ВЛИЈААТ ВРЗ ОРГАНИЗАЦИСКИТЕ ПЕРФОРМАНСИ И 

АЛАТКИТЕ/ТЕХНИКИТЕ/МЕТОДИТЕ КОИ СЕ КОРИСТАТ ЗА МЕРЕЊЕ НА 

ОРГАНИЗАЦИСКИТЕ ПЕРФОРМАНСИ ПРЕКУ Χ ² ТЕСТ ............................................................. 103 
ТАБЕЛА 9: РАНГИРАЊЕ НА ГЛАВНИТЕ СТРАТЕГИСКИ АСПЕКТИ НА КОМПАНИИТЕ ОД 

ПРЕХРАМБЕНАТА ИНДУСТРИЈА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА .......................................... 106 
ТАБЕЛА 10: РЕЗУЛТАТИ ОД ДЕСКРИПТИВНА СТАТИСТИКА НА ГЛАВНИТЕ АСПЕКТИ НА 

СТРАТЕГИЈАТА НА КОМПАНИИТЕ ОД ПРЕХРАМБЕНАТА ИНДУСТРИЈА ВО РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА ........................................................................................................................................ 110 
ТАБЕЛА 11: РЕЗУЛТАТИ ОД НАПРАВЕНАТА АНАЛИЗА ЗА ПОСТОЕЊЕТО ЗАВИСНОСТ 

ПОМЕЃУ ПОВРЗАНОСТА НА ЦЕЛИТЕ СО СТРАТЕГИЈАТА И МЕРЕЊЕТО НА 

ПЕРФОРМАНСИ ПРЕКУ Χ ² ТЕСТ ...................................................................................................... 113 
ТАБЕЛА 12: РЕЗУЛТАТИ ОД НАПРАВЕНАТА АНАЛИЗА ЗА ПОСТЕОЕЊЕ ЗАВИСНОСТ ПОМЕЃУ 

ГЛАВНИТЕ СТРАТЕГИСКИ АСПЕКТИ НА КОМПАНИИТЕ ОД ПРЕХРАМБЕНАТА 

ИНДУСТРИЈА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И ВИДОВИТЕ НА ПЕРФОРМАНСИ КОИ СЕ 

МЕРАТ ВО ОВИЕ КОМПАНИИ ПРЕКУ Χ ² ТЕСТ. ....................................................................... - 116 - 
ТАБЕЛА 13: ИДЕНТИФИКУВАЊЕ НА КЛУЧНИ СТЕЈКОЛДЕРИ, НИВНИТЕ БАРАЊА И НИВНИОТ 

ПРИДОНЕС, СОГЛАСНО ПОСТАВЕНИТЕ СТРАТЕГИИ ЗА СЕКОЈА ПЕРСПЕКТИВА 

ОДДЕЛНО ................................................................................................................................................ 118 
ТАБЕЛА 14: СЕЛЕКТИРАНИ КЛУЧНИ ИНДИКАТОРИ НА ПЕРФОРМАНСИ И ОПРЕДЕЛЕН 

ТЕЖИНСКИ ФАКТОР ............................................................................................................................ 121 
ТАБЕЛА 15: ОСНОВНА СКАЛА НА МЕТОДАТА АНАЛИТИЧКИ ХИЕРАРХИСКИ ПРОЦЕС ......... 123 
ТАБЕЛА 16: ПРЕСМЕТАН КОЕФИЦИЕНТ НА КОРЕЛАЦИЈА ПОМЕЃУ КЛУЧНИТЕ ИНДИАКТОРИ 

НА ПЕРФОРМАНСИ ОД ФИНАНСИСКА ПЕРСПЕКТИВА ............................................................ 124 
ТАБЕЛА 17: ПРЕСМЕТАН КОЕФИЦИЕНТ НА КОРЕЛАЦИЈА ПОМЕЃУ КЛУЧНИТЕ ИНДИАКТОРИ 

НА ПЕРФОРМАНСИ ОД ПЕРСПЕКТИВА НА ПОТРОШУВАЧИТЕ .............................................. 125 
ТАБЕЛА 18: ПРЕСМЕТАН КОЕФИЦИЕНТ НА КОРЕЛАЦИЈА ПОМЕЃУ КЛУЧНИТЕ ИНДИАКТОРИ 

НА ПЕРФОРМАНСИ ОД ПЕРСПЕКТИВА НА ВНАТРЕШНИТЕ ПРОЦЕСИ И ОПЕРАЦИИ ..... 126 
ТАБЕЛА 19: ПРЕСМЕТАН КОЕФИЦИЕНТ НА КОРЕЛАЦИЈА ПОМЕЃУ КЛУЧНИТЕ ИНДИАКТОРИ 

НА ПЕРФОРМАНСИ ОД ПЕРСПЕКТИВА НА ПАЗАРОТ ................................................................ 126 
ТАБЕЛА 20: ПРЕСМЕТАН КОЕФИЦИЕНТ НА КОРЕЛАЦИЈА ПОМЕЃУ КЛУЧНИТЕ ИНДИАКТОРИ 

НА ПЕРФОРМАНСИ ОД ПЕРСПЕКТИВА НА ВРАБОТЕНИ .......................................................... 126 
ТАБЕЛА 21: КАРТА НА ИНДИКАТОРИ ЗА ОРГАНИЗАЦИСКИ ПЕРФОРМАНСИ ............................ 128 
ТАБЕЛА 22: КАРАКТЕРИСТИКИ НА СЕЛЕКТИРАНИТЕ КЛУЧНИ ИНДИКАТОРИ НА 

ПЕРФОРМАНСИ ..................................................................................................................................... 129 
ТАБЕЛА 23: ИЗВОРИ НА ПОДАТОЦИ КОИ СЕ КОРИСТАТ ЗА МЕРЕЊЕ НА КЛУЧНИ 

ИНДИКАТОРИ НА ПЕРФОРМАНСИ .................................................................................................. 131 



МОДЕЛИРАЊЕ НА СИСТЕМ ЗА МЕРЕЊЕ,  СИМУЛАЦИЈА И ПРЕДВИДУВАЊЕ  НА 

ОРГАНИЗАЦИСКИ ПЕРФОРМАНСИ ВО КОМПАНИИТЕ ОД ПРЕХРАМБЕНАТА ИНДУСТРИЈА ВО 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
2018 

 

 
6 

 

ТАБЕЛА 24: РЕЗУЛТАТИ ОД ТЕСТИРАЊЕТО ЗАВИСНОСТ ПОМЕЃУ БРОЈОТ НА ПОСТОЕЊЕ НА 

КОМПАНИЈАТА И ФАЗАТА НА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА КОЦЕПТОТ НА МЕРЕЊЕ НА 

ПЕРФОРМАНСИ ..................................................................................................................................... 134 
ТАБЕЛА 25: ПОДАТОЦИ ЗА КЛУЧНИ ИНДИКАТОРИ НА ПЕРФОРМАНСИ И НИВНИ 

КАРАКТЕРСИТИКИ ............................................................................................................................... 147 
ТАБЕЛА 26:ВРЕДНОСТ НА КЛУЧНИ ИНДИКАТОРИ НА ПЕРФОРМАНСИ ЗА ЧЕТИРИ КВАРТАЛИ 

ВО 2017 ГОДИНА ................................................................................................................................... 148 
ТАБЕЛА 27: НОРМАЛИЗИРАНИ ПОДАТОЦИ ЗА 4 КВАРТАЛИ ........................................................... 155 
ТАБЕЛА 28: ВРЕДНОСТ НА КЛУЧНИТЕ ИНДИКАТОРИ НА ПЕРФОРМАНСИ ОД ФИНАНСИКА 

ПЕРСПЕКТИВА ЗА 4 КВАРТАЛИ ....................................................................................................... 163 
ТАБЕЛА 29: РЕЗУЛТАТИ ОД ТЕСТИРАНА ЗАВИСНОСТ ПОМЕЃУ БАРИЕРИТЕ СО КОИ СЕ 

СООЧУВААТ КОМПАНИИТЕ ПРИ ИМЛЕМЕНТАЦИЈАТА НА СИСТЕМ ЗА МЕРЕЊЕ НА 

ОРГАНИЗАЦИСКИ ПЕРФОРМАНСИ И ФАЗАТА ВО КОЈА СЕ НАОЃА КОМПАНИЈАТА КОГА 

СТАНУВА ЗАБОР ЗА КОНЦЕПТОТ НА МЕРЕЊЕТО НА ОРГАНИЗАЦИСКИТЕ 

ПЕРФОРМАНСИ. .................................................................................................................................... 166 
ТАБЕЛА 30: РЕЗУЛТАТИ ОД ТЕСТИРАНА ЗАВИСНОСТ ПОМЕЃУ БЕНЕФИТИТЕ КОИ 

ОЧЕКУВААТ ДА ГИ ДОБИЈАТ И БРОЈОТ НА ДЕФИНИРАНИ КЛУЧНИ ИНДИКАТОРИ НА 

ПЕРФОРМАНСИТЕ ВО КОМПАНИИТЕ ОД ПРЕХРАМБЕНАТА ИНДУСТРИЈА ВО 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ............................................................................................................... 170 
ТАБЕЛА 31: ПРЕДВИДУВАЊЕ НА КЛУЧНИТЕ ИНДИКАТОРИ НА ПЕРФОРМАНСИ ЗА ПРВИОТ 

КВАРТАЛ ВО 2018 ГОДИНА. ............................................................................................................... 173 
ТАБЕЛА 32: ПРЕДВИДУВАЊЕ НА КОМОЗИТНИОТ ИНДЕКС НА ОРГАНЗИАЦИСКИ 

ПЕРФОРМАНСИ ЗА ПРВИОТ КВАРТАЛ ВО 2018 ГОДИНА. ......................................................... 174 
ТАБЕЛА 33: БРОЈ НА РЕГИСТРИРАНИ КОМПАНИИ ОД ПРЕХРАМБЕНТА ИНДУСТРИЈА ВО 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ............................................................................................................... 178 
ТАБЕЛА 34: ПОЗИЦИЈА НА ЛИЦЕТО КОЕ ГО ПОПОЛНУВА ПРАШАНИКОТ .................................. 179 
ТАБЕЛА 35: БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ ВО ИСПИТАНИТЕ КОМПАНИИ .................................................. 180 
ТАБЕЛА 36: ПАЗАР НА КОЈ НАСТАПУВААТ КОМПАНИИТЕ ОД ПРЕХРАМБЕНАТА 

ИНДУСТРИЈА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА .............................................................................. 180 
ТАБЕЛА 37: ГОДИНИ НА ПОСТОЕЊЕ НА ИСПИТАНИТЕ КОМПАНИИ ОД ПРЕХРАМБЕНАТА 

ИНДУСТРИЈА ВО РЕПУБИЛКА МАКЕДОНИЈА .............................................................................. 181 
ТАБЕЛА 38: РЕЗУЛТАТИ ОД ТЕСТИРАЊЕ ЗАВИСНОСТ ПОМЕЃУ БРОЈОТ НА ВРАБОТЕНИ И 

МЕРЕЊЕТО НА ПЕРФОРМАНСИ. ...................................................................................................... 182 
ТАБЕЛА 39: ТЕСТИРАЊЕ НА ПОСТОЕЊЕ ЗАВИСНОТ ПОМЕЃУ БРОЈОТ НА ВРАБОТЕНИ И 

БРОЈОТ НА ПОСТЕВНИ КЛУЧНИ ИНДИКАТОРИ НА ПЕРФОРМАНСИ .................................... 183 
ТАБЕЛА 40: РЕЗУЛТАТИ ОД ТЕСТИРАЊЕ ЗАВИСНОТ ПОМЕЃУ ГОДИНИТЕ НА ПОСТОЕЊЕ НА 

КОМПАНИИТЕ И МЕРЕЊЕТО НА ОРГАНИЗАЦИСКИ ПЕРФОРМАНСИ................................... 184 
ТАБЕЛА 41: РЕЗУЛТАТИ ОД ТЕСТИРАЊЕ ДАЛИ ПОСТОИ ЗАВИСНОСТ ПОМЕЃУ ТОА НА КОЈ 

ПАЗАР НАСТАПУВА КОМПАНИЈАТА И ДАЛИ МЕРИ ОРГАНИЗАЦИСКИ ПЕРФОРМАНСИ

 ................................................................................................................................................................... 184 
ТАБЕЛА 42: РЕЗУЛТАТИ ОД ТЕСТИРАЊЕ ДАЛИ ПОСТОИ ЗАВИСНОСТ ПОМЕЃУ ПАЗАРОТ НА 

КОЈ НАСТАПУВА КОМАПНИЈАТА И БРОЈОТ НА ПОСТАВЕНИ КЛУЧНИ ИНДИКАТОРИ НА 

ПЕРФОРМАНСИ ..................................................................................................................................... 185 
ТАБЕЛА 43: РЕЗУЛТАТИ ОД ТЕСТИРАЊЕ ДАЛИ ПОСТОИ ЗАВИСНОСТ ПОМЕЃУ ПОЗИЦИЈАТА 

НА ЛИЦЕТО КОЕ ГО ПОПОЛНУВА ПРАШАЛНИКОТ И НЕГОВИОТ СТАВ ВО ОДНОС НА 

ИМПЛЕМЕНТАЦИЈАТА НА СИСТЕМ ЗА МЕРЕЊЕ ОРГАНИЗАЦИСКИ ПЕРФОРМАНСИ ..... 186 
ТАБЕЛА 44: СПОРЕДБА НА ВИДОВИТЕ ПЕРФОРМАНСИ КОИ СЕ МЕРАТ ВО РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА СО ОНИЕ КОИ СЕ МЕРАТ ВО САД ........................................................................ 190 
ТАБЕЛА 45: РЕЗУЛТАТИ ОД ТЕСТИРАНА ЗАВИСНОСТ ПОМЕЃУ БРОЈОТ НА ПОСТАВЕНИ 

КЛУЧНИ ИНДИКАТОРИ НА ПЕРФОРМАНСИ И НИВНАТА МОДИФИКАЦИЈА ...................... 193 
ТАБЕЛА 46: РЕЗУЛТАТИ ОД ТЕСТИРАНА ЗАВИСНОСТ ПОМЕЃУ БРОЈОТ НА ПОСТАВЕНИ 

КЛУЧНИ ИНДИАКТОРИ НА ПЕРФОРМАНСИ И НИВНАТА ПРОМЕНА. ................................... 196 
 

 

 

 



МОДЕЛИРАЊЕ НА СИСТЕМ ЗА МЕРЕЊЕ,  СИМУЛАЦИЈА И ПРЕДВИДУВАЊЕ  НА 

ОРГАНИЗАЦИСКИ ПЕРФОРМАНСИ ВО КОМПАНИИТЕ ОД ПРЕХРАМБЕНАТА ИНДУСТРИЈА ВО 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
2018 

 

 
7 

 

ЛИСТА НА СЛИКИ: 

 

СЛИКА 1: ДЕФИНИРАЊЕ НА ОБЛАСТА НА ОРГАНИЗАЦИСКИТЕ ПЕРФОРМАНСИ СПОРЕД 

VENTKATRAMAN AND RAMANUJAM................................................................................................ 25 
СЛИКА 2: ОРГАНИЗАЦИСКИ ПЕРФОРМАНСИ НА ТРИ РАЗЛИЧНИ НИВОА (JACKSON, 2000) ..... 32 
СЛИКА 3: ЦИКЛУСОТ НА МЕНАЏМЕНТОТ НА ПЕРФОРМАНСИ ........................................................ 46 
СЛИКА 4: ИНТЕРАЦИЈА НА ДОЛГОРОЧНАТА СТРАТЕГИЈА И ОПЕРАТИВНИТЕ ПЕРФОРМАНСИ

 ..................................................................................................................................................................... 46 
СЛИКА 5: РАЗВОЈ НА ПРОЦЕСИТЕ ЗА МЕРЕЊЕ НА ПЕРФОРМАНСИ ................................................ 55 
СЛИКА 6: THЕ BALANCED SCORECARD MEASURES THAT DRIVE PERFORMANCE, HARVARD 

BUSINESS REVIEW, VOL 70, 1992 ......................................................................................................... 77 
СЛИКА 7: ИНТЕГРИРАН СИСТЕМ ЗА МЕРЕЊЕ НА ОРГАНЗИАЦИСКИ ПЕРФОРМАНСИ ............... 81 
СЛИКА 8: ПРИЗМА НА ПЕРФОРМАНСИ ..................................................................................................... 82 
СЛИКА 9: THE EFQM EXCELLENCE MODEL .............................................................................................. 85 
СЛИКА 10: THE EFQM EXCELLENCE MODEL ............................................................................................ 86 
СЛИКА 11: ПЕРСПЕКТИВИ ЗА МЕРЕЊЕ НА ОРГАНИЗАЦИСИКИ ПЕРФОРМАНСИ НА 

СИСТЕМОТ. .............................................................................................................................................. 92 
СЛИКА 12: ГЕНЕРАЛНА РАМКА НА МОДЕЛОТ ....................................................................................... 94 
СЛИКА 13: ЕЛЕМЕНТИ НА МОДЕЛОТ ЗА МЕРЕЊЕ НА ОРГАНИЗАЦИСКИТЕ ПЕРФОРМАНСИ 104 
СЛИКА 14: APPLICATION INTERFACE КАКО ПОСРЕДНИК ПРИ ПРЕВЗЕМАЊЕТО НА ПОДАТОЦИ 

ОД ДРУГИ СИСТЕМИ И БАЗИ НА ПОДАТОЦИ............................................................................... 132 
СЛИКА 15: ПОСТАПКА ЗА КРЕИРАЊЕ КОМПОЗИТЕН ИНДЕКС ........................................................ 153 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МОДЕЛИРАЊЕ НА СИСТЕМ ЗА МЕРЕЊЕ,  СИМУЛАЦИЈА И ПРЕДВИДУВАЊЕ  НА 

ОРГАНИЗАЦИСКИ ПЕРФОРМАНСИ ВО КОМПАНИИТЕ ОД ПРЕХРАМБЕНАТА ИНДУСТРИЈА ВО 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
2018 

 

 
8 

 

ЛИСТА НА ГРАФИЦИ: 

 

ГРАФИК  1: ГЛАВНИ ФАКТОРИ КОИ ВЛИЈААТ НА ОРГАНИЗАЦИСКИТЕ ПЕРФОРМАНСИ ВО 

КОМПАНИИТЕ ОД ПРЕХРАМБЕНАТА ИНДУСТРИЈА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ......... 98 
ГРАФИК  2: ГЛАВНИ АСПЕКТИ НА СТРАТЕГИЈАТА ВО КОМПАНИИТЕ ОД ПРЕХРАМБЕНАТА 

ИНДУСТРИЈА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА .............................................................................. 107 
ГРАФИК  3: ДАЛИ И КОЛКУ ОД ПОСТЕВЕНИТЕ ЦЕЛИ СЕ ПОВРЗАНИ СО СТРАТЕГИЈАТА НА 

КОМПАНИИТЕ ОД ПРЕХРАМБЕНАТА ИНДУСТРИЈА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА? ..... 111 
ГРАФИК  4: ИЗВОРИ НА ПОДАТОЦИ КОИ СЕ КОРИСТАТ ЗА МЕРЕЊЕ НА ОРГАНИЗАЦИСКИ 

ПЕРФОРМАНСИ ..................................................................................................................................... 130 
ГРАФИК  5: ФАЗА ВО КОЈА СЕ НАОЃА КОМПАНИЈАТА ВО ОДНОС НА КОНЦЕПТОТ 

МЕНАЏМЕНТ НА ПЕРФОРМАНСИ ................................................................................................... 133 
ГРАФИК  6: ГЛАВНИ ДЕТЕРМИНАНТИ НА ПЕРФОРМАНСИТЕ ВО КОМПАНИИТЕ ОД 

ПРЕХРАМБЕНАТА ИНДУСТРИЈА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА .......................................... 138 
ГРАФИК  7: ДВИЖЕЊЕ НА КОМПОЗИТЕН ИНДЕКС НА ОРГАНЗИАЦИСКИ ПЕРФОРМАНСИ ПО 

КВАРТАЛИ .............................................................................................................................................. 158 
ГРАФИК  8: ПРЕДИЗВИЦИ СО КОИ СЕ СООЧУВААТ КОМПАНИИТЕ ОД ПРЕХРАМБЕНАТА 

ИНДУСТРИЈА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПРИ ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ИЛИ ПРИМЕНА 

НА СИСТЕМ ЗА МЕРЕЊЕ НА ОРГАНЗИАЦИСКИ ПЕРФОРМАНСИ ........................................... 165 
ГРАФИК  9: БЕНЕФИТИ ОД ИМПЛЕМЕНТАЦИЈАТА И ПРИМЕНА НА СИСТЕМ ЗА МЕРЕЊЕ НА 

ОРГАНЗИАЦИСКИ ПЕРФОРМАНСИ ВО КОМПАНИИТЕ ОД ПРЕХРАМБАНАТА 

ИНДУСТРИЈА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА .............................................................................. 168 
ГРАФИК  10: ДВИЖЕЊЕ НА КОМОЗИТНИОТ ИНДЕКС ПО КВАРТАЛИ ВО 2017 ГОДИНА И 

ПРЕДВИДУВАЊЕ ЗА ПРВИОТ КВАРТАЛ ВО 2018 ГОДИНА ........................................................ 174 
ГРАФИК  11: ОДНОС ПОМЕЃУ БРОЈОТ НА ВРАБОТЕНИ И МЕРЕЊЕТО НА ОРГАНИЗАЦИСКИ 

ПЕРФОРМАНСИ. .................................................................................................................................... 182 
ГРАФИК  12: МЕРЕЊЕ ОРГАНИЗАЦИСКИ ПЕРФОРМАНСИ ВО КОМПАНИИТЕ ОД 

ПРЕХРАМБЕНАТА ИНДУСТРИЈА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА .......................................... 188 
ГРАФИК  13: ВИДОВИ ПЕРФОРМАНСИ КОИ ГИ МЕРАТ КОМАНИИТЕ ОД ПРЕХРАМБЕНАТА 

ИНДУСТРИЈА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА .............................................................................. 188 
ГРАФИК  14: НАЧИН НА МЕРЕЊЕ НА ОРГАНЗИАЦИСКИ ПЕРФОРМАНСИ ВО КОМАПНИИТЕ ОД 

ПРЕХРАМБЕНАТА ИНДУСТРИЈА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА .......................................... 191 
ГРАФИК  15: ГЛАВНИ ДЕТЕРМИНАНТИ КОИ ВЛИЈААТ НА ОРГАНИЗАЦИСКИТЕ 

ПЕРФОРМАНСИ ..................................................................................................................................... 192 
ГРАФИК  16: БРОЈ НА ПОСТАВЕН КЛУЧНИ ИНДИКАТОРИ НА ПЕРФОРМАНСИ ВО 

КОМПАНИИТЕ ОД ПРЕХРАМБЕНАТА ИНДУСТРИЈА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ....... 193 
ГРАФИК  17: СООДНОС ПОМЕЃУ БРОЈОТ НА ПОСТАВЕНИ КЛУЧНИ ИНДИКАТОРИ НА 

ПЕРФОРМАНСИ И НИВНАТА МОДИФИКАЦИЈА .......................................................................... 194 
ГРАФИК  18: ПЕРИОДИ НА МОДИФИКАЦИЈА НА КЛУЧНИТЕ ИНДИКАТОРИ НА 

ПЕРФОРМАНСИ ..................................................................................................................................... 195 
ГРАФИК  19: НАСОКА НА ПРОМЕНА НА БРОЈОТ НА ПОСТАВЕНИ ИНДИКАТОРИ...................... 196 
ГРАФИК 20: МЕТОДИ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА КЛУЧНИ ИНДИКАТОРИ НА ПЕРФОРМАНСИ 

КОИ ГИ КОРИСТАТ КОМПАНИИТЕ ОД ПРЕХРАМАБЕНАТА ИНДУСТРИЈА ВО РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА ........................................................................................................................................ 197 
ГРАФИК  21: ПРИЧИНИ ЗА МОДИФИКАЦИЈА НА КЛУЧНИТЕ ИНДИКАТОРИ НА 

ПЕРФОРМАНСИТЕ ВО КОМАПНИИТЕ ОД ПРЕХРАМАБЕНАТА ИНДУСТРИЈА ВО 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ............................................................................................................... 198 
ГРАФИК  22: СТАВ ДАЛИ СИСТЕМОТ ЗА МЕРЕЊЕ НА ПЕРФОРМАНСИ МОЖЕ ДА ГИ ПОДОБРИ 

ИСТИТЕ .................................................................................................................................................... 198 
ГРАФИК  23: КОРИСНИЦИ НА РЕШЕНИЈАТА ОД СИСТЕМОТ ЗА МЕРЕЊЕ, УПРАВУВАЊЕ И 

ПРЕДВИДУВАЊЕ НА ОРГАНЗИАЦИСКИ ПЕРФОРМАНСИ ......................................................... 199 
 

 

 

 



МОДЕЛИРАЊЕ НА СИСТЕМ ЗА МЕРЕЊЕ,  СИМУЛАЦИЈА И ПРЕДВИДУВАЊЕ  НА 

ОРГАНИЗАЦИСКИ ПЕРФОРМАНСИ ВО КОМПАНИИТЕ ОД ПРЕХРАМБЕНАТА ИНДУСТРИЈА ВО 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
2018 

 

 
9 

 

ЛИСТА НА ПРИЛОЗИ: 

 

ПРИЛОГ 1: АНКЕТЕН ПРАШАЛНИК .......................................................................................................... 217 
ПРИЛОГ 2: СЕЛЕКЦИЈА НА КЛУЧНИ ИНДИКАТОРИ НА ПЕРФОРМАНСИ СО КОРИСТЕЊЕ НА 

МЕТОДОТ АНАЛИТЧКИ ХИЕРАРХИСКИ ПРОЦЕС ....................................................................... 226 
ПРИЛОГ 3: ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ НА ДВИЖЕЊЕТО НА ПЕРФОРМАНСИТЕ ПО КВАРТАЛИ 

СООДВЕТНО ЗА СЕКОЈА ПЕРСПЕКТИВА СО НОРМАЛИЗИРАНИ ПОДАТОЦИ ..................... 231 
ПРИЛОГ 4: ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ НА ДВИЖЕЊЕТО НА КЛУЧНИТЕ ИНДИКАТОРИ НА 

ПЕРФОРМАНСИ ПО КВАРТАЛИ СООДВЕТНО ЗА СЕКОЈА ПЕРСПЕКТИВА И ОДДЕЛНО ЗА 

СЕКОЈ ИНДИКАТОР .............................................................................................................................. 234 
ПРИЛОГ 5: ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ НА ПРОГРЕСОТ НА КЛУЧНИТЕ ИНДИКАТОРИ НА 

ПЕРФОРМАНСИ ПО КВАРТАЛИ СООДВЕТНО ЗА СЕКОЈА ПЕРСПЕКТИВА ........................... 235 
ПРИЛОГ 6: ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ НА ДВИЖЕЊЕТО И ПРЕДВИДУВАЊЕТО НА КЛУЧНИТЕ 

ИНДИКАТОРИ НА ПЕРФОРМАНСИ ПО КВАРТАЛИ СООДВЕТНО ЗА СЕКОЈА 

ПЕРСПЕКТИВА ...................................................................................................................................... 238 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МОДЕЛИРАЊЕ НА СИСТЕМ ЗА МЕРЕЊЕ,  СИМУЛАЦИЈА И ПРЕДВИДУВАЊЕ  НА 

ОРГАНИЗАЦИСКИ ПЕРФОРМАНСИ ВО КОМПАНИИТЕ ОД ПРЕХРАМБЕНАТА ИНДУСТРИЈА ВО 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
2018 

 

 
10 

 

Вовед 
 

Ако можеш да го измериш она за кое зборуваш и го изразиш во бројки, тогаш ќе знаеш 

нешто за него! 

- Лорд Келвин – 

 

Денес компаниите работат во динамична, конкурентна и непредвидлива бизнис 

средина. Таквата средина со ефектите на глобализацијата бара од компаниите при 

нивното менаџирање да имаат еден мулти-димензионален приод. Главна цел на секоја 

компанија е да оствари пред се се разбира профит, а потоа и конкурентска предност. 

Комапнијата која не е во можност ефикасно да ги искористи нејзините ресурси во 

креирањето вредност за нејзините потрошувачи нема да може да опстане на пазарот. 

Поради тоа голем број на компании во своето работење имплементираат најразлични 

менаџмент алатки, методи, модели и стратегии во насока да ги зголемат 

организациските перформанси. На менаџерите им е потребно да бидат обезбедени со 

корисни информации кои можат да ги користат во процесот на донесување на одлуки и 

тоа од повеќе аспекти.  

Организациските перформанси, нивното мерење и управување, се проблематика која 

предизвикува големо внимание во последните 20 години, како кај бизнис субјектите, 

така и кај академската заедница. Академските истражувачи се обидуваат да им 

помогнат на менаџерите со тоа што би креирале адекватен систем за мерење на 

перформансите од една страна, а менаџерите од друга страна се оние кои вршат 

имплементација на системите за мерење и управување на организациските 

перформанси во нивните компании. 

Постојат голем број на системи за мерење и управување со организациките 

перформанси кои обично не се доволни за да им помогнат на менаџерите во оваа 

комплексна бизнис средина. Многу од нив се ориентирани само кон финансиските 

перформанси. Тие се т.н традиционални системи за мерење на перфоманси кои повеќе 

не се ефекткивни во денешната динамична бизнис средина. Фокусот денес е кон 

потрошувачите и квалитетот на производите и услугите кои им се нудат на 

потрошувачите. Ефектите на глобалзацијата и брзите технолошки промени ја зголемија 

конкурентноста помеѓу компаниите. Ова исто така придонесува да се прави бизнис 

околината покомплексна. Ваквите услови бараат да се променат и системите за мерење 
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на перофманси. Па така се повеќе се наметнува потребата за мерење и на 

нефинансиските перформанси. Поради ова значајни истражувачи и практичари се 

обидуваат да понудат и промовираат таканаречен баланисиран, интегриран или 

мултидимензионален збир на индикатори за перформанси кој ќе биде дел од еден 

систем. Таквиот систем за мерење на перформанси е главна иновација во 

органзиациските перформанси и нивните мерења. За да биде ефективно ваквото 

мерење мора да биде поврзано со органзиациската страгеија.  

Според досегашните емпириски истражувања голем дел од компаниите во светот се 

обидуваат да имплементираат нов или да редизајнираат некој постоечки систем за 

мерење на перформансите. Од добиените резултати од реалзираното истражување на 

ова поле во Република Македонија можеме да зклучиме дека мал дел од македонските 

комапнии имаат имплементирано или се запознаени со бенефитите од примената на 

систем за мерење на перформанси . Во таа насока со овој докторски труд е направен 

обид да се даде придонес во оваа област за позитивна промена на таквата состојба.  

Во првиот дел од докторскиот труд е поставена методолошката рамка на истражување. 

Поставени се истражувачките прашања, целите и хипотезите. Исто така објаснети се 

методите за прибирање, како и за анализа на податоците кои се коритени во текот на 

работата. Во вториот дел направен е преглед на досегашните истражувања и трудови 

од оваа област, извлечени се карактеристики на организациските перформанси и 

системите за мерење и управување со нив. Во третиот дел елаборирани се главните 

модели за мерење и управување со организациските перформанси кои имаат значајно 

влијание во оваа област, за да во четвртиот дел се изврши креирање на сопствен модел 

кој би одговарал за имплементација и примена во компаниите од прехрамбената 

индустрија во Република Македонија. Во петтиот дел, креираниот модел е тестиран и 

со него е направена симулација и предвидување за движењето на организациските 

перформанси во иднина. На крај изнесени се заклучните согледувања и препораки за 

во иднина.  
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ДЕЛ 1 Методолошка рамка на истражувањето 
 

Во првиот дел од докторскиот труд презентирана е методолошката рамка на 

истражувањето. Во овој дел се дефинирани предметот и целите на истражување 

и се поставени главните хипотези. Исто така објаснети се главните методи кои 

се користени за прибирање на податоци во текот на истражувањето, како и 

користените методи за анализа на податоците и креирањето на моделот. 
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1 Оправданост и актуелност на истражуваната појава 
 

Актуелните трендови на глобалниот пазар, брзиот технолошки развој и зголеменената 

употреба на менаџментот на информациски системи и интернетот, развојот во 

планирањето и контролата на менаџментот, се неколку од  двигателите на денешната 

бизнис клима кои вршат притисок врз организациите и нивните менаџери. Околината 

во која  работат станува се покомплексна. Менаџерите се соочуваат со постојани 

предизвици при водењето на организациите и со голем ризик при носењето на важни 

деловни одлуки.  

Во вакви услови да се има јасна визија, мисија и добро дефинирана стратегија не е 

доволна. Способноста да се изврши стратегијата е клучна за успех на компанијата. 

Токму поради овој факт, потребата од имплементација на современиот менаџмент е 

неопходна. Во таа насока акцентот во овој докторски труд се става на менаџментот на 

перформанси. Добрите перформанси се оние кои можат да обезбедат долгорочен 

финансиски успех на компанијата, раст и развој на истата. Па така се потенцира 

важноста од адекватен систем за мерење на организациските перформанси како фактор 

за успех при имплементација на стратегијата.  

Постојат голем број причини поради кои компаниите не се способни да одговорат на 

нивните очекувања за перформансите. Истражувањата покажуваат дека за компаниите 

е многу тешко да дефинираат стратегија во променливата конкурентска средина и 

истата да ја реализираат. Всушност, постоењето на јаз (gap) помеѓу стратегијата и 

акциите на оперативно ниво се јавува како главен проблем за остварување на високи 

перформанси. 

Како последица на постојаните промени компаниите имаат се поголема тешкотија во 

остварувањето на одржливи организациски перформанси. Тие се принуди постојано да 

бараат нови методи и начини за да се справат со развојот и новите трендови. Голем 

број  компании имаат проблем при трансформацијата на нивните стратегии во акции и 

остварување добри перформанси.  За да се надмине оваа празнина потребно е да се 

имплементира соодветен ефективен систем за мерење и менаџирање со 

организациските перформанси во насока на нивно подобрување. Овде се поставува 

прашањето: дали е потребно да се развие нов систем за мерење на перформанси? 

Одговорот на прашањето треба да го бараме во имплементацијата на поинтегриран 

пристап во рамките на менаџментот на перформанси. Тоа би значело усогласување на 
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стратегијата со оперативните перформанси, разгледување на перформансите од повеќе 

перспективи, како и земање во предвид на факторите и условите што имаат придонес 

кон остварување на високи перформанси. Голем број автори се занимаваат со оваа 

проблематика и до овој момент имаат развиено неколку методологии за мерење на 

перформансите. Секоја од нив има различен пристап и свое видување во однос на 

мерењето и управувањето со организациските перформанси. Во овој докторски труд се 

анализирани неколку од развиените методологии кои имаат значаен придонес кон оваа 

проблематика, а исто така направен е обид да се креира нов адаптибилен модел за 

мерење и предвидување на организациските перформанси. Во докторскиот труд е 

развиена генерална рамка на систем за мерење и предвидување на организациски 

перформанси во компании од прехрамбената индустрија во Република Македонија, а 

истиот е тестиран со помош на студија на случај. 

 

2 Предметот и проблем на истражување (истражувачки 
прашања) 
 

Предемтот на истражување во оваа докторска дисертација е мултидимензионален. 

Во истата се опфатени следните области на истражување: Менаџмент, Стратегиски 

менаџмент, Менаџмент на човечки ресурси, Оперативен менаџмент, Менаџмент на 

операции, Менаџмент на ризик, Сметководствен менаџмент, Финансиски менаџмент и 

Иновациски менаџмент. Конкретизација на областа и проблемот на истражување: 

Менаџментот на перформансите  (Performance management) или во литературата може 

да се сретне и како: Интегриран менаџмент на перформанси (Integrated Management 

Performance), Стратегиски менаџмент на перформанси (Strategic management 

perfroamnce), Корпоративен менаџмент на перформанси (Corporate performance 

management), Бизнис менаџмент на перформанси (Business Performance management).  

Главен проблем од кој се поаѓа во ова истражување е тоа што менаџментот на 

перформанси, односно проблемот за мерење, управување и предвидување на 

организациските перформанси не е доволно или воопшто не е примент во 

работењето на компаниите.  

Конкретно проблемот е во непостоење на соодветен систем за мерење, управување и 

предвидување на организациските перформанси во поголем број компании, кој систем 
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ќе биде интегриран во целокупниот систем на компанијата. Проблемот е во тоа што 

секоја индустрија, па и компанија во иста индустрија претставува специфична единка, 

која се разликува од секоја друга. Поради ова не може да се креира и имплементира 

еден генерален модел за сите компании. За да се надмине ова, постои можност 

креираниот модел да се модифицира за секоја компанија одделно, одговарајќи на 

нејзините потреби и услови во кои истата работи.  Проблематиката на креирање и 

имплементација на модел за мерење, управување и предвидување на перформансите е 

мултидисциплинарена и како таква треба да се третира. Кога ќе се земат во предвид 

сите фактори кои влијаат врз перформансите се заклучува дека значењето на моделот е 

повеќекратно. 

Поаѓајќи од главниот проблем на истражување произлегуваат следните подпроблеми: 

Компаниите се соочуваат со организациски слабости кои не дозволуваат да се 

имплементира  пред се современиот менаџмент, а со тоа и менаџментот на 

перформанси. 

Проблемот за мерење и управување на перформансите во компаниите е 

запоставен. 

Менаџерите и вработените не се доволно запознаени со важноста и значењето на 

организациските перформанси. 

Постои неусогласеност помеѓу стратегијата и перформансите на компаниите. 

Системот за мерење на перформансите во компаниите не е усогласен со 

останатите системи во компаниите. 

Организациите не располагаат со соодветни и доволно податоци за мерење, 

управување и предвидување на органзиациските перформанси. 

Компаниите не користат соодвети модели за мерење и управување со 

органзациските перформанси. 

3 Цели на истражувањето  
 

Главна цел на истражувањето е да се креира адаптибилен модел што ќе се користи 

за мерење, симулација и предвидување на организациските перформанси во 

компаниите од прехрамбената индустрија во Република Македонија. Целта на 

моделот е менаџерите и останатите вработени во компанијата во секое време да имаат 

преглед на организациските перформанси, да можат да вршат анализа врз основа на 
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која ќе донесуват одлуки за идните активности, како и да можат да го предвидуваат 

движењето на организациските перформанси во иднина. Со креираниот модел, освен 

што ќе може да се измерат перформансите во дадениот временски период, ќе може да 

се изврши симулација за движењето на перформансите во иднина замајќи ги во 

предвид одредени  фактори кои би можеле да влијаат на органзиациските 

перформанси. Со таквото мерење би можело да се изврши анализа на факторите кои 

влијаеле врз перформансите, промените што се случиле и како тие промени влијаеле. 

Целта на ваквото мерење е  од така добиентите резултати да можат да се направат 

предвидувања за идното движење на организациските перформанси. 

Моделот е развиен врз основа на консултации на стручна литература и експерти  од 

оваа област, добиени резултати од спроведеното истражување за моменталната 

состојба на полето на менаџментот на перформанси во Република Македонија и 

потреба од имплементација на модел, како и преку студија на случај во организација, 

каде истиот е имплемениран и тестиран.  

Голем број на фактори што влијаат врз процесот на донесување одлука за креирање на 

моделот се прифатени само како надворешни параметри на моделот, што се добиваат 

како резултат на дополнителни студии и истражувања надвор од ова истражување. 

Генералната рамка на адаптивниот модел за мерење на перфроманси, е креирана врз 

основа на претходно креирани модели за мерење на перформанси за кои е утврдено 

дека најмногу одговараат да се имплементираат во компаниите од прехрамбената 

индустрија во Република Макеоднија. Креирањето на моделите и воопшто 

целокупниот пристап во докторскиот труд е од up-down пристап, осносно поаѓа од 

пред се визијата и мисијата на организациите, нивните стратегии и цели, од највисоко 

ниво, кон пониските нивоа во организацијата.  

Моделите вршат трансформација на влезните податоци во излезни квантифицирани 

информации, кои можат да се користат во процесот на донесување одлуки. 

Определувањето и квантифицирањето на економските показатели и индикатори е 

специфично и не може да се направи едноставна корелација. Од овој аспект, во текот 

на истражувањето индикаторите ќе бидат класифиицрани и соодветно групирани врз 

основа на нивните карактеритики и функционални зависности.  

Просторно, истражувањето е спроведено на територијата на Република Македонија врз 

примерок од компании од прехрамбената индустрија во Република Македонија. При 

тоа, се опфатени компании од прехрамбената индустрија во кои постои реална 
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можност за имлементација на интегрираниот модел за мерење на организациките 

перформанси. Со помош на студија на случај, креираниот интегриран модел е 

практично тестиран во компанија во Република Македонија.  

Поаѓајки од главната цел на истражување, која пак произлегува од главниот проблем 

на истражување, дефинирани се следните поединечни цели на истражување: 

Истражување на актуелните состојби на полето на менаџментот на перформанси 

во компаниите;  

Истражување и презентирање на каректеристиките на постоечките модели и 

пристапи за мерење на перформансите; 

Истражување на можностите за имплементација на модел за мерење и 

предвидување на организациските перфроманси во компаниите од 

прехрамбената индустрија во Република Македонија; 

Истражување на движењето на организациските перформансите во еден определен 

временски период; 

Истражување и определување на влијанието и значењето на секој до факторите 

кои влијаеле врз перформансите, истражување како определни промени што се 

случувале влијаеле врз перформансите; 

Симулација и предвидување на движењето на перформансите во иднина со помош 

на креираниот модел за мерење на перформанси; 

Давање препораки за успешна имплементација на системот за мерење на 

организациски перформанси. 

 

4 Хипотези на истражувањето 
 

Истражувачка хипотеза е изјава што ја создаваат истражувачите кога тие шпекулираат 

за исходот на одредено истражување или експеримент.  (Shuttleworth & Wilson, 2018) 

Таа всушност е пробен одговорен за тестирање на научно прашање. Хипотезата, мора 

да се провери за да се утврди дали е правилна или не.  Во рамките на овој докторски 

труд поставени се неколку хипотези кои се соодветно тестирани.  
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 Генерална хипотеза 

Meрењето, управувањето и предвидувањето на организациските перформанси 

обезбедува оставрување на високи организацики перформанси на долг рок.  

 

Посебни хипотези 

1. Мерењето на организациските перформанси води кон зголемување на 

финансиските перформанси на долг рок. 

2.Мерењето на организациските перформанси обезбедува зголемување на 

задоволството на потрошувачите.  

3.Мерењето на организациските перформанси обезбедува ефикасност на интерните 

процеси и операции во организацијата и ги поврзува со организациските цели. 

4. Менаџмент на перформанси придонесува кон оптимизација на организациската 

структура. 

5.Мерењето на организациските перформанси го унапредува процесот на 

одлучување. 

6.Мерењето на организациските перформанси обезбедува остварување на 

подобрени резултати на сите организациски нивоа. 

7.Мерењето на перформансите овозможува полесно имплементирање на 

организациската стратегија. 

 

5 Методи и техники за собирање податоците 
 

Истражувањето пред се е реализирано преку системски преглед на литература од 

областа на менаџментот на перформанси, интегрираниот менаџмент на перфроманси, 

менаџментот на операции, финансискиот менаџмент, менаџментот на ризик, 

стратегиски менаџмент. Ова е направено се со цел да се изнајдат колку што е можно 

повеќе студии кои се поврзани со оваа проблематика. За да се остври целта направено е 

пребарување на сите објавени трудови од оваа област. Користени се повеќе 

електорнски библиотеки и веб страни кои овозможуваат пристап до објавените 

трудови. Пребарувајќи со неколку клучни зборови кои се поврзани со истражувачкиот 

проблем пронајдени се голем број на трудови, па поради тоа направена е селекција, 

прво преку насловот, а потоа и преку апстрактот и авторите. Како клучни зборови при 
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пребарувањето се земени: органзиациските перформанси, системите за мерење на 

органзиациски перформанси, менаџментот на перформанси, клучни индикаотри на 

перформанси. Во однос на клучните автори од оваа област, земени се предвид 

трудовите од истакнатите автори како што се: Енди Нели, Роберт Каплан, Давид 

Нортон, Франко Сантос, Битичи, Мајкл Армстронг. Секундарните податоци се 

обезбедени од објавените трудови од оваа област и достапните објавени податоци и 

информации од претходно реализирани истражувања кои можат да се искористат.  

Освен поимовното определување на концептот и неговите основни карактеристки, 

преку прегледот на литертаурата направена е и анализа на главните 

методи/техники/модели за мерење на перформансите, она што всушност е најбитно за 

овој докторски труд. Од направеното истражување откриени се многу развиени 

методологии кои се однесуваат на мерењето на организацикисте перофманси, па 

поради тоа напраевена е селекција на неколку кои се понатаму подробно анализирани. 

Селекцијата е направена врз основа на неколку критерииуми и тоа: дали дадената 

методологија може да се аплицира во организации од прехрамбената индустрија, дали 

методологијата нуди мулти-димензионален пристап и времето кога истата е 

дизајнирана. На ваков начин издвоени се неколку методологии за кои се смета дека ги 

задоволуваат дадените критериуми и можат да допринесат при креирањето на моделот 

за мерење и предвидување на органзиациски перформнси во комапниите од 

прехрамбената индустрија во Република Македонија. Истите се анализирани подетално 

во делот три од овој докторски труд. 

Понатму за прибирање на примарни податоци се користи методот на истражување 

преку интервју со структуиран прашалник со менаџери и вработени од комапниите од 

прехрамбената индустрија во Република Македонија. За таа цел криеиран е прашалник 

со 26 прашања, кои прво е дитрибуиран по електронски пат до компаниите од 

прехрамбената индустрија избрани по случаен избор. За потоа со истиот прашалик да 

биде направено и лично интервју со вработени и менаџери од компаниите. 

 На крај преку студија на случај во конкретна компанија е имплемнтиран креираниот 

модел за мерење на перформансите, комбинирајќи ја теоријата и практичната примена. 

Денес е реткост да се изработи и имлементира модел кој ги интегрира овие аспекти на 

перформансите. Податоците кои се користени при креирањето и имплементацијата на 

интегрираниот модел за мерење на организациките перформанси се обезбедени од 
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финансиките и нефинансиските извештаи на компанијата која е земена за студија на 

случај. 

 

6 Методи и техники за анализа и обработка на 
податоците 
 

Во овој докториски труд се користи научен приод при истражувањето со цел на крај да 

се добие генерален заклучок за истражуваната појава. При анализата на податоците 

користени се повеќе научно-истражувачки методи кои се користат во општествените 

науки и тоа: методите на индукција со цел да се направи систематизација на 

досегашните резултати кои се однесуваат на оваа област на истражување, понатаму 

методот на дедукција со цел да се донесат определни заклучоци за истражуваната 

проблематаика. Методот на анализа и тоа Мултикорелаициона анализа. Метод на 

синтеза да се добие јасна слика за сите карактеристики на проблематиката. Метод на 

испитување, за да се добијат потребните информации моменталните сосотојби на 

полето на мерењето на перформанси во компаниите од прехрамбената индутрсија во 

Република Македонија. При анализата и обработката  се користени повеќе техники од 

горенаведените методи. 

Податоците се обработени главно со помош на  математичко-статистички методи и 

статистичкиот пакет SPSS. Обработката на податоците е извршена преку дескриптивна 

анализа на податоците, корелациона анализа на податоците и тестирање на зависноста 

помеѓу одредени променливи со помош на χ ² тест. Дескриптивната статистика 

подразбира мерење на фреквенција, проценти, мерење на централна тенденција и 

стандардна девијација. Со цел да се открие односот помеѓу добиените податоци е 

извршена релациона анализа на податоците. Со помош на релациона анализа е 

овозможено тестирање на поставените хипотези и донесување заклучоци од 

истражувањето. Ваквата анализа опфати примена на корелациона анализа и Hi-квадрат 

тест. 

Интегрираниот модел за мерење на организациките перформанси во комапаниите од 

прехрамбената индустрија во Република Македонија е креиран со помош на Microsoft 

Excel 2016. При креирањето на комозитниот индекс на организациски перформанси 

користен е методот на Аналитички хиерархиски процес за селекција и определување на 
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тежински фактор на Клучните индикатори на перформанси, понатаму е користена 

методата на Мин-Мах за нормализација на податоците, додека пак за агрегацијата на 

податоците исто така е користен соодветен метод од категоријата на Методи на 

агрегација со собирање (Additive aggregation methods).  Математички моделирањето за 

определување кој од индикаторите имаат вредност пониска од долната маргина е 

направено со помош на Хеивисајдовата функција, преку која функција се добиваат 

вредности од 0 за извршување на органзиациските перформанси под долната маргина и 

вредност 1 за извршување на организациските перформанси над поставената долна 

маргина.  
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ДЕЛ 2   Теоретскa рамка на истражувањето 
 

Во вториот дел од докторскиот труд се елаборирани главните теоретски 

основи кои се однесуваат на мерењето, управувањето и предвидувањето на 

организациските перформанси. Во овој дел подетално се разгледани различните 

стојалишта на поголем број клучни автори од областа на менаџментот на 

перформанси, со посебен акцент на мерењето на организациските перформанси, 

издвоени се главните карактеристики на перофрмансите и начинот на нивно 

мерење. Исто така во овој дел анализирани се и системите за мерење на 

перформансите. Одделно се елаборирани различните пристапи при дефинирањето 

на концептот на менаџментот на перформанси со цел да се добие прегледност на 

основните карактеристики на овој концепт. 
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1 Концептот на оранизациски перформанси 

1.1 Поим и карактеристики на организациските перформанси 
 

Органзиациските перфорамнси како категорија можат да се разгледуваат од повеќе 

перспективи, па поради тоа постои релативно мала усгласност помеѓу авторите при 

нивното дефинирање. Ова пред се е поради мултидимензионалноста на концептот. 

Исто така она што е специфично за организациските перформанси е тоа што секоја 

организација има свои одделни карактеристики по кои се разликува од друга, а со тоа и 

нејзините организациски перформанси. Оттука, не може да се каже дека постои и дека 

може да се дизајнира еден единстевен модел за мерење на организациските 

перформанси. Литературата тоа го потврдува со постоењето на голем број различни 

модели за мерење на органзиациските перформанси, секој посебен и применлив во 

одредена мера. Ова е проблем за истражувачите бидејќи тие своите истражувања 

најчесто ги генерализираат, што не постои можност кога станува збор за оваа 

проблематика. Поради тоа не постои една унифицирана перспектива од која би се 

разгледувала оваа проблематика. Организациските перформанси се едни од најважните 

криетеруми за оценка на организациjата и нејзините активности. Постојат најразлични 

дефиниции за нивно дефинирање и поимовно определување. Па така, перформансите 

се сет од финансиски и нефинансиски индикатори кои даваат информации за степенот 

на достигнување на целите и резултатите  (Robert S.Kaplan, 1996). Михаел Амстронг во 

своето дело Менаџмент на перформанси, перформансите ги дефинира како 

остварување на дадена задача измерена врз основа на дадени познати стандарди на 

точност, комплексност, трошоци и брзина  (Amstrong, 2009). Перформансите се 

мултидимензионална конструкција кои дозволуваат да се креира вредност на различни 

димензии (Gregory B. Murphy, 1996)  

Организациките перформанси се користат многу често како едни од најважните 

критериуми при евалуацијата на организациите. Постојат неколку предизвици за 

истражувачите коишто треба да ги надминат кога се обидуваат да ги измерат 

организациките перформанси. Прво, организациките перформанси се 

мултидимензионални, што ги прави тешки за да се разбери ниваната структура, обем и 

опсег (Sunil Venaik, 2005). Следно, односот помеѓу варијаблите од интерест и 

перформансите може да биде под влијание на други индикатори кои организацијата ги 
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користи  (Richard, Devinney, Yip, & Johnson, 2009). Исто така организациките 

перформанси варираат со текот на времето и не е јасно кои индикатори варираат и на 

кој начин. Покрај тоа постојат практични прашања за тоа кои индикатори треба да се 

користат како на пример финансиски или нефинансики, субјективни или објективни и 

сл. 

Организациските перформанси се дизајанирани со цел да им помогнат на луѓето во 

однос на тоа дали се движат во насоката во која сакаат. Тие им помагаат на менаџерите 

да осознаат дали ќе ја достигнат целта која ја имаат поставено. Стратегијата не е 

дестинација. Стратегијата е патот кој се бира за да се постигне посакуваната 

дестинација.  Dess and Robinson (Jr, 1984) наведуваат дека истражувањата кои се 

однесуваат на организацките перформанси мора да се посветат на две основни 

прашања и тоа: 1) селекција на концептуална рамка преку која организациките 

перформанси се дефинирани и 2) идентификација на валидни индикатори за да се 

операционализираат организациките перформанси.  

Кога сакаме да ја испитаме конструкцијата на организациските перформанси, клучно е 

прво нив да ги дефинираме и да ги разликуваме од некои други кои се блиску поврзани 

со нив, како на пример организациската ефективност. Многу автори направиле обид да 

ја утврдат концепциската рамка на организациските перформанси. Па така, најпрво 

мора да се спомене првиот обид за правење на разлика помеѓу органзиациските 

перформанси уште во 1986 година од страна на Ventkatraman and Ramanujam (V, 

Venkatraman, & Ramanujam, 1986) кои го прикажале одност помеѓу организацикисте 

перформанси и организациската ефективност како на Слика 1: Дефинирање на областа 

на организациските перформанси според Ventkatraman and Ramanujam.  
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Слика 1: Дефинирање на областа на организациските перформанси според 

Ventkatraman and Ramanujam 

Тие тврдат дека најтесниот концепт на перформансите се финансиките перформанси 

како што се растот на продажбата или профитабилноста. Поширокото дефинирање на 

перформансите ги потенцира и нефинансиските перформанси како што се квалитетот 

на производот, ефективноста на маркетингот. Како и да е нефинансиските 

перформанси примарниот фокус го имаат на факторите кои водат кон остварување на 

организациските финансики цели. Во ова истражување организациските перформанси 

се разгледуваат од поширок аспект, односно ќе бидат вклучени како финансиките така 

и нефинансиските перформанси со цел да се направи еден интегриран пристап на 

организациските перформанси од повеќе перспективи.  

Во однос на мерењето на организациските перформанси постојат три пристапи кои се 

користат генерално за да се операционализираат организациските перформанси како 

зависна променлива  (Pierre J., Devinney, Yip, & Johnson, 2005). Првиот пристап е 

користење на еден индикатор која се претпоставува дека е блиску поврзан до 

организациските перформанси. Вториот пристап е усвојување на неколку разчични 

индикатори и нивна споредба со независни варијабли. Третиот пристап кој е 

најкористен е користење на неколку различни индикатори и нивно агрегирање во 

зависна променлива.  

Во литературата организациските перформанси се проучувани на различни начини. На 

пример (James, Wendy , Zahirul, & Hoque, 2000) ги мерат организациските перформанси 

преку евалуација на повратокот на инвестиции (ROI) , приход од продажба, 

искористеност на капацитетите, задоволство на потрошувачите и квалитет на 

производите.  Слично на нив, Evans (2004) ги истражува односите помеѓу категории на 

индикатори на перформанси и три организациски индикатори на перформанси (пример 

задоволство на потрошувачите, удел на пазарот и финансиски перформанси) споредени 

со конкурентите. Hoque подоцна во 2004 година применува добро тестиран прашалник 

и мери 12 димензии на организациски перформанси (опративен профит, повраток на 

инвестиции, раст на продажба, удел на пазарот, обрт на парични средства, развој на 

нов производ, развој на пазарот, развој и истражување, програми за намалување на 

трошоците, личен развој, односи на работно место и заштита на вработените) во текот 

на три години.  (Ravi , Maheshkumar , & Stephen J. , 2007) ги евалуираат 

организацикисте перформанси преку тригодишните пресметки за повраток на 
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инвестициите и рангирањето на компаниите. Во нивниот случај рангирањето е 

определено преку три критериуми: дали компанијата е перцепирана како лидер во 

индустријата во изминатите три години, дали според финансиките извештаи е 

рангирана во првите три компании во индустријата и дали врши успешна примена на 

последните достигнувања. 

Во обидот да се измерат организациките перформанси потребно е да се обрне 

внимание уште на две значајни димензии а тоа се: 1) изворот на податоци (примарни 

или секундарни) и 2) видот на индикаторите (објективни или субјективни). Податоците 

за перформансите можат да се обезбедат од прелиминарни извори (прибирање 

податоци директно од организациите) или од секундарни податоци (прибирање 

податоци од јавни објавени записи или бази на податоци). Секоја органзиација има 

единствен сет на услови што го прави мерењето на перформансите единствено за 

секоја од нив  (Kim Cameron, 1983).  

Во однос на карактеристиките на индикаторите за перфорамнси според (Parker C. , 

2000) тие треба да бидат? 

 транспарентни 

лесни за разбирање 

да имаат визуелен импакт 

да се фокусираат на подобрувања 

да бидат видливи за сите 

Глоберсон  (Globerson, 1985) пак уште во 1985 година во однос на ова прашање 

укажува дека индикаторите за перформанси треба: 

-да произлегуваат од стратегијата 

-да обезбедат врменска точна повратна информација 

-да бидат поврзани со специфични цели кои можат да се остварат 

-да бидат јасно дефинирани 

-да бидат дел од менаџирањето 

-да имаат цел 

-да се базираат на точно дефинирана формула и извор на податоци 

-да се користат податоци кои се автоматски собрани како дел од прцесите 

Во следната табела се дадени главните карактеристики кои се наведуваат од неколку 

автори. Истите треба да се земат како препораки при селекцијата на индикаторите за 

перформанси. 
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Р.бр Карактеристика/препорака Автор  

1. 

 

Индикаторите на перформанси треба да произлегуваат 

од страегијата 

Диксон, Каплан и 

Нортон, Глоберсон, 

Линч, Голд 

2. Треба да бидат лесни за разбирање Паркер, Линч, Голд 

3. Треба да обезбедат врменски точна повратна 

информација 

Фортуин, Глоберсон, 

Диксон 

4. Треба да бидат базирани на количини кои можат да 

бидат контролина и врз кои може да се влијае 

Глоберсон, Линч, 

Фортуин 

5. Треба да ги рефлектираат бизнис процесите и сите 

треба да бидат вклучени про нивното дефинирање 

Глоберсон, Линч, 

Фортуин 

6. Треба да се однсуваат на специфични цели Глоберсон, Фортуин, 

Голд 

7. Треба да бидат релевантни Линч, Фортуин, Азон 

8. Да бидат јасно дефинирани Глоберсон, Фортуин 

9. Да имаат визуелен импакт Леа, Фортуин 

10. Да бидат фокусирани кон подобрувања Леа, Линч 

11. Да бидат конзистентни Линч , Фортин 

12. Да можат да обезбедат брза повратна инфомација Фортуин, Маскел 

13. Да имаат експлицитна цел Глоберсон 

14. Да се базираат на дефинирана формула и извор на 

податоци 

Глаберосн 

15. Треба да бидат дадени во еднставен формат Линч 

16. Да бидат базирани на трендови Линч 

17. Да обезбедат информации Фортуин 

18. Да бидат прецизни Фортуин 

19. Да бидат објективни Фортуин 

Табела 1: Специфични карактеристики на организациските перформанси според 

неколку автори. 
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1.2  Видови перформанси 
 

Како што е напоменато уште во претходниот дел поради мултидемионзионалноста на 

проблематиката, тешко е точно да се дефинираат организациските перформанси. 

Постојат различни индикатори и начини како можат да се измерат истите. Секој од нив 

има свои карактеристики по кои карактеристики се разликува од другите. Различни 

автори различно ги групираат, класифицираат организациките перформанси, земајќи 

во предвид одредени нивни карактерстики и аспкети на кои се однесуваат.  

Според  (Simons, 2000) организациските перформанси можат да се групираат на 

следните начини: 

1.Објективни кои можат одделно да се мерат и верифицриаат и субјективни кои не 

можат да се измерат. 

2.Финансиски перформанси кои се поврзани со сметководството како што е 

профитот на компанијата, ставките во биланс на успех и биланс на 

состојба и сл. и  нефинансиски перформанси кои не можат да се најдат во 

сметководствените извештаи на компанијата, како што е задоволство на 

потрошувачите или индикатори за квалитетот на производите. 

3.Индикатори кои заостануваат (Lagging) односно даваат повратна информација 

за перформансите во минатото, како на пример профитот во минатиот 

месец, овие не обезбедуваат  претстава за идните перфорамнси и 

Индикатори кои водат (Leading), кои се креирани да ги мерат идните 

перформанси. 

4.Перформансите можат да се однесуваат на влезовите во процесите, да се 

однесуваат на перформансите на вработените, на стратегијата на 

компанијата. 

5.Перформансите можат да однесуваат на материјални средства, оние кои се 

евидентирани сметководствено како на пример инвентар и 

нематеријални како што се вештини, знаење, креативност и иновација. 

6.Индикаторите можат да се однесуваат на корпорацијата, бизнис единица, 

поддршка на функционални единици, тимови, работни групи или 

индивидуи. 
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Индикаторите се квантитативни информации преку кои се искажува извршувањето 

на процесите и активностите во компанијата. Тие се многу важни за планирањето и 

контролата во компаниите. Индикаторите всушност го поддржуваат процесот на 

донесување одлуки на менаџментот. Клучните индикатори на перформанси е многу 

тешко да се одредат и обично компаниите селектираат погрешни клучни индикатори 

или пак нивниот обем е голем или мал. Според  (Parmenter, Key performance indicators, 

2015) постојат 4 типови на индикатори  и тоа: 

Клучни индикатори на резултатите (Key results indicators - KRI) кои 

покажуваат какви се постигнувањата во однос на критичните фактори на 

успех. 

Индикатори на резултати (Results indicators - RI) кои покажуваат на она што е 

направено, односно на постигнатите резултати. 

Индикатори на перформансите (Performance indicators - PI) укажуваат на тоа 

што треба да се направи. 

Клучни индикатори на перформансите (Key performance indicators – KPI)  

укажуваат на тоа што треба да се направи за да се зголемат перформансите. 

Во овој докторски труд акцентот е ставен токму на овие. 

Клучните индикатори на перформанси се збир на индикатори кои се фокусираат на 

оние аспекти од организациските перформанси кои се важни за успех на 

организацијата. Тие всусшност претсавуваат основа за анализирање и подобрување на 

процесите, како и за споредба на тие извршувања (benchmarking) . Споредбата е еден 

од методите за да се идентификуваат ниските перформанси. Тоа може да се направи со 

претходно дефинирани индикатори или пак во рамките на индсутријата со 

индикаторите од слични компании, на тој начин што се прави споредба помеѓу 

претходно дефинирани вредности на индикаторите и стварните (остварените) 

индикатори на перформансите.  

Горенаведената класификација на органзиациките перфорамнси е само еден начин за 

нивно групирање. Тие можат да се групираат по различни други основи. 

Категоризацијата на организациските перформанси се прави со цел да се обезбеди еден 

јасен преглед за големиот број на организациски перформанси кои постојат. Обично 

организациските перформанси се делат на трошочно ориентирани и не трошочно 

ориентирани. Но,оваа категоризација не е многу прегледна и не може да се добие јасна 

слика за перформансите. Во праксата повеќе се користи групирање на индивидуалните 
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перформанси врз основа на петте основни производствени цели на перформансите и 

тоа: квалитет, брзина, зависност, флексибилност и трошоци (Slack, 2001).  

Друга класификација која може да се најде во литературата е класификацијата според  

(White, 1996), кој ги групира организациските перформанси според следнаите 

критериуми: 

Извор на податоци – внатрешни или надворешни перформанси 

Вид на податоци – субјективни или објективни перформанси 

Референцирање – benchmarking (се споредува со други организаци) или само-

референцирање каде што се споредува со мерките од самата организација. 

Ориентација кон процесите –дали е импут на некој процес или аутпут од некој 

процес 

(Fitzgerald, 1991)  во своето истражување нагласува дека постојат два вида на 

организациски пеформанси и тоа: оние кои се однесуваат на резултатите 

(конкурентност и финансиски перформанси) и оние кои се детерминанти на 

резултатите (квалитет, флексибилност, искористување на ресурсите и иновативност).  

Друга класификација е на  (Molina-Castillo & Munuera, 2009) кои сметаат дека 

организациските перформанси треба да се разликуваат по тоа за кои стејкхолдери се 

однесуваат. Па така тие треба да се групираат на перформанси за акционерите, за 

потрошувачите, вработените и добавувачите. Постои и следната класификација на 

организациските перофрманси според следните критериуми:  

Според видот на одлуката– стратегиска/тактичка/оперативна  - оваа димензија се 

фокусира на видот на одлуката која треба да ја поддржи индикаторот на 

перформанси. 

Ниво на агрегација – вкупно/делумно – оваа димензија укажува на тоа дали 

индикаторот е за вкупно или делумно претставување на перформансите. 

Единечна мерка на мерење- парична/физичка/бездименионална – оваа димензија 

се однесува на тоа на кој начин е искажан индикаторот. 

Обично бизнис стратегијата во себе вклучува многу предиизвици кои можат да 

предизвикаат таа да не се оствари и да не ги постигне поставените цели. Едни од 

главвните причини за не извршување на стратегијата, а кои се поврзани со Клучните 

индикатори за перформанси се однесуваат на нивниот број. Прво, вклучувањето  на 

многу Клучни индикатори на перформанси  го намалува фокусот кон целите и како 

второ, големиот број на Клучни индикатори на перформанси кои немаат јасна 
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поврзаност кон целите се исто така проблем кој води кон не извршување на 

стратегијата. Според оваа последна класификација организациские перфроманси се 

разлкуваат во зависност од видот на одлуката која ја помагаат. Ова би значело дека тие 

се разликуваат на различни хиерархиски нивоа во организацијата. Ова е и нормално 

бидејки менаџментот на компанијата нема да ги истите индикатори на перформанси 

како и работникот кој работи на лентата. Како и да е потребно е да се потенцира дека 

мора да постои линк помеѓу организациските перформанси на сите нивоа. На таков 

начин ке се обезбеди сигурност дека сите организациони единици ги насочуваат своите 

активности кон остварување на заедничките цели. Во однос на оваа класификација 

организаициките перофманси можеме да ги поврзиме соодветно со нивото на 

менаџменти тоа: 

-на сратегиско ниво – организациксите перформанси се однесуваат на одлуки кои 

имаат ефект на проблеми од подолг век.  

-на тактичко ниво – организациските перформанси покриваат месечен или годишен 

период и се однесуваат на пример за тоа кој добавувач се користи, кои 

технологии се користата во производствоот. Овие мерки се потребни за да се 

постават граници на вистинските/тековните операции во организацијата 

-на оперативно ниво – организацкисте перформанси се однсуваат на операците и 

бизнис процесите во органзиацијата на дневно, неделно или месечно основа. 

На следната слика е претставен односот на органзиациските перформанси на 

различните нивоа. Според овој приказ организациските перформанси на стратегиско 

ниво треба да бидат понатаму трансформирани во специфични индикатори на 

тактичко, а потоа и на оперативно ниво  (Jackson, Broom, & Harris, 1998). 
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Слика 2: Организациски перформанси на три различни нивоа (Jackson, 2000) 

Според наведените извори на консултирана литература можеме да заклучиме дека 

различните автори различно гледаат на видовите на перформанси. Разликите 

произлегуваат пред се од перспективата од која организациските перформанси се 

анализираат. Главно сите поделби се точни, пред се заради мултидимензионалноста на 

проблематиката на органзиациски перформанси. Која поделба ќе се земи во предвид 

пред се зависи од целта која ја има поставено компанијата и кои и какви видови на 

индикатори за мерење на органзиациски перформанси и се потребни.  

 

1.3 Мерење на организациските перофрманси 
 

 Мултидимензионалноста на организациските перформанси претставува проблем при 

нивното мерење и пронаоѓање на соодветни индикатори и начини за мерење. Полето за 

мерење на перформанси е многу широко и голем број на автори од различни 

дисциплини имаат придонес кон истото. Се смета дека само неколку автори имаат 

силно влијание во оваа истражувачка област. Според нив многу имаат влијание, но 
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само неколку имаат силен импакт врз оваа област како целина.  (Marr & Schiuma, 2003) 

И покрај големиот интерес и ангажираност на истражувачите за ова поле, сепак 

постојат уште прашања кои се неогодворени и оставаат простор за истражување. 

Мерењето на перформансите претставува процес на квантифицирање на ефикасноста 

и ефективноста на дадена акција и донесена одлука  (Wagoner, Neely, & Kennerley, 

1999). Мерењето на перформансите обезбедува само податоци за тоа дали и како е 

извршена определена активност, но ова не е доволно. Она што е потребно е да се знае 

што понатаму со добиените податоци од измерените перформанси. До овој момент 

ниту една студија нема успешно предложено емпириски тестиран генерален 

мултидименионален модел за мерење на организациски перформанси. Winston and 

Creamer (1997) го дефинираат мерењето на перфорамнсите како организациски систем 

кој се состои од процесите кои ги одредуваат достигнувањата на персоналот, а водат 

кон подобрување на ефективноста.  

Мерењето на организациките перформанси е различно во компаниите пред се поради 

различноста на стратегијата и целите од компанија во компанија. И покрај тоа што 

може да станува збор за примена на еден ист метод или систем за мерење на 

организациски перформанси, неговата примена може да биде различна во различни 

компании, односно еден ист метод или систем да се прилагоди на потребите на 

соодветната компанија. 

1.3.1 Важноста на мерењето  

 

Системите за мерење на организациските перформанси се во фокусот на истражување 

не само кај академската заедница туку и кај бизнис заедницата. Мерењето им е важно 

на менаџерите бидејќи преку него можат да го определат растот на компанијата и како 

се движат сите нејзини параметри кои им се важни при донесувањето на одлуки. За 

секој бизнис мерењето е неминовно. Преку мерењето на различните активности во 

бизнисот се добиваат вредни информации за сите стејкхолдери на компанијата. 

Постоење на систем за мерење на организациски перформанси освен што ги мери 

истите може да овозможи и да се дознаат причините односно носителите на промените 

на перформансите, со што понатаму истите полесно можат да се менаџираат. Една од 

клучните предизвици со кои се соочуваат е да се одреди (селектира) што да се мери. 

Перформансите можат да се користат за да ја насочат органзиацијата да се фокусира на 
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вистинските проблеми.Кога компанијата ги има потребните информации за 

извршувањето на одредени активности или процеси, на менаџментот му е полесно при 

процесот на донесување одлуки.  

Мерењето на перформансите е важно средство при донесувањето на одлуки. Тоа се 

користи за  (Parker, 2000):  

идентификување на успех 

идентификување дали се задоволуваат потребите на потрошувачите 

помош да се разберат процесите 

идентификување каде постои проблем, и каде се потребни подобрувања 

осигурување дека одлуките се донесени врз основа на факти, а не врз основа на 

емоции и интуиција 

да покаже дали планираните подобрувања навистина се случуваат 

 (Lebas, 1995) оди уште понатаму и изјавува дека менаџментот може тешко да 

функционира без мерењето на перформансите. Па така мерењето на перформансите им 

помага на менаџерите да одговорат на пет стратегиски важни прашања: 

1.Каде бевме? 

2.Каде сме сега? 

3.Каде сакаме да одиме? 

4.Како ќе стигнеме таму? 

5.Како ќе знаеме дека сме таму? 

(Sinclair & Zairi, 1995) обезбедуваат подетално резиме за значењето и потребата за 

мерење на перфрмансите во следните димензии: 

Мерењето на перформансите ги поддржува и го зголемува подобрувањето на 

извршувањето на активностите во компаниите 

Мерењето на перформансите може да ги обезбеди менаџерите да креираат  

долгорочна стратегија и стратегиски цели 

Мерењето на перформансите ја прави комуникацијата помеѓу сите вработени 

попрецизна 

Мерењето на перформансите и помага на организацијата да ги алоцира 

нејзините ресурси на најатрактивните активности 

Мерењето на перформансите е централно за операциите за ефективно и 

ефикасно планирање, контрола и оценка на системите 
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Мерењето  на перформансите може да влијае на мотивацијата на индивидуите 

и да охрабри позитивното организациско однесување 

Мерњето на перформансите може да ги поддржи иницијативите на 

менаџментот и промената во менаџирањето 

Причини зошто да се мери според  (Bitici, Turner, & Mendibil, 2002)  

Да се следи и контролира 

Да се носат подобрувања 

Да се максимизира ефективноста  

Да се постигне усогласување на организациските цели 

Да се награди и да се дисциплинира 

Според претходно наведните причини за мерење на организациските перформанси, 

каде се наведува важноста и значењето на мерењето на органзиациските перформанси 

во компаниите, може да се заклучи дека мерењето игра една од клучните улоги при 

донесувањето на одлуките од страна на менаџерите. Во таа насока мерењето мора да 

биде интегрален дел од менаџментот на секое ниво во компанијата. Мерењето е главен 

дел од контролата на извршувањето на активностите и остварувањето на стратегиските 

цели и стратегијата воопшто. Тоа овозможува да се има преглед на постигнатите 

резултати и идентификување на проблемите доколку се појават.  

1.3.2 Видови мерење на организациските перформанси 

 

Во овој дел од докторскиот труд се елаборирани различните перспективи за мерење на 

перформансите. Како што е споменато постојат различни видови на перформанси кои 

можат да се измерат и различни автори ставале акцент на посебни перформанси. Тука 

се елаборирани главните перспективи за мерење на организациските перформанси кои 

најчесто се користат во истражувањата и во практиката.  

Традиционалниот пристап на мерењето на перформанси гледа како на средство за 

мерење на ефективноста и ефикасноста на акциите  (Fortuin , 1996). Преку 

индикаторите менаџерите можат да го следат извршувањето на сите активности. Тие се 

поакзател за тоа како една активност е завршена. Индикаторите треба да бидат 

интергрален елемент во кругот на планирањето и контролата. Тие се користат 

понатаму во процесот на донесување на одлуки. Освен тоа преку индикаторите може 

да се влијае и на однесувањето на вработените во компанијата. Даден индикатор 
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покажува и за тоа како одреден вработен ја извршил дадената задача. Па така преку 

него ќе може да се знае дали е добро завршена или не , за понатаму истиот да се 

корегира во работата. Ефективните и ефикасни индикатори на перформанси имаат 

одредени карактиеристики кои треба да ги исполнуваат и  тоа: 

Да бидат поврзани и усогласени со стратегиските цели 

Да има одреден баланс помеѓу различни индикатори 

Да има ограничен број на индикатори на перформанси 

Да бидат лесно достапни 

Да се состојат од разбирливи спецификации 

Да бидат развиени од корисниците 

Да се однесуваат на подобрувања 

Да укауваат на водечки индикатори 

Да ги мотивираат вработените 

1.3.2.1 Мерење на финансиски перформанси 

 

Традиционалните мерење на перформансите се однеусваат точно само на финансиките 

перформанси. За да се пресметаат овие показатели, компаниите ги користат нивните 

финансиски извештаи. Финансиските перформанси го мерат растот на бизнисот.  Тие 

долги години биле најбитни за компанијта и на нив им се посветнува најмногу 

внимание. Постојат голем број на финансиски показатели и истите можат да се мерат 

од различни аспекти. За компанијата најбитни се показателите од аспект на: 

профитабилноста, ликвидноста, задолженоста, активноста на компанијата и 

акционерските вложувања. Сметководствените индикатори се оние финансиски 

информации кои се добиваат од извештаите за профит, билансите на состојба, 

билансот на успех, извештаите за готовинскиот тек и останати финнсиски планови и 

извештаи.  

1.3.2.1.2 Индикатори за профитабилност  

 

Сите растечки бизниси се ориентирани кон зголемување на профитот. Она што е битно 

е да се знае да се измери профитабилноста. Овие индикатори ја мерат спосбноста на 

компанијата да генерира профит. Клучните индикатори за тоа се: 

-Бруто профитна маржа (Gross profit margin) 
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-Оперативна маржа (Operating margin) 

-Нето профитна маржа (Net profit margin) 

-Поврат на ангажираниот капитал (Return on capital employed (ROCE)) 

-Поврат на средствата (Return of assests ROA)) 

Мерките за профитабилност вклучуваат вредности и мерки кои вклучуваат нето 

профит или компонента на нето профит како што е профитот од операции или 

добивката пред оданочување.  

Нето профитот е разликата помеѓу продажбата и трошоците.  

-  

Постојат 6 основни проблеми кога се користи нето профитот како индикатор на 

организациските финансиски перформанси. Тие се однесуваат на: 1) користењето на 

алтернативни сметководствени методи, 2) прашањата во врска со ризикот се 

исклучени, 3) потребите за инвестирање и финансиска структура се исклучени, 4) 

ефектите од дивидентите се исклучени, 5) временската вредност на парите е 

игнорирана, 6)конзервативните сметководители за нематеријалните средства ги 

занемаруваат вкупните средства и нето вредноста.  

 

Повратокот на средства (ROA) го мери ефективното користење на средствата на 

команијата за креирање на добивка. 

 

 

Повраток на инвестиции (ROI) e една од најпознат индикатор за мерење и евалуација 

на перформансите кои се користат во бзинис анализата. По дефиниција Рои е 

индикатор, метрика, број, сооднос. Во некои случаеви Рои е метод или пристап – Рои 

анализа. Во таков случај Рои или Рои анализата не ја вклучува само соодносот на Рои 

туку и неколку други финансиски мерки како (internal rate of return IRR, net present 

value NPV, payback period).Некогаш сите овие колективно се нарекуваат РОИ 

(Mogollon & Raisinghani, 2003).  

 

Во овој дел е направен системски преглед на Рои преку идентификување на клучните 

атрибути и нивна класификација. Во специфични ситуации Рои варијации можат да 
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бидат користени: Враќање на инвестираниот капитал (Return on invested capital) 

Враќање на вкупните средства (return od total assets), враќање на капиталот (return on 

equity), врќање на нето вредноста (return on net value). РОИ може да биде разбран како 

било кој (финансиски или нефинански ) повраток /ефект/резултат или генерален 

бизнис импакт/вредност. Овде главно Рои е фокусиран како индивидуален индикатор.  

1.3.2.1.3 Индикатори на ликвидноста 

 

Друга категорија на финансиски индикатори се оние кои ја мерат ликвидноста на 

компанијата. Овие индикаори ја мерат способноста на компнијата редовно да ги 

исплаќа обрските спрема своите добаувачи. Тука спаѓаат различни коефициенти на 

ликвидност како на пример: 

Коефициент на тековна ликвидност  

 

Коефициент на моментна ликвидност  

 

 

1.3.2.1.3 Индикатори на задолженоста 

 
 

Задолженоста на компанијата е исто така категорија која спаѓа во финанските 

индикатори. Овие индикатори покажуваат колкав дел од средставата на компанијата се 

финасираат преку долгови. Коефицинетот на задолженост се пресметува по следната 

формула: 

 

1.3.2.2 Мерење на перформансите на потрошувачите 

 

Привлекувањето и задржувањето на потрошувачите е една од клучните задачи на секој 

бизнис. Повратните информации од потрошувачите се многу важни. Потребно е да ги 

знаеме сите карактеристики за нашите потрошувачи. Постојат најразлични индикатори 

преку кои се мерат перформансите од аспект на потрошувачите. Како едни од главните 
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индикатори кои треба да се земат во предвид при мерењето на органзиациските 

перфорамнси од перспектива на потрошувачите се: 

Коефициент на задоволство на потрошувачите 

Коефицинетот на задоволство на потрошувачите го мери задоволството на 

потрошувачите од услугата, квалитетот и други аспекти на компанијата. Тој е резултат 

на компанијата кој е изведен од три променливи во рамките на прашалникот. 

Компаниите за да го испитаат задоволсвото на своите потрошувачи спроведуваат 

анекта со одреден број на прашања, кои за нив се битни. Секое од прашањата 

испитаниците (потрошувачите) го оценуваат на скала од 1-10  

Профитабилноста на потрошувачите 

Профитабилноста на клиентите (Customer profitability) е добивката што фирмата ја 

прави од услужување на потрошувачите во одреден временски период, посебно 

разликата помеѓу приходите и трошоците поврзани со односите со клиентите во 

одреден период. 

Стапка на враќање на потрошувачите 

Овој показател се однесува на бројот на поторшувачи кои повторно се врќаат да ги 

купуваат производите на компанијата. Истиот се мери според следната формула: 

((број на потрошувачи на крајот од периодот-број на нови потрошувачи во текот на 

периодот)/број на потрошувачи на почетокот на периодот)) X100  

Индекс на лојалност на потрошувачите 

Лојалноста може да се мери со анализирање на однесувањето на потрошувачите, 

позитивните референци и повторните набавки. Важно е да се задржи и да се зајакне 

врската, бидејќи стекнувањето нов клиент е поскапо од задржувањето. Така, Индексот 

на лојалност е стандардизирана алатка која помага да се следи лојалноста на клиентите 

во текот на одреден временски период. 

Број на поплаки од потрошувачите 

Бројот на поплаки одпотрошувачите се однесува на добиените рекламации од 

незадоволните потрошувачи по било кој основ. Овие се индикатор кој исто така треба 

да се земи во предвид при мерењето на задоволството на потрошувачите.  

Податоците кои се користат при мерењето на перфорамнсите од перспектива на 

купувачите можат да се обезбедат преку: 

-Извештаи за продажбата 
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-Поплаки од потрошувачите 

-Анкетни прашалници за задоволството на потрошувачите 

-Mystery shopping 

Во однос на организациките перформанси од перспектива на потрошувачите најчесто 

користена алатка за нивно мерење е  CRM (Customer Relationship Management).  

1.3.2.3 Мерење на перформансите на вработените  
 

Вработените се едни од клучните ресурси кои ги водат сите процеси и активности 

во органзизацијата. Од нив во голема мера зависат органзиациските перформанси. 

Како што расте бизнисот, расте и бројот на вработените кои треба да се менаџираат. 

Преку мерењето на перформансите на вработените се обезбедуваат информации  за 

извршувањето на работата на вработените, нивните способности, вештини, 

компетенции. Добиените инфирмации понатаму менаџерите ги користат при 

донесување на одлуки за наградување на вработените, опомени, поставување на норми 

за работа и тн. Всушност добиените информации овозмоуваат да се менаџираат 

човечките ресусри во компаниите. Постојат различни начини/методи со кои може да се 

измерат перформансите на вработените и тоа преку: 

-Мерење преку состаноци 

oНеформални состаноци и мерења – директен начин за мониторинг и 

охрабрување за прогрес на индивидуалните вработени 

oРегуларни состаноци со вработените 

-Квантитативни индикатори на перформансите на вработените 

-Самооценување на вработените 

Како едни од главните индикатори кои најчесто се користат при мерењето на 

органзиациските перформанси од аспект на вработените се: 

-Приходи по вработен – индикатор кој покаува колку изнесува просечната 

добивка по вработен 

Добивка од тековната година / Просечен број вработени врз база на работни часови 

-Индекс на задоволство на вработените – овој индикатор го мери задоволството 

на вработените. Поголемото задовослтво на вработените би значало дека тие се 

мотивирани да остваруваат повисоки перформанси. Мерењето на нивнотот 

задоволство најчесто се врши преку анкетен прашалник. Вработените да 

одговараат на прашања со 1 - 5, Силно не се согласувам (оценка 1) Силно се 
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согласувам (рејтинг 5) Вкупно бројот на бодови за секој испитаник Вкупен број 

на прашања одговорени од страна на испитаникот.  

-Индекс на задоволство на вработените (%) = (Вкупна точка резултат поделена на 

Вкупно прашања) x 100 

-Додадена вредност на човечкиот капитал 

Додадената вредност на човечкиот капитал (HCVA) е показател, или мерење, на 

финансиската вредност (профит) која еден просечен работник и ја носи на компанијата. 

Со други зборови, тоа ја покажува просечната добивка по вработен или до кој степен 

просечниот работник придонесува кон крајнта цел. HCVA најчесто се пресметува на 

квартална основа, што значи дека се пресметува четири пати секоја година. HCVA = 

(Приходи - (Вкупни трошоци - Трошоци за вработување)) / FTE (Вкупни трошоци = 

Приходи - Добивка пред даноците, Трошоци за вработување = Pay + Benefits, FTE 

претставува просечен број на вработени со полно работно време (или еквиваленти со 

полно работно време). Со други зборови, ако една компанија има 9 вработени со полно 

работно време и 2 вработени со скратено работно време кои работат половина ден, 

тогаш FTE ќе биде еднаква на 9 + 0,5 + 0,5.) 

-Продуктивност на вработените 

Продуктивноста се мери со споредување на количината на стоки и услуги кои се 

произведени со инпутите кои биле користени во производството. Продуктивноста на 

трудот е соодносот на производството на стоки и услуги со работното време посветено 

на производството на тој производ. 

1.3.2.4 Мерење од перспектива на процесите /операциите 
 

Кога се врши мерење на процеисте всушност се врши мерење на инпутите кои се 

користат во процесот, мерење на самиот процес и мерење на аутпутите од процесот. 

Повеќе аспекти од производствениот процес можат да се измерат квантитаивно. 

Мерењата кои се однесуваат на процесите моат да бидат најразлично, но најчесто тие 

се поврзани со: 

-Квалитетот на производите 

-Оперативни трошоци 

-Број на дефекти 

-Врмето на производство 

-Стапката на искотистеност на капацитетот 
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Квалитетот на производите се определува според претходно дадени стандарди. Секој 

производ пред се мора да задоволува одредени стандарди на квалитет. Голем број на 

компании имаат воведено и добиено одредени сертификати за кавлитет. Како еден од 

најпознатите стандадри во Република Макеоднија е сертификатот ИСО 9001.2000.  

Бројот на дефекти е индикатор кој покажува колку дефекти се имаат случено во 

определн временски период. Бројот на дефекти има директно влијание врз процесот на 

производство, а со тоа и на аутпутот. Ова мерење се користи многу често во Six Sigma. 

Кога станува збор за времето на производство се зема времето помеѓу иницирањето и 

извршувањето на процесот. На пример, помеѓу поставувањето на нарачката и 

испораката на определн производ од производителот може да биде од 2 недели до 6 

месеци. Па така се брои бројот на единици кои биле произведени во текот на денот и се 

дели со бројот на произведени единици според бројот на работни часови во текот на 

денот. Крајниот резултат на оваа пресметка го покажува бројот на производи 

произведени за час, што е стапка на производство на час. 

Стапка на искористеност на капацитетот обично се прикажува како процент, и  дава 

увид во вкупната искористеност на капацитетот во дадена точка во времето. Се 

пресметува како Реализиран аутпут/ Потенцијален аутпут, помножен со 100. 

1.3.2.5 Мерења од други останати перспективи 
 

Бидејќи секоја компанија има свои специфични карактерискитики по која се разликува 

од другаи органзиациските перформанси кои се мерат од компанијав во комапнија се 

различни. Како што е елаборирано во претходнио дел постојат различни видови 

перформанси кои не се опфатени со претходните перспективи на перформанси. Во оваа 

група можат да се сместат сите останати перформанси кои не се опфатени како: IT 

перформансите, перформансите кои се однесуваат на добавувачите, перформанси за 

акционерите и слично.  Секоја компанија може да селектира различни видови на 

организациски перформанси кои е потребно да ги измери. Селекцијата пред се зависи 

од нејзната стратегија и стратегиските цели.  
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1.3.2.6 Мерење во однос на останатите бизниси -  benchmarking 

 

Кога станува збор за видовите на мерења на организациските перформанси потребно е 

да се напомене дека еден вид на мерење е и преку споредба на организациските 

перформанси од една компанија со оние од друга компанија. Обично е добро да се 

споредува со истите во секторот, но да се внимава и на позицијата, целите, уделот што 

го има едната компанија во однос на онаа со која се споредува. Обично споредбата на 

перформансите се врши на компании од иста индустрија. Понатаму, споредбата 

потребно е да се врши помеѓу компании кои се исти според своите карактеристики 

(број на вработени, остварување на вкупен приход, број на потрошувачи и тн). 

Некогаш се случува да се вршат мерења во однос на компанијата која е лидер на 

пазарот во соодветната индустрија. На таков начин се добива информација за насоката 

која треба да се движи компанијата доколку сака да се приблии до лидерксата 

позиција.  

Исто така потребна е споредба и внатре во организаицијата. Да се споредуваат 

перформансите на еден и друг сектор, да се споредуваат перформансите во различни 

периоди. Најчеста е споредбата на остварените сегашни перформанси со оние во 

минатото. Преку ваквата споредба се добиваат информации за движењето на 

перформансите низ годините или периодите и увид на тоа дали тие се подобруваат или 

одат во негативна насока.  

 

1.3.3 Улогата на мерењето на перформансите 

 

Во постојаниот круг на подобрувања, мерењето на перформансите игра голема улога 

при идентификувањето и следењето на прогресот во однос на органзиациските цели, 

идентификувањето на можностите за подобрувања, споредбата на перформансите со 

внатрешните и надворешните стандарди.  

Улогата на мерењето на перформнасните не се гледа само во тоа што обезбедува 

информации за тоа како функционира бизнисот туку и во можноста да работи подобро. 

Главната цел на имплементацијата на систем за мерење на органзиациски перформанси 

е да ги подобри перформансите во органзиацијата за истата да може подобро да ги 
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задоволи барањата на купувачите, вработените, акционерите, добавувачите и сите 

останати важни стејкхолдери.  

Во основа системот за мерење на органзиациски перформанси и овозможува на 

компанијата да ги планира, мери и контролира органзиациските перофрманси во 

согласност со претходно дефинирана стратегија. Тој е креиран за успешна 

комуникација на сите нивоа во органзиациајта. Преку него се овозможува на секој 

вработен да ги знае целите на органзиацијата и своите напори да ги насочува кон 

остварување на тие цели.  

Системот за мерење на органзиациски перформанси игра важна улога во работењето на 

сите оддели во компаниите. Земајќи во предвид дека истиот ги опфаќа клучните 

перспективи на работењето на комапнијата и тоа финансиска, перспектива на 

вработените , перспектива на потрошувачите, перспектива на инетрните процеси, 

перспектива на пазарат, перспектива на останати стејкхолдери итн. , можеме да 

заклучиме дека тој игра важна улога во работата на компанијата. 

Па така, системот за мерење на органзиациски перформанси пред се ја поврзува 

стратегијата со целите на оперативно ниво. Преку него сите вработени можат да се 

запознаат со стратегијата и целите на компанијта и на тој начин полесно да ги 

организираат своите активности во насока кон остварување на тие поставени цели. 

Системот за мерење на органзиациски перформанси игра важна улога при мерењето на 

извршувањето на активностите на вработените, но исто така и при мерењето на 

нивниот степен на задоволство од работата, нивниот ангажман, мотивираност и 

исполнителност. Ос аспект на потршувачите, овој систем обезбедува информации кои 

се поврзани со задоволството односно не задоволство на потрошувачите од услугите на 

компанијата, степенот на лојалноста на потрошувачите, ниваната профитабилност како 

и многу други информации кои се поврзани ос нив. Исто така тој обезбедува 

информации за состојбата на пазарот, односно процентуалното учество на компанијата 

на пазарот, стапката на раст, бренд капиталот и останатите маркетинг иникатори. Исто 

така системот за мерење на органзиациски перформанси игра важна улога во 

обезбедувањето на информации за извршувањето на внатрешните операции повразни 

со производствениот процес, како број на дефекти, искористеност на капацитетот, 

ангажираност на капацитетот, квалитетот на производите и услугите. На крај тој игра 

важна улога преку финансиките индикатори кои до скоро време беа и најважни 
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индикатори за компаниите. Преку овој систем можат да се измерат сите финансиски 

показатели кои и се потребни на компанијата во нејзиното работење. 

Овој систем претсавува главен извор на податоци на системот на одлучување и му 

помога на менаџерите при донесувањето на одлуките во работењето на компниите. 

Преку него во секое време компаниите имаат преглед за работата на сите 

органзиациони единици и за извршувањето на стратегијата и целите кои се поставени.  

 

2 Менаџмент на перформанси 
 

Менаџментот на перформанси е процес кој и помага на организацијата да ја 

формулира, имплементира и промени нејзината стратегија во насока да ги задоволи 

потребните на стејкхоледрите  (Verweire, Baeton, & Somers, 2004).  Michael Amstrong 

пак на менаџментот на перформанси гледа како: Системски процес за подобрување на 

организациските перформанси преку развој на перформансите на индивидуите и 

тимовите. Тоа е средство за добивање подобри резултати преку разбирање и 

менаџирање на перформансите во договорена рамка на планирани цели, стандарди и 

конкурентски барања (Amstrong M. , 2009).  Исто така според него менаџментот на 

перформанси е Стратегиски и интегриран пристап кој обезбедува одржлив успех на 

организацијата кој се фокусира на подобрување на перфромансите и развој на 

вработените  (Armstrong, 2006). 

Мохран (Мохран, 2003) менаџментот на перформанси го изедначува со менаџирање на 

бизнисот. Менаџментот на перформанси е процес на управување на извршувањето на 

стратегијата на организацијата. Менаџментот на перформанси е комплексен и го 

опфаќа секое ниво на бизнисот почнувајќи од развојот на стратегијата до управување 

со индивидуалните вработени. Според  (Armstrong, 2006) дефинициајата за 

менаџментот на перформанси е дека тој е стратегиски и интегриран пристап за 

доставување на одрлжив успех на компанијата преку подобрување на индивидуалните 

и групните перформанси, а исто така и развој на способностите и капацитетите на 

тимовите и индивидуите.  

Менаџментот на перформанси како процес е closed loop control system кој ја 

рапсоредува стратегијата и политиката, и обезбедува повратни информации на ралични 

нивоа со цел да управува со перформансите на бизнисот. 
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Слика 3: Циклусот на менаџментот на перформанси 

 

2.1 Цели на менаџментот на перформанси 
 

Целта на менаџментот на перформанси е да ги развие и подобри перформансите на 

индивидуите и тимовите, процесите, активностите,  а со тоа и на организацијата. 

Менаџмент на перформанси треба да го фокусира своето внимание на оние критични 

активности кои ако бидат сработени добро ќе водат кон конкурентска предност и 

долгорочен раст. Стратегијата е централен елемент на секој систем за менаџирање со 

перформансите. Формулацијата и имплементацијата на стратегијата се две различни 

активности. Постигнување на интеграција помеѓу долгорочна стратегија и 

оперативните перформанси е критично за постигнување успех. 

 

 

 

 

 

 

Слика 4: Интерација на долгорочната стратегија и оперативните перформанси 

Долгорочна 
стратегија 

Оперативни 
перформанси 

интеграција 

план 

делување  

следење 

ревизија 
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Мултидисцилинарноста на проблематиката е една од причините авторите да не се 

согласуваат при дефинирањето на овој концепт. Како што е споменато и претходно 

постои можност перформансите да се анализираат од повеќе перспективи. Па така, 

Kurt Verweire и Lutgard Van Den Berghe во делото Интегриран менаџмент на 

перформанси  (Verweire, Baeton, & Somers, 2004), ги елаборираат перформансите од 4 

перспективи и тоа: финансиска перспектива, перспектива на контрола, перспектива на 

операции и перспектива на менаџирање со ризик. Според нив Менаџментот на 

перформанси може да обезбеди одржлив успех ако е интегриран. Според Kurt Verweire 

и Lutgard Van Den Berghe, интегриран менаџмент на перформанси претставува 

“стратегиски усогласен” менаџмент на перформанси. Ова значи дека сите процеси и 

активности треба да бидат поврзани со организациската стратегија. Интегрираниот 

менаџмент на перформанси во себе ги интегрира: насоката и поставувањето на цели 

(мисија, визија, стратегии), оперативните процеси, процесите за поддршка, оценката и 

контролата и организацикото однесување. 

Она што го карактеризира интегрираниот менаџмент на перформанси е тоа што ја 

нагласува потребата за стратегиско усогласување и поврзување на перформансите. Тоа 

би значело сите активности и процеси почнувајќи од поставувањето на целите и 

насоките, активностите во оперативните процеси, процесите за поддршка, оценка и 

контрола и процесите на организациско однесување, да бидат усогласени со 

стратегијата, односно барање на начини како истите да се поврзат со неа. 

Понтаму, она на кое е посветено посебно внимание во теоријата е елаборацијата на 

менаџментот на перформанси како процес. Во овој дел се идентификувани сите 

активности и чекори кои се вклучени во процесот на менаџмент на перформанси како и 

животниот циклус на еден менаџмент на перформанси, во смисла на фазите кои треба 

да се поминат од неговото дизајнирање, неговата имплементација, примена и оценка на 

резултатите добиени од имплементацијата на овој концепт. Процесот на менаџментот 

на перформанси вклучува пред се идентификување на клучните активности кои треба 

да бидат измерени, поставување на цели и стандарди за мерење, поставување 

индиктори, прибирање податоци, анализирање и споредба на добиените податоци и 

превземање корективни акции доколку се потребни. 

 

 



МОДЕЛИРАЊЕ НА СИСТЕМ ЗА МЕРЕЊЕ,  СИМУЛАЦИЈА И ПРЕДВИДУВАЊЕ  НА 

ОРГАНИЗАЦИСКИ ПЕРФОРМАНСИ ВО КОМПАНИИТЕ ОД ПРЕХРАМБЕНАТА ИНДУСТРИЈА ВО 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
2018 

 

 
48 

 

2.2 Функции на менаџментот на перформанси 
 

Правилната примена на менаџментот со перформансите може да помогне да се 

максимизираат перформансите на компаниите преку основните функции на системите 

за управување со перформанси и тоа: подобра деловна финансиска состојба, подобри 

перформанси на работниците, подобра ефикасност во управувањето и подобрување на 

продуктивноста. Главно функциите на менаџментот се насочени кон следното: 

Максимизирање на профитот 

Основната општа функција на системите за управување со перформанси е да и 

помогнат на компанијата да постигне повисоки финансиски резултати. Компанијата 

може да го користи управувањето со перформансите за да ја зголеми ефикасноста на 

продавачите, да го намали отпадот и вишокот на трошоци и да ја забрза стратешката 

имплементација. Така, општата функција на системите за управување со 

перформансите придонесува за профитабилност на компанијата. 

Поголема мотивација на вработените 

За подобрување на мотивацијата на вработените, општата функција на системите за 

управување со перформансите е да им се олесни на менаџерите да одредат начини за 

мотивирање на работниците. На пример, преку систем за управување со перформанси, 

менаџерот може да дизајнира и применува подобра политика за поттик и да развие 

потранспарентна и поефективна комуникациска мрежа во фирмата. Овој дел од 

општата функција на системи за управување со перформанси има за цел да ги зголеми 

перформансите на работниците преку мотивација. 

Подобро контролирање на активностите 

Општата функција на системите за управување со перформанси во поддршка на 

контролата на управувањето има за цел да ја зголеми ефикасноста на управувањето. 

Оваа контрола се однесува на тоа како менаџерите ги насочуваат работниците за 

постигнување на саканиот резултат и наметнуваат ограничувања на работниците за да 

ги минимизираат грешките и да ја зголемат ефикасноста. Подобра контрола значи 

подобра цврстина и ефикасност. Така, општата функција на системите за управување 

со перформанси, исто така, се фокусира на активноста на менаџерите. 

Подобрување на продуктивноста 

Продуктивноста претставува индикатор за зголемување на производството во однос на 

количината на влез. Менаџментот мора да ги мотивира сите членови на тимот со цел да 
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се постигне постојано зголемување на продуктивноста. Оваа практика е многу 

поекономична отколку отпуштање и ангажирање на нови вработени. Процесот на 

евалуација осигурува дека вработените ги разбираат компонентите на дадените задачи 

и ги изведуваат правилно во определениот временски период. Вработените добиваат 

периодични повратни информации за тоа што се очекува и како нивната работа се 

споредува. Управувањето ги мотивира членовите на тимот да постигнат навремено 

завршување, со што се постигнуваат подобрувања во продуктивноста во целина. 

 

2.3 Стратегиски пристап во управувањето со перформансите 
 

Кога станува збор за менаџментот на перформанси и мерењето на перформанси, во 

литературата се среќаваат различни поими и тоа: Менаџмент на перформанси, Бизнис 

менеаџмент на перформанси, Менаџмент на организациски перформанси, Стратегиски 

менаџмент на перформанси, Корпоративен менаџмент на перформанси. При нивната 

анализа и главните карактеристики може да се заклучи дека тие всусшност се 

синоними (COKINS, 2015) и станува збор за исти поими. За сите овие постојат 

различни дефиниции, но во суштина се работи за еден ист процес. Сите горенаведени 

пристапи имаат за цел ефиаксно и ефективно извршување на стратегијата. Токму 

заради ова потребно е да се истакне потребата за стартегиски пристап при 

управувањето со перформансите. Голем дел и од системите за мерење на 

перофрмансите ја потенцираат нивната поврзаност со стратегијата и стартегиските 

цели. Процесот за мерење и управување со перформансите потребно е да се одвива на 

сите нивоа во рамките на компанијата. Ова би значело дека не само менаџерите туку и 

останатите вработени се вклучени во него. Системот за мерење и управување со 

перформансите врши поврзување на стратегијата и стратегиските цели и се користи за 

да ги усогласи оперативните цели со нив. Тој исто така им користи не менаџерите за 

предвидување на перформансите во иднина. Стратегискиот пристап на менаџментот на 

перформанси се согледува во тоа што тој е вклучен во два сегменти и тоа 

формулирањето на стратегијата и нејзината имплементација.  
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3 Системи за мерење на организациски перформанси 
 

Посебен акцент во овој дел од докторскиот труд е ставен на системот за мерење на 

организациски перформанси, притоа елаборирајќи ја неговата улога и неговите главни 

елементи. Дизајнирањето на систем за мерење на перформанси е поблематика која 

буди се повеќе интерес како кај научниците, така и кај бизнис секторот. Тоа е 

проблематика која мора да биде добро обработена за да обезбеди конкурентност. 

Системот за мерење на перформанси се состои од методологии, метрики, процеси и 

софтверски алатки. Тој претставува линк помеѓу оперативните, финансиските и 

стратегиските цели. Она што е битно е да се дефинира неговата улога како и да се  

обезбеди интеграција системот за мерење на перформанси со останатите системи и 

целокупниот систем на организацијата.  Во оваа насока ќе бидат идентификувани 

главните фактори кои влијаат врз имплементацијата, бенефитите од интеграцијата и 

главните ограничувања. Во овој дел е потенцирана потребата од имлементацијата на 

систем за мерење на организациските перформанси. Исто така се идентификувани 

главните предуслови кои треба да се исполнат за да се изврши успешна имлементација 

и интеграција на системот за мерење на организациски перофроманси. Успешен систем 

за мерење на перформансите е збир од индикатори за перформанси кои ја обезбедуваат 

компанијата со корисни информации кои понатаму и помагаат да управува, 

контролира, планира и извршува активности. Информациите кои се обезбедуваат преку 

системот за мерење на перформанси мора да бидат точни, релевантни, обезбедени во 

вистинско време и лесно пристапни до луѓето на кои им се потребни. Креирањето на 

ваков систем кој би ги обезбедил сите овие работи секако е многу тешко и треба да се 

земи во предвид дека креирањето на оптимален систем за мерење на перформанси би 

се разликувал од компанија до компанија.  

Системотите за мерење перформанси се дел од процесот за управување со 

перформансите и донесување одлуки од страна на менаџерите за подобрување на 

перформансите во компанијата. Мерењето е првиот чекор кој води кон контрола или 

евентуално подобрување. Како што и претходно е споменато, ако нештото може да се 

измери, тоа може и да се разбери. Ако нештото не може да се разбери не може да се 

контролира, а со тоа не може ни да се пдодбри.  

Системите за мерење на перформанси се важен дел од процесот на донесување одлуки 

и подобрување на перформансите. Тој обезбедува информации кои се клучни во 
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донесување на правилни одлуки. Донесувањето на погрешни одлуки влијае на 

вкупниот бизнис и неговите перформанси како на пример на низок раст на продажбата, 

профитабилноста, задоволството на потрошувачите, задоволството на вработените, 

општествената одговорност и тн. Во оваа насока поставена е и главната теза дека 

мерењето на перформансите од мултидимензионален аспект ги подобрува 

перформансите на бизнисите на долг рок.  

Според  (Franco Santos, et al., 2007) постои мало согласување помеѓу авторите околу 

дефинирањето на системот за мерење на перформанси.  (Neely, 1995) го дефинира 

системот за мерење на перформанси како збир на индикатори кои се користат да се 

квантифицира ефикасноста и ефективноста на акциите, при што ефективноста ја 

дефинираат како степен до кој се задоволени барањата на порошувачите, а 

ефиаксноста е дефинирана како индикатор за тоа колку економично ресурсите на 

фирмата се искористени при обезбедувањето на одредено ниво на сатисфакција на 

потрошувачите.  Тој пак Системот за мерење на перформанси го дефинира како систем 

кој обезбедува концизен преглед на перформансите преку збир од (финасиски и 

нефинансиски ) индикатори кои го водат и поддржуваат процесот на донесување 

одлуки во организацијата. Ова се прави преку прибрање, обработување и анализа на 

информациите за перформансите и комуникација на истите во форма на содржаен 

преглед за да овозможи оценка и подобрување на распоредувањето на стратегијата и 

поврзувањњто со клучните бизнис процеси  (Santos, Kennerley, Micheli, & Martinez, 

2007). 

Системот за мерење на перформанси исто така се дефинира и како информациски 

систем кој менаџерите го користат за да ја следат имплементацијата на бизнис 

стратегијата преку споредба на остварените резултати со стратегиските цели  (Simons, 

Performance measurement and control systems for implementing strategy: text & cases, 

2000).  

Истражувачите сметаат дека системот за мерење на перформанси сам по себе не е 

доволен бидејќи тој не може да води кон поодбрување на перформансите. Тој само 

дава информации. На пример организациите управуваат со перформансите со помош 

на мерењето на перформансите . Мерењето не перофрмансите претставува споредба на 

вистинското ниво на перформанси со претходно дефинираните целни перформанси. За 

да биде ефективно мерењето на перформансите мора да биде поврзано со 

стратегискиот план на организацијата. Менаџирањето со перформансите основно ги 
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користи информациите од мерењето на перформансите за да управува и да ги подобри 

перформансите и да демонстрира што е постигнато.  

За да ги оствари посакуваните перформанси, организацијта треба ефективно да ги 

искористи информациите од направените мерења и да го олесни развојот на 

стратегијата, да ги подобри процесите. Системот за мерење на перофрмансите според 

ова може да се гледа како потсистем на системот за управување со перофрмансите 

бидејки тој ги интегрира информациите добиени од мерењата на бизнис процесите, 

организацискиот и средината во која работи, како и однесувањето на одредени 

стејкхолдери кои сакаат да постигнат одредени резултати.  

Еден од клучните проблеми на системот за мерење на перформанси е во тоа што тие се 

тесни и унидимензионални. Каплан и Нортон во оваа насока сметаат дека овој проблем 

може да биде надминат доколку фирмите применат балансиран сет на индикаотир кои 

ке им овозмоат на менаџерите да си ги одговорат следните прашања: 

Како изгледаме пред нашите акционери? (финасиска перспектива) 

Што треба да подобриме? (внатрешна перспектива) 

Како не гледаат нашите потрошувачи? (перспектива на потрошувачите) 

Како можеме да продолжиме за да се подобриме и креираме вредност? 

(перспектива на иновации и учење). 

3.1 Карактеристики на системите за мерење на перформанси 
 

Од наведените дефиниции можеме да извлечиме и некои од главните карактеристики 

на системите за мерење на пеформансите. Според  (Franco-Santos, Lucianetti, & Bournе, 

2012) наведува дека овие дефиници ги истакнуваат карактеристиките на Системот за 

мерење перформанси на три начини и тоа: елементите на Системите за мерење 

перформанси, 2) улогата, односно целите на Системите за мерење перформанси 3) 

процесите односно низата на акции што ги сочинуваат Системите за мерење 

перформанси. 

Една од клучните бенефити на системите за мерење на организациски перформанси е 

способноста да се се усогласт сите овие различни нивоа на анализи во компанијата и да 

се обезбеди синергија помеѓу бизнис единиците  (Kaplan & Norton, 2001). 

Што се однесува до елементите на ситемите Франко Сантос наведува дека 

минималните барања за еден систем за мерење на перформанси се: 1) користење на 
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индикатори за перформанси, 2) поддржувачка инфраструктура која ќе биде 

информациски систем или збир на процеси. Тие нагасуваат дека поврзувањето/линкот 

помеѓу индикаторите за перформанси и организациските стратегии исто така се едно 

од битните барања. Исто така понатаму тие обсервираат дека голем број на дефиниции 

вклучуваат и други карактеристики на Системите за мерење на перформанси како што 

се: мултидимензионалноста, ефективноста/ефикасноста, внатрешно/надворешни, 

вертикално и хоризонтално интегрирани или мулти ниво. Според ова нема консензус 

за генерички видови или каркатеристки на индикатори за пероформанси.  

Во однос на процесите на мерењето на перформансите (Santos, Kennerley, Micheli, & 

Martinez, 2007) идентификуваат 13 процеси : 

1.Обезбедување на информации 

2.Дизајнирање/селекција на мерки 

3.Прибирање на податоци 

4.Анализа на податоците 

5.Поставување на цели 

6.Идентификување на барањата и потребите на стејколдерите 

7.Спецификација на стратегиските цели 

8.Планирање 

9.Интерпретација 

10.Донесување на одлуки 

11.Евалуација на перформансите 

12.Награди 

13.Преглед на процедурите 

Подоцна, тие овие процеси ги категоризираат во збир од 5 клучни процеси и тоа: 

селекција и дизајнирање на индикатори, прибирање и анализа на податоци, 

менаџирање со информациите за донесување на олуки, евалуација и награди и преглед 

на системот.  

За една организација да се смета деа има воспоставено систем за мерење на 

перформанси мора да има најмалку збир на процедури за дизајнирање и селекција на 

индикатори на перформанси и да прибира, прегледува и дисеминира податоци кои се 

однесуваат на овие индикатори на перформанси.  

Системот за мерење на организациски перформанси претставува збир од индикатори 

кои се коминирани со цел да се добие комплетна слика на перформансите во 
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компанијата. Според  (Toni & Tonchia, 2001) главните модели на системите за мерење 

на перформанси во литературата можат да се групираат во 5 категории: 

- Системи за мерење на перформанси кои се строго хиерархиски, се карактеризираат со 

трошочни и нетрошочни перформанси на различни нивоа (Lockamy and Cox, 1994) 

- Системи за мерење на перформанси кои се балансирани (balanced scorecard) – каде 

неколку одделни перформанси одговараат на различни перспективи (финансиска, 

перспектива на потрошувачите...) (Kaplan and Norton, 1992) 

- Системи за мерење на перформанси кои се нарекуваат frustum – каде има синтеза на 

индикаторите на ниско ниво во повеќе агрегирани индикатори, но без 

трансфоримирање на нетрошочните перформанси во финансиски перформанси (Cross 

and Lynch, 1992) 

- Системи за мерење на перформанси кои се разликуваат помеѓу внатрешни и 

надворешни перформанси (Thor, 1993) 

- Системи за мерење на перформанси кои се однесуваат на синџирот на вредности 

(Sink and Tuttle, 1989). 

 

3.2 Развој на системите за мерење на перформанси 
 

Во однос на клучните фази за развојот на системот за мерење на перформанси,  (Bourne 

& Neely, Designing,implementing and updating performance measurement systems, 2000) 

подвлекува 4 клучни фази и тоа: дизајнирање, имплементација, користење и 

ажурирање на индикаторите за перформанси.  
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Слика 5: Развој на процесите за мерење на перформанси 

Извор:  (Bourne, Mills, Wilcox, Neely, & Platts, 2000) 

Дизајнирањето на систем за перформанси е комплексен процес. Едно од клучните 

прашања на кое треба да се обрни е како да се дизајнираат специфични индикатори на 

перформанси. Познато е дека неадекватното дизајнирање на индикатори на 

перформанси може да доведе до дисфункционално однесување. Дизајнирањето на 

индикатори за перформанси вклучува многу повеќе од едноставно специфицирање на 

формула. Постојат и други прашања кои се битни при дизајнирањето на индикаторите 

како целта на индикаторот, фреквенцијата на мерење како и изворот на податоци кои 

ќе се земат во предвид. И покрај големиот интерес на оваа проблематика за диајнирање 

на систем за мерење на перформанси, сеуште нема конкретен одговор на прашањето 

што треба да содржи еден добро дизајниран систем за мерење на перофрманси. 

Системот на мерење перформанси е информациски систем кој е во срцето на процесост 

на менаџмент на перформанси и е од клучна важност за ефективно и ефикасно 

функционирање на системот. Истражувачите идентификуваат 2 клучни елементи во 

однос на содржината и структурата на системот за мерење на перформанси.  
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(Neely, Gregory, & Platts, 1995) системот за мерење на перформанси го дефинираат како 

збир од индикатори кои се користат за да ја квантифицираат ефективноста и 

ефикасноста на акциите. Системот за мерење на перформанси исто така се дефинира 

како информациски систем кој менаџерите го користат за да ја следат 

имплементацијата на бизнис стратегијта преку споредба на вистинските резултати со 

стратегиските цели.  Системот за мерење на перформанси е дел од процесот за 

менаџирање на перформансите и донесувањето на менаџерски одлуки за подобрување. 

Мерењето е прв чекор за контрола, а и можно подобрување понатаму. Ако нештото 

може да се измери тоа може да се контролира.  

Традиционалните системи за мерење на перформансите главно се фокусираат на 

финансиските перформанси. Но според Нели (Neely,1999) денешните компании својата 

конкурентска предност ја градат на нефинансиските фактори и така се натпреваруваат 

во бизнис околината, па поради тоа им треба поширок опфат, а не само финансиски 

перформанси. 

 

3.3 Фази во развојот на систeмоти за мерење на перформанси  
 

Според  (Bourne & Neely, Designing,implementing and updating performance measurement 

systems, 2000) развојот на системот за мерење на перформанси се состои од следните 

три фази: 

1.Дизјајнирање на индикатори на перформанси – оваа фаза може понатаму да 

биде поделена на идентификување на клучните цели кои треба да бидат 

мерени и дизајнирање на мерки за нив. Постои силна согласност помеѓу 

истражувачите во однос на ова прашење дека индикаторите за перформанси 

треба да произлегуваат од стратегијата. Со други зборови оваа фаза обично 

започнува со дефинирање на важните стратегиски цели на компанијата, кои 

понатаму се конкретизираат во клучни цели кои треба да бидат постигнати 

на пониските цели во компанијата. Потоа вистинските индикаотори за 

мерење на перформансите се дизајнираат во согласнот со клучните цели. 

2.Имплементација на индикаторите на перформанси - оваа фаза се дефинира 

кога системите и процедурите се ставени на место за да ги соберат и 

процесираат податоците кои овозможуваат мерењето да биде спроведено 
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регуларно. Ова може да вклучи комјутерско програмирање да ги следи 

податоците кои веќе се користени во системот и да ги презентира истите на 

позначаен начин. Ова може да вклучи иницирање на нови процедури и 

иницијативи 

3.Користење на индикаторите на перформанси - Оваа фаза е поделена на две 

главни подфази. Прво како што индикаторите произлегуваат од стратегијата, 

нивнато главно искористување е во насока на мерењето на успехот од 

имплементацијата на стратегијата. Второ, информациите и повратните 

информации од индикаторите треба да бидат искористени за да ги проверат  

претпоставките и да ја тестираат валидноста на стратегијата. Овде треба да 

се напомени дека стратегиите се менуваат во текот на времето, па поради тоа 

кога ќе се промени стратегијата потребано е да се променат и индикаторите 

на перформансите и да се прилагодат на новата стратегија.  

Постои уште една фаза, а тоа е континуирано прилагодување на индикаторите на 

перформанси. Оваа фаза ги вклучува постојано следење и усогласување на 

индикаторите со поставените цели. Во услови на динамична бизнис клима, условите во 

кои работат компаниите постојано се менуваат, па поради тоа потребно е да се 

менуваат и целите. Токму поради ова потребна е и промена на поставените индикатори 

и нивно усогласување со целите. Тоа го вклучува токму оваа фаза.  

 

3.4 Причини и потреба за примена на Систем за мерење на 
организациски перформанси 
 

На менаџерите им се потребни точни и навремени инфомации во секое време за 

остварување на поставените цели. Тие сакаат да имаат преглед за тоа кои активности 

се извршени според планираното,а кои не се. Токму ова го овозможуваат системите за 

мерење на организациски перформанси. Главната потреба за имплементација и 

примена на систем за мерење на перформанси е потребата за прегледност на 

извршувањето на целите на компанијата. Преку примената на ваков систем на 

менаџерите, но и на вработените им се овозможува да имаат подобра контрола врз 

извршувањето на активностите.  
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Предизвикот за имплементирање на систем за мерење на перформанси се гледа во 

следните области: 

-Технички – да се обезбеди потребниот квалитет на податоците, да се креира 

апликација која е лесна за употреба, да мое лесно да се визуализираат 

податоците 

-Организациски – да се креира бизнис култура која ќе овозможи имплементирање 

на системите за мерење на организациски перформанси, да се прилагодат 

процесите, да се обезбеди соодветна стратегиска контрола на процесите. 

-Индивидуално – да се намалат предрасудите во однос на системите за мерење на 

органзиациски перформанси, да се обучат кадрите за правилна имплементација 

и примена на системите за мерење на организациски перформанси, да им се 

зголеми способноста за носење одлуки врз основа на информациите од 

системите.  

(Simons, Performance Measurement and Control Systems for Implementing Strategy, 2000) 

гледа на Системите за мерење на перформанси како алатка за балансирање на 5 главни 

работи во компанијата: 

Балансирање профит, раст и контрола 

Балансирање на краткорочни резултати наспроти долгорочни капацитети и 

можности за развој 

Балансирање на очекувањата на перформансите од различни засегнати страни 

Балансирање на можностите и вниманието 

Балансирање на мотивите на човечкото однесување 

Развој на системот за мерење на перформанси 

Се разбира имплементацијата и примената на Системите за мерење на организациски 

перформанси, по себе повлекува и одредени проблеми со кои можат да се соочат 

компаниите (менаџерите и останатите вработени и стејкхолдери).  

Прекумерна разновидност – постојат голем број на системи за мерење на 

организациски перформанси и нема можност да се има генерален систем. 

Постои можност само за нивна модификација и прилагодување на потребите 

во конкретен случај. 

Квалитетот на информации – квалитетот на инфомациите кои се обезбедуваат 

исто така може да претствува проблем за правилна имплементација. 
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Квалитетот на аутпутот од системите за мерење на организациски 

перформанси пред се зависи од квалитетот на влезните податоци.  

Потешкотии во интеграцијата на информациските системи – интегрирањето на 

системот за мерење на организациски перформанси со останатите системи е 

исто така една од клучните активности за негова успешна примена. Овој 

систем мора да биде интегриран во постоечкиот систем на компанијата. 

Недостаток на поврзување со стратегијата -  една од  најголемите причини кои 

се елаборирани од страна на истражувачите за неуспехот при 

имплементацијата на системите за мерење на органзиациски перформанси е 

неговото неповрзување со поставената стратегија.  

Основни разлики во тоа како е стратегијата поставена и како истата се 

извршува – постоењето на стратегијата не е доволно само по себе, она што 

на компаниите им е важно е нејзиното извршување. 

Потешкотии при дефинирањето на индикаторите – еден од главните проблеми 

со кои се соочуваат компаниите и дефинирањето и селекцијата на Клучните 

индикатори на перформанси кои треба да ги вклучат во Системот за мерење 

на организациски перформанси. Овде треба да се поаѓа од стартегијата и 

стратегиските цели. Односно Клучните индикатори на перформанси да 

бидат усогласени со стратегиските цели.  

Големо ниво на промени на системите за мерење на органзиациски 

перформанси – креираните системи за мерење на органзиациски 

перформанси мора постојано да се прилагодуваат на промените кои 

настануваат во компаниите и во бизнис околината. Само на тој начин тие ке 

можат да обезбедат точни информации.  

 

3.5 Корисници на системот за мерење на организациски 
перформанси 
 

Во претходниот дел од овој труд кај видовите на перформанси наведено е дека тие се 

различни за различни нивоа на менаџментот. Тоа би значело дека корисници на 

системот за мерење на органзиациски перформанси има многу. Тие можат да се 

поделат врз основа на неколку критериуми и тоа: внатершни  (вработени во 
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организацијата) и надворешни (останати засегнати страни на кои им се потребни 

инфрмамции за организациските перформанси.  

Понатму во однос на внатрешните корисници на органзиациски перофрманси истите 

можат да се поделат во зависност од нивоата на менаџирање и тоа на менаџери од 

високо, средно нисоко ниво, работници, раководители на сектор и сл.  

Без разлика за кои корисници станува збор она што е клучно при успешната 

имплементација и користење на системот за мерење на перофрманси е дали сите 

корисници на различни нивоа во организаициајта и хиерархиска поставеност го имаат 

истото мислење за перофрмансите, односно дали тие ги разбираат перформансите на 

ист начин  (Neely & Adams, Perspektives on Perforamnce; Performance Prism, project The 

evolution of business performance masurment systems).  

Во однос на ова многу добро објаснување има дадено еден од клучните истражувачи во 

оваа област профеосорт Анди Нели. Ова би значело дека корисниците на решенијата на 

системите за мерење на орагнизациски перформанси се многубројни. На различни 

заинтересирани страни им се потребни инфрмациите кои ги обезбедуваат овие системи 

за да можат да донесат соодветни одлуки. Корисниците на овие системи всушност се 

клучните стејкхолдери на компанијата. Па така како едни од најважните корисници 

можат да се истакнат:  

сопствениците,  

акционерите,  

менаџерите на сите нивоа во компанијата,  

вработените,  

потрошувачите,  

добавувачите,  

финансиските институции,  

инвеститорите итн.  
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3.6 Интеграција на системот за мерење на организациски 
перформанси со останатите системи 
 

Информациските системи играат голема улога за успешна имплементација и 

користење на системот за мерење на перформанси. Тие имаат клучна улога во 

мерењето на перформансите и многу често имаат силно влијание врз успехот на 

имплементацијата на системот. За да бидат ефективни при поддршката на системот за 

мерење на пероформанси потребно е да исполнат неколку карактеристики. Во поглед 

на прибирањето на податоци информациските системи потребно е да бидат во можност 

да обезбедат интегрирани податоци од различни системи и извори на податоци. 

Фрагмантираните инфраструктори на податоци се вообичаени, и водат кон постојани 

проблеми при давањето на податоците поради недоволната нивна агрегација и 

форматирање на проблемот со податоци  (Bourne, Neelly, & Plants) Информацискиот 

систем треба да биде динамичен и да може брзо да одговори на промените во 

околината, за да можат податоците кои им се презентирани на корисниците да им 

послужат во содветно време. Информациските системи треба да обезбедат податоци 

кои се ориентирани и фокусирани на соодветните корисници, па така корисниците 

нема да бидат пренатрупани со податоци. Информациите кои ги обезбедува 

информацискиот систем треба да бидат точни, за да корисниците можат соодветно да 

ги искориста. Исто така информациските системи треба да обезбедат лесен пристап до 

инормации .  

Еден од најпознатите системи е системот за Планирање на ресурсите во претпријатието 

или познато како Enterprise resource planning  (ERP) кое претставува интегрирано 

управување со основните деловни процеси, често во реално време и со посредство на 

софтвер и технологија. ERP обично е софтвер за управување со бизнисот - односно 

пакет на интегрирани апликации - кои една организација може да ги користи за 

собирање, чување, управување и толкување на податоци за нејзините различни 

деловни активности. ERP обезбедува интегриран и континуирано ажуриран приказ на 

клучните деловни процеси со користење на заеднички бази на податоци кои се 

одржуваат од системот за управување со бази на податоци. ERP системите ги следат 

деловните ресурси-готовина, суровини, производствен капацитет и статусот на бизнис 

обврски: нарачки, нарачки за купување и платен список. Апликациите кои го 

сочинуваат системот споделуваат податоци низ различни оддели (производство, 
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купување, продажба, сметководство, итн.) Кои ги обезбедуваат податоците. ERP го 

олеснува протокот на информации помеѓу сите деловни функции и управува со врски 

со надворешни чинители. 

Системот ERP ги интегрира различните организациски системи и ги олеснува 

трансакциите и производството без грешки, а со тоа ја зголемува ефикасноста на 

организацијата. ERP системите работат на различни компјутерски хардверски и 

мрежни конфигурации, обично со користење на база на податоци како информации 

складиште.  

Планирање на ресурсите на претпријатието (ERP) е софтвер за управување со бизнис 

процеси кој и овозможува на организацијата да користи систем на интегрирани 

апликации за управување со бизнисот и автоматизирање на многу функции на задната 

канцеларија поврзани со технологијата, услугите и човечките ресурси. 

ERP софтверот обично ги интегрира сите аспекти на операција - вклучувајќи 

планирање, развој, производство, продажба и маркетинг на производи - во единствена 

база на податоци, апликација и кориснички интерфејс. ERP софтверот се смета за тип 

на корпоративна апликација, односно софтвер дизајниран да се користи од страна на 

поголемите бизниси и често бара посветени тимови да ги прилагодат и анализираат 

податоците и да се справат со надградбите и распоредувањето. Спротивно на тоа, 

малите бизниси ERP апликации се лесни софтверски решенија за управување со 

бизнисот, често прилагодени за специфична деловна индустрија или вертикална. 

Некои од најчестите ERP модули вклучуваат оние за планирање на производство, 

купување материјал, контрола на залихи, дистрибуција, сметководство, маркетинг, 

финансии и човечки ресурси. Компаниите обично користат комбинација на различни 

модули за да управуваат со back-office активности и задачи, вклучувајќи го следново: 

Управување со дистрибутивниот процес 

Менаџмент на снабдувачки синџири 

База на знаење за услуги 

Конфигурирање на цените 

Подобрување на точноста на финансиските податоци 

Олеснување на подобро планирање на проекти 

Автоматизирајте го работниот век на работникот 

Стандардизирање на критичните деловни процедури 

Намалување на излишни задачи 
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Проценка на деловните потреби 

Сметководствени и финансиски апликации 

Пониски трошоци за купување 

Управување со човечки ресурси и платен список 

Како ERP методологија стана попопуларна, софтверски апликации се појавија за да им 

помогнат на бизнис менаџерите да имплементираат ERP во други деловни активности 

и може да инкорпорираат модули за CRM и деловна интелигенција, презентирајќи го 

како единствен унифициран пакет. 

Системот за мерење и предвидување на органзиациски перформанси потребно е да 

биде позврзан со ERP бидејќи на таков начин тој ќе може да ги црпи сите потребни 

информации и податоци. Интеграцијата на овие системи овозможува да се добие јасна 

слика за вкупното работење на компаниите. Доколку не постои интеграција на овие 

системи може да се доведе до конфузност и погрешна слика за извршувањето на 

активностите на компанијата.  

На следната слика е дадена ERP со неговите клучни елементи. Од сликата може да се 

види дека ERP ги опфака сите клучни аспекти кои му се битни и на системот за мерење 

и предвидување на органзиациски перформанси 
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Слика 6: ERP систем 

Извор:  (Pinterest, 2018) 
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4 Заклучни согледувања 
 

Мерењето на организациските перформанси претставува активност на секоја 

компанија која сака да оствари зголемување на профитот и конкурентска предност на 

долг рок. При мерењето на организациските перформанси најбитно е да се определат 

Клучни нндикатори на перформанси за различни перспективи. Денес, се повеќе 

значење им се придава на балансираните, интегрирани системи за мерење на 

органзиациски перформанси. Традиционалните мерења, кои главно ги акцентираа 

финансиските перформанси се застарени и повеќе не се применливи. Она што на 

компаниите му треба се информации за перформансите од повеве перспективи, се со 

цел да можат да донесат вистински и правилни одлуки. Организациските перформанси 

потребно е да бидат интегирани во еден систем, кој пак систем е дел од вкулниот 

систем на компанијата. Покрај нивната интеграција, потребно е тие да бидат 

балансирани, односно да бидат вклучени перформанси од различни перспективи. При 

селекцијата на индикаторите за мерење на органзизациски перформанси потребно е да 

се започне од стратегијата на компанијата и истите да се прилагодат на неа. 

Индикаторите мора да бидат поврзани со стратегиските цели. Мерењето на 

перформансите е важно за секого како во компанијата, така и надвор од неа. Поради 

ова секоја заинтересирана страна, стејколдер кој има некакво влијание врз компанијата 

или пак има некаква потреба од неа мора да биде запознаен со системот за мерење на 

перформанси, да знае како функционира, да знае како да го користи него и неговите 

информации. Кога се зборува за организациските перформанси потребно е да се прави 

разлика помеѓу мерењето на перформансите и нивното управување. Мерењето е само 

еден дел од управувањето со органзиациските перформанси.  
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ДЕЛ 3 Модели/методи/рамки за мерење, оценка и 
управување со организациските перформанси 

(постоечки) 
 

Целта на овој дел е да ги презентира главните модели за мерење на 

организациските перформанси кои постојат во теоријата и кои се користени од 

страна на комапниите во пракса. За таа цел во овој дел направена е компаративна 

анализа на неколку постоечки модели за мерење на организациски перформанси. 

Исто така идентификувани се главните придобивкии и недостатоци на 

презентираните модели.  
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1 Еволуција на моделите за мерење и управување на 
организациски перформанси 
 

Во услови на силна конкуренција, компаниите мора да бараат начини, методи и модели 

кои ќе им овозможат да остварат подобри резултати и конкурентска предност. Рамките 

за мерење на органзиацицските перформанси се пристапи за мерење кои ги користат 

компаниите. Многу често овие имаат значајни разлики како во дизајнот, така и во 

користењето. Моделите се еден вид на стандарди начини на мерење, типични за некои 

специфични индикатори кои се поврзани со дадени бизнис процеси, за некоја одредена 

индустрија или пак за за некоја заедничка функција. Економскиот модел  (Ouliaris, 

2011) претставува поедноставен опис на реалноста. Истиот се дизајнира за да даде 

хипотези за економско однесување кое може да се тестира. Економските модели 

генерално се состојат од множество математички равенки кои ја опишуваат теоријата 

на економско однесување. Целта на истражувачите кои ги креираат моделите е да 

вклучат доволно равенки за да би се обезбедиле корисни информации за тоа како се 

однесува одредена проблематика која се истражува и се прикажува со помош на модел. 

Во овој дел од докторскиот труд се елаборирани моделите за мерење и управување со 

организациските перформанси кои се развиени од страна на експертите од оваа област. 

До овој момент голем број на автори посветиле големо внимание на оваа 

проблематика. Сите тие направиле обид да изнајдат најсоодветен начин на кој би 

можело да се измерат организациските перформанси. Секој од авторите има свој 

посебен допринос и различен пристап при мерењето и управувањето со 

организациските перформанси. Па така, во овој дел се елаборирани карактеристиките, 

предностите и недостатоците на некои од моделите кои се развиени до овој момент и 

кои имаат оставено значајни импликаци како во теоријата така и во практиката. 

Основата на секој модел е мерењето на перформансите. Тоа како што и претходно е 

дефинирано е процес на квантификација на ефикасноста и ефективноста. Во таа насока 

ефективноста е задоволување на барањата на потрошувачите, а ефикасноста е како 

организацијата ги користи ресурсите за да ги задоволи барањата на потрошувачите. За 

да  се измери ефикасноста и ефективноста треба да бидат одбарни, имплементирани и 

контролирани одредени индикатори на перформанси. Областа за мерење на 

перформанси е доста широка и елаборирана од многу автори од различни дисциплини 

како сметководство, информациски системи, оперативен менаџмент и други.  
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При анализата на различните модели и нивните карактеритики можеме да заклучиме 

дека истите можат да се разгледуваат и групираат од различни аспекти, Па така 

најпрво истите се презентирани во зависност од тоа како настанувале. Од направениот 

преглед на литературата во однос на мерењето и управувањето со перформансите може 

да се забележи дека моделите се развиваат постепено според потребите на компаниите. 

Некои од нив видно се разликуваат едни од други, а некои пак се само надополнување 

на претходните, преку подобрување или измена на некои нивни карактеристики. Во 

следната Табела 2: Еволуција на моделите/рамките на системите за мерење и 

управување со перфромансите се дедени моделите за мерење на организациски 

перформанси, по хронолошки редослед како истите настанувале.  (Neely, A , 2005) 

 

Период  Име на моделот/рамката Референци 

пред 1980 The ROI, ROE, ROCE and derivates Simons (2000) 

1980 The Economic Value Added Model (EVA) Stewart (2007) 

1988 
The Activity Based Costing (ABC) – The Activity Based 

Management (ABM) 

Cooper and Kaplan 

(1988) 

1988 
The Strategic Measurement Analysis and Reporting 

Technique (SMART) 

Cross and Lynch 

(1988) 

1989 The Supportive Performance Measures (SPA) Keegan et al. (1989) 

1990 The Customer Value Analysis (CVA) 
Customer Value Inc. 

(2007) 

1990 The Performance Measurement Questionnaire (PMQ) Dixon et al. (1990) 

1991 The Results and Determinants Framework (RDF) 
Fitzgerald et al. 

(1991) 

1992 The Balanced Scorecard (BSC) 
Kaplan and Norton 

(1992) 

1994 The Service-Profit Chain (SPC) Heskett et al. (1994) 

1995 The Return on Quality Approach (ROQ) Rust et al. (1995) 

1996 
The Cambridge Performance Measurement Framework 

(CPMF) 
Neely et al. (1996) 

1996 The Consistent Performance Measurement System (CPMS) Flapper et al. (1996) 

1997 The Integrated Performance Measurement System (IPMS) Bititci et al. (1997) 

1998 The Comparative Business Scorecard (CBS) Kanji (1998) 

1998 The Integrated Performance Measurement Framework Medori and Steeple 
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(IPMF) (2000) 

1999 The Business Excellence Model (BEM) EFQM (2007) 

2000 The Dynamic Performance Measurement System (DPMS) Bititci et al. (2000) 

2001 The Action-Profit Linkage Model (APL) 
Epstein and 

Westbrook (2001) 

2001 
The Manufacturing System Design Decomposition 

(MSDD) 
Cochran et al. (2001) 

2001 The Performance Prism (PP) Neely et al. (2001) 

2004 The Performance Planning Value Chain (PPVC) 
Neely and Jarrar 

(2004) 

2004 
The Capability Economic Value of Intangible and Tangible 

Assets Model (CEVITAe) 

Ratnatunga et al. 

(2004) 

2006 
The Performance, Development, Growth Benchmarking 

System (PDGBS) 

St-Pierre and Delisle 

(2006) 

2007 The Unused Capacity Decomposition Framework (UCDF) 
Balachandran et al. 

(2007) 

2010 The EFQM Excellence Model EFQM 2010 

Табела 2: Еволуција на моделите/рамките на системите за мерење и управување 

со перфромансите  

 

Според истражувачите развојот на системите за мерење на перфоманисте може да се 

подели на две генерации. Во првата генерација спаѓаат системите за мерење на 

организациски перфорамнси кои се насочени главно кон мерење само на финансиските 

перофманси и овие се нарекуваат традиционални системи за мерење на перофмансите. 

Поради големиот број на недостатоци на истите, како и поради прoмените во бизнис 

околината кои бараат промени и во управувањто со организациите се наметнува 

потребата да се развијат нови системи кои имаат поинтегрриран, балансиран пристап 

во мерењето на органзиациските перофрманси. Така се развива втората генерација на 

балансирани, интегрирани и мултидименизонални системи. Главните карактеристики 

на овие системи е тоа што тие подобро вршат усогласување на сегашните и идните 

перофрманси, ги поврзуваат индивидуалните перформанси со оние на органзиаицјата, 

ги интегрираат оперативните, функционалните и стратегиските перофманси на 

органзиацијата. Со тоа имплементацијата на системите за мерење на органзиациски 

перформанси стана се популарна кај голем број на компании.  
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Кога подобро би се анализирале дадените модели, можеме да направиме нивно 

групирање според некои нивни заеднички карактеристики. Во следната табела се 

дадени некои глаvни карактерситики на моделите во зависност од времето во кое 

настанале.  

Период Област на интерес Главни прашања кои ги обработуваат 

Пред 1980 Традиционални 

сметководствени 

системи, финансиски 

мерки 

-Кои индикатори треба да ги земе во 

предвид организацијата? 

-Кои финансиски индикатори можат да 

обезбедат што е можно повеќе 

информации? 

1980 Се бараат нови 

начини за 

пресметување кои ќе 

бидат корисни при 

донесувањето на 

одлуки 

-Дали организацијата треба да ги земе во 

предвид само финансиските 

индикатори, или треба и нефинансиски 

индикатори? 

-Дали мерењета треба да бидат само 

интерни, или треба и екстерно мерење? 

-Дали организацијата е интегриран 

систем? 

1990 Дизајнирање на 

системи за мерење на 

перформанси 

-Која  е стратегиската мапа на успех во 

орагниазциите? 

-Кои индикатори треба да ги земе во 

предвид организацијата? 

Доцни 

1990 и 

почеток 

на 2000 

Подобрување на 

системите за мерење 

на перформанси 

-Како треба органзиацијата да го 

имплементира системот за мерење на 

перформанси? 

-Кои се главните причини поради кои се 

појавуваат потешкотии при 

имплементацијата на системите? 

Доцни 

2000 и 

почеток 

на 2010 

Дополнителни 

подобрувања на 

системите за мерење 

на перформанси и 

оценка на бенефитите 

од нивната 

имплементација 

-Како организациите го менаџираат 

користењето на индикаторите? 

-Како организациите креираат вредност од 

добиените податоци? 

-Дали организациите ги добиваат 

очекуваните бенефити од 

имплеменираните системи за мерење 

на перформанси? 
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Сега Барање на системи за 

мерење и менаџирање 

со перформанси 

-Како организациите развиваат 

флексибилни системи за мерење на 

перформанси согласно со 

променливата околина? 

-Како организациите можат да ги 

контролираат и менаџираат нивните 

системи за мерење на перформанси? 

-Кои области се од интерес при изведбата 

во органзиациите? 

-Како органзиациите можат да ги покријат 

новите области со соодветни 

индикатори? 

 

Табела 3: : Трендови на еволуција на моделите за мерење на перфорамнси 

Во следната табела е напреавено резиме на главните индикатори на перформанси кон 

кои се ориентирани некои од позначајаните развиени модели 

 Модел/рамка Индикатори на перформанси 

1. Ду Понт пирамида (1910) Финансиски мерки, Повраток на 

инвестиции 

2. Трошоци и сметководствен 

менаџмент (1987) 

Профитабилност и приход 

3. АБЦ метод (1987) Трошоци на активности за специфични 

производи 

4. Синк Тутле (1989) Ефикасност, ефективност, квалитет, 

продуктивност, квалитет на работа и 

иновации, профитабилност 

5. Матрица за мерење на перформанси 

(1989) 

Трошочни и нетрошочни фактори, 

надворешни фактори, внатрешни фактори 

6. СМАРТ Пирамида на перформанси 

(1191) 

Квалитет, достава, време на производтсво, 

трошоци, задоволство на потрошувачи, 

флексибилност, продуктивност, маркетинг 

мерки, финансиски мерки 
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7. Малком Блдриџ Награда (1987) Лидерство, стратегиско планирање, фокус 

кон потрошувачите и пазарот, информации 

и анализи, фокус кон човечките ресурси, 

менаџмент на процеси и бизнис резултати 

8. EFQM Бизнис модел за одличност 

(1992) 

Лидерство,менаџмент на човечки ресурси, 

политика и стратегија, ресурси, процеси, 

задоволство на потрошувачи, влијние во 

општеството,бизнис резултати 

9. Balanced Scorecard (1992) Финансии, потрошувачи, внатрешни 

процеси, раст и учење 

10. Интегрирана рамка за мерење на 

перофрманси (2000) 

Квалитет, флексибилност, временска рамка, 

финансии, задоволство на потрошувачите 

11. Призма на перформанси (2001) Стеикхолдери, задоволство , стратегии, 

процеси, капацитети, придонес на 

стеикхолдерите 

Извор: Multi-criteria model for performance measurement str. 26 

Според  (Neely A. , The evolution of perfroamnce measurement research: Developments in 

the last decade and a research agenda for the next, 2005) главни причини поради кои се 

менувале индикаторите за мерење на перформанси се следните: 

Промена на природата на работа 

Зголемена конкуренција 

Специфични иницијативи за подобрување 

Национални и интернационални награди 

Промена на организационите улоги 

Промена на надворешните барања 

Моќта на информационата технологија. 

Сите овие причини се присутни и денес. Поради тоа моделите за мерење на 

перформанси мора да бидат флексибилни. Тоа значи дека треба да се развие модел кој 

ќе може брзо и соодветно да се прилагоди на променливата бизнис средина. 
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Поради големиот број на моделите и неможноста истите да се опфатат во овој 

докторски труд ќе бидат елборирани само оние кои имаат значаен придонес во оваа 

област и тоа:  

1.The Performance Measurement Questionnaire (PMQ) 

2.The Balanced Scorecard (BSC) 

3.The Integrated Performance Measurement System (IPMS) 

4.The Performance Prism (PP) 

5.The EFQM Excellence Model 

Пред да се започне со елаборација на претходно наведените модели за мерење на 

перфоамсните мора да се потенцира дека од наведените табели за развој на истите 

може да се закличи дека истите се делат главно на модели кои се ориентирани само на 

финансиски перофрманси и модели кои имаат мултидименизонален аспект односно 

освен финанскси вклучуваат и нефинансски индиктаори. Бидјеки финансиките модели 

се оние кои први се развиле и долги години им се посветувало големо внимание, прво 

во овој дел накратко се анализрани некои од финанските модели за мерење на 

перофмансите. Некој од нив се : Ду Понт пирамидата, Cost and accounting management, 

Activity based management и други.  

Од 1980 година се забележува дека традиционалните индикатори на перформанси не се 

веќе доволни за да овозможат успешно менаџирање со организацијата во услови на 

силна конкуренција. Во последните години направени се огромни промени во 

технологијата, производството кои ги направија сметководствените системи 

некорисни. Застарените техонологии не само што не се повеќе корисни туку тие можат 

да направа и поголема штета. Голем број на автори се обиделе да ги истаржат 

недостатоците на традиционалините системи за мерење на перфомансите за да укажат 

на потребата од имплементација на нови системи. Некои од главните неодстаоци кои 

се спомуваат во литературата се: 

Тие по природа се историски, односно обезбедуваат информации за минатато и 

не се однесуваат на идните перфорамнси и стартегискиот фокус 

Тие се премногу агрегирани и искривени за долгорочно донесување на одлулки 

Тие охрабруваат донесување на краткорочни одлуки 

Тие не ги прикажуваат реално трошоците на процесите, производите, 

квалитетот и потрошувачите 

Тие не се апликативни на новите менаџмент техники 
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Тие немаат стратегиски фокус и неможат да обезбедат податоци за квалитетот, 

флексибилноста и одговорноста 

Не го казнуваат хиперпроизводството и ја намалуваат иновативноста 

Ги охрабруваат менаџерите да ја минимизираат варијансата од стандардите 

наместо да се насочуваат кон подобрување 

Тие се ретко интегрирани едни со друг или пак усогласени со бизнис 

процесите 

Тие се обично не додволно дефинирани 

 

Како резултат на сите овие наведени недостатоци на традиционалните системи за 

мерење на перформанси како и нивната неможност да ги идентификуваат и интегриаат 

сите тие фактори кои се клучни за развој на бизнисот во последните дваесет години се 

развиени голем број на мултидимензионални рамки/методи за мерење на 

перофрмансите како од истражувачите, академската заедница, така и од бизнис 

средината се со цел да се надминат недостатоците на традиционалните системи.  

 

2 Видови и карактеристики на моделите за мерење и 
управување со организациски перформанси 

 

2.1 The Performance Measurement Questionnaire (PMQ) 
 

Прашалникот за мерење на перформанси (The Performance Measurement Questionere) е 

развиен од страна на Диксон во 1990 година  (Nanni , T. E. , & Dixon, 1990) и истиот е 

наменет да им помогне на менаџерите за да можат да ги идентификуваат потребите за 

подобрување во нивните организации и да определат до каде постоечките 

перформанси можат да ги поддржат подобрувањата како и да воспостават една агенда 

за подобрувања на мерењето на перформансите  (Pun & White, 2005).  

Овој модел се состои од два главни дела. Првиот дел има за цел да ги евалуира 

специфичните области за подобрување во органзиацијата и како ефективно сегашните 

индикатори на перформанси ги евалуираат перформансите. Dikson ги класифицира 

областите на подобрување во три категории и тоа: квалитет, ефикасност на трудот и 

ефикасност на машините. На менаџментот му се дава листа на можни области на 
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подобрување во организациајта. Со помош на ликеротва скала тие треба да ја означат 

важноста на областа на подбрување на долг рок и дали сегашните индикатори ги 

поддржуваат подобрувањата.  

Колку подобрувања се 

барани на долг рок? 

 

 

Области на поодбрување 

Дали постојните мерки ги 

поддржуваат 

подобрувањата? 

Ништо>>>Одлично Не >>>да 

1 2 3 4 5 6 7 1 област за подобрување 1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 2 област за подобрување 1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 3 област за подобрување 1 2 3 4 5 6 7 

............ ...................... ................ 

Табела 4: Прашалник за мерење на перформансите дел 1  (Dixon, Nanni, & 

Vollman, 1990)  

 

Вториот дел има за цел да го евалуира постигнувањето на совршеност за различни 

фактори за подобрување на перформансите и како ќе ги води кон долгорочен успех на 

компанијата и до кое ниво компанијата веќе има поставено акцент на најклучните 

фактори. Процедурата е иста како и за областите за подобрување, менаџментот треба 

да определи дали постигнувањето на совршеност на определен индикатор е важно за 

долгорочен успех на органзиаицијата и дали органзиацијата ги потенцира овие 

фактори на перформанси. 

Од какво значење се овие 

фактори на 

перформанси? 

Фактори за подобрување 

на перформансите 

Колку е потенцирано 

мерењето на сегашните 

фактори на 

перформанси? 

ниско>>>високо ниско >>>високо 

1 2 3 4 5 6 7 1 фактор за подобрување 

на перофрансите 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 2 фактор за подобрување 

на перофрансите 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 3 фактор за подобрување 

на перофрансите 

1 2 3 4 5 6 7 
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............ ...................... ................ 

Табела 5: Прашалник за мерење на перформансите дел 1  (Dixon, Nanni, & Vollman, 

1990) 

 

Прашалникот за мерење на перформанси може да биде користен и како еден чекор во 

процесот за мерење на перформанси во рамките на друга методологија. Така на пример 

тој може да се користи кај Интегрираниот динамички систем за мерење на 

перформанси.  

Како и сите останати рамки и оваа има одередени недостатоци . Па така истата не може 

да се зема како една сеопфатна методологија за мерење на органзиацикси 

перформанси. Главен недостаток кој го потенцираат останатите автори  (Brenan, 

Browne, & Jagdev, 2004) е тоа што оваа методологија не обезбедува идентификација на 

специфични индикатори на перформанси кои се однесуваат на стратегијата во 

организаицјата. 

 

2.2 Системот на врамнотежени индикатори (The Balanced 
Scorecard (BSC)) 
 

Најголемиот број на модели кои се развиени се ограничени кон мерење само на 

производствените операции и само некои од нив кон мерење на потрошувачите. Во 

една конкурентска средина, секоја компанија има потреба од систем за мерење на 

перформанси кој дава брз и сеопфатен преглед на целиот бизнис. Системот на 

врмнотењни индикатори или познат како Balanced Scorecard е развиена од страна на 

Кaплан и Нортон (Robert & Norton, 1992) година како еден сеопфатен преглед на 

перформансите во органзиацијата преку 4 перспективи: иновации и учење, финансиска 

перспектива, перспектива на потрошувачите и перспектива на инетрни процеси. Истата 

е претставена на следната слика. 
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Финансиска перспектива 

Цели Мерки Таргети Иницијативи  

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 7: Thе Balanced Scorecard Measures that Drive Performance, Harvard 

Business Review, Vol 70, 1992 

 

Анализирајки ги четирите перспективи оваа рамка дава одговор на следните прашања: 

-Како потрошувачите не гледаат нас? 

-Што мора ние да направиме? 

-Дали може да продолжиме да подобруваме и креираме вредност? 

-Како изгледаме пред стејколдерите? 

 

Balanced Scorecard е најчесто користена методологија за мерење на перофрмансите. Таа 

има одредени предности , меѓу кои интеграцијата на организациската визија и акциите. 

Овој модел обезбедува податоци од сите клучни индикатори во дадени временски 

интервали и овозможува преглед на извршувањето на стратегијата која пак овозможува 

формулирање на планови во насока на остварување на организациките цели. Една од 

недостатоците на оваа рамка е тоа што не може да даде преглед на перформансите на 

производствено ниво. Исто така, слабост на Balanced Scorecard е мерењето на 
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Внатрешни бизнис процеси 

Цели Мерки Таргети Иницијативи  
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Купувачи 

Цели Мерки Таргети Иницијативи  
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Учење и раст 

Цели Мерки Таргети Иницијативи  

    

    

    

    

ВИЗИЈА И 
СТРАТЕГИЈА 
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долгорочната визија, како и нема предвидено индикатори за специфични нивоа како 

вработени, добавувачи и стејкхолдери.  

За да се овозможи соодветна имплементација и примена на Balanced Scorecard, 

организациите треба да артикулираат цели за време, квалитет и перформанси и услуги 

и потоа да ги преведат тие цели во специфични мерки. Бидјеки Balanced Scorecard дава 

информации за 4 различни перспективи, го ограничува бројот на индикатори за да се 

избегнат добивање на многу инфомации, пренатрупаност на информации. Исто така 

спречува суб-оптимизација преку форсирање  на сите менаџери на ниско ниво да ги 

земат во предвид сите оперативни мерки во исто време.  

Balanced Scorecard е многу популарен систем за мерење на перформанси. Според 

истражувањата повеке од 40% од големите организации во Америка имаат 

имплементирано Balanced Scorecard.  

И покрај тоа што Balanced Scorecard има неколку недостатоци според некои автори 

(Гахлаини, Нобле 1996) тој е примарно дизајниран за менаџерите на високо ниво за да 

им обезбеди севкупен преглед на перформансите. Овој метод не може да аплицира на 

пониско ниво.  

Историски преглед за развојот на Balanced Scorecard 

Година Труд Карактеристики  

1992 

(Harvard Business Review 

труд) 

The BSC: Measures that 

drive Performance  (Kaplan 

& Norton, The BSC: 

Measures that drive 

Performance, 1992) 

Рамнотежа помеѓу 

финансиските и 

нефинансиските показатели  

Концептот на четири 

перспективи 

1993 

(Harvard Business Review 

труд) 

Putting the BSC to work  

(Kaplan & Norton, 1993) 

Поврзување на 

индикаторите со 

организациската стратегија 

1996 

(Harvard Business Review 

труд) 

Using the BSC as a strategic 

management system 

The BSC: Translating 

strategy into action  (Kaplan 

& Norton, Using the BSC as 

a strategic management 

system, 1996) 

Четири менеаџмент 

процеси: 

-Преведување на 

визијата 

-Комуникација и 

поврзување 

-Деловно планирање и 

цели 

-Повратна информација 

и учење 

Воведување на причинско 
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последична врска 

1999 

(книга) 

The strategy Focused 

organization  (Kaplan & 

Norton, The strategy 

Focused organization, 2000) 

Повисок акцент на BSC 

како основа на менаџмент 

системот 

2000 

(Harvard Business Review 

труд) 

Having trouble with your 

strategy? Then map it  

(Kaplan & Norton, Having 

trouble with your strategy? 

Then map it, 2000) 

Воведување на стартегиски 

мапи 

2004 

(книга) 

Strategy  maps  (Kaplan & 

Norton, Strategy maps, 2004) 

Проширување на улогата на 

во стартегискиот процес со 

концептот на стартегиска 

мапа 

Како да се креира, менаџира 

и комуницира 

прганизациската стратегија 

2005 

(Harvard Business Review 

труд) 

The office of strategy 

management  (Kaplan & 

Norton, The office of 

strategy management, 2005) 

Создавање на нов 

корпоративен оддел, 

канцеларија за стратегиски 

менаџмент со примарна 

должност:управување на 

стратегијата 

 

2.3 Интегрираниот систем за мерење на перформанси (The 
Integrated Performance Measurement System (IPMS)) 
 

Интегрираниот сиситем за мерење на перформанси е креиран од страна на Галаини во 

1997 година. И истиот е специфично дизајниран за производствени компании. Овој 

систем мерење на перформансите на неколку нивоа во оганзиацијата, интеграција на 

генералните области на успех со соодветните мерки на перформанси и интеграција на 

релевантните финасиски мерки со оперативните мерки на перформанси.  

Интегрираниот систем за мерење на перформанси е базиран на интеграција на три 

основни функционални области и тоа менаџмент, тимови за подобрување на процесите 

и he factory shop floor.  

Менаџментот е одговорен и за генералните и за специфичните области на успех кои 

ќе бидат користени во овој систем. Генералните области за успех се оние кои се важни 
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за долгорочниот успех на компанијата. Тие се основани на стратегијата на 

органзиаицијата. Специфичните области на успех се основните области за 

натпреварување на специфичен пазар. Тие обично се определние од одделот маркетинг 

во согласност со продажбата и уделот на пазарот како и извештаите за задоволство на 

потрошувачите.  

Тимовите за подобрување на процесите се луѓе кои се и менаџери и работници. 

Фокусот е кон подобрување на оперативните и трошочните перформанси на системот 

на происводство. Овие тимови ги слектираат индикаторите на перформанси , 

определуваат соодветен временски хоризонт и даваат извештај до менаџментот за 

мерките на перформанси.  

he factory shop floor вклучува оддели кои се директно поврзани со производството на 

прозводот. Тие прибираат и анализираат податоци за дневните операции со респект 

кон мерките на перформанси и од генералните и од специфичните области на успех. 

Тие можат да користа синџир на индиактори за да ги подобрат односите помеѓу 

различните оддели.  

Како што претходно напоменав Прашалникот за мерење на перофрмасни како 

методологија која е анализирана погоре се користи кај овој систем. 
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Слика 8: Интегриран систем за мерење на органзиациски перформанси 

 

 

 

менаџмент 

Селектирање на генерални и 

специфични области на успех 

Тимови за подобрување на 

процесите 

-Селектирање на индикатори на 

перформанси 
-Определување на соодветни 

временски рок за подобрување 

-Извештај за мерките на 

перформанси 

Тимови за подобрување на 

процесите 

-Анализа на мерките на 

перформанси и од генералните 
и од специфичните области на 

успех 

-Подобрување на индивидуалните 
оддели иоднсои помеќу 

различни области користејќи 

ги перформансите 

Дефинирање на стандардите за 

перфроамнси за секој процес 

Повратна информација за мерките 

не перформанси и проблемите кои 

се случиле 

Модифицирање на 
врмето на циклусот + 

концепт на половина 

живот 

Прашалник за мерење 

на перфорамнси + 
концепт на половина 

живот 

Прашалник за мерење 

на перфорамнси  
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2.4 Призмата на перформанси (The Performance Prism (PP)) 
 

 

Слика 9: Призма на перформанси 

Ова е иновативна и холистичка рамка која го насочува вниманието на менаџерите кон 

она што е потребно за долгоречен успех и им помага на организациите да дизајнираат, 

изградат, користат и проемнуваат нивниот систем за мерење на перфоамнси на начин 

кој е релевантен за специфичните услови во околината која работата. 

Призмата на перформанси е систем за мерење на перформанси кој треба да биде 

организиран околу пет различни но поврзани перспективи на перформанси. Тие 

перспективи се следни: 

-Задоволство на стејкхолдерите – кои се стејкхолдерите и кои се нивните потреби? 

-Стратегии – кои се потребните стратегии кои моат да обезбедат задоволување на 

барањата и потребите на стејкхолдерите? 

-Процеси – кои се процесите кои треба да се остварат во насока да обезбедат 

остварување на стратегиите 

-Капацитети – со кои капацитети треба да се располага за да се остварат процесите? 

-Придонес на стејкхолдерите – што е барано и потребно од стејкхолдерите за да се 

одрат и развиваат тие капацитети 

Во однос на првиот аспект Призмата на перформанси се фокусира на тоа кои се 

стејкхолдерите и што тие сакаат.  Тука е потребно да се изврши мапирање на 

стејкхолдерите. Тоа значи да се идентификуваат клучните стејкхолдери и да се одреди 

нивната важност за органзиацијата. Ова пред се може да се базира на тоа колку моќ 

имаат одредени стејкхолдери. Во секоја органзиација доколку не задоволството на 

Задоволство на стејкхолдерите 

Стратегии  

Процеси  

Способности  

Придонес на стејкхолдерите 
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клучните стејкхолдери може да влијае врз финансиските перформанси на долг рок. 

Поради ова од големо значење е да се идентификуваат најважните стејкхолдери и што 

тие сакаат од органзиацијата. Потоа, мора да се идентификуваат мерки на 

перформансите кои ќе следат колку добро органзиацијата ги задоволува нивните 

потреби. Како едни од клучните стејкхолдери на секоја органзиација се: 

инвеститорите, потрошувачите, вработените, добаувачите и други деловни партнери, 

регулаторни институции и други.  

Вториот апскет на призмата се донесува пак на придонесот на стејкхолдерите. 

Органзациите освен што треба да ги задоволат потребите и очекувањата на нивните 

стејкхолдери, исто така имаат и сбои очекувања од нив. Затоа е битно да се одреди шт 

прганзиацијата сака од нејзините стејкхолдери и потоа да одреди одредеини мерки и 

начини како ќе измери дали нејзините стејкохолдери го обезбедиле она што таа го 

очекува од нив. На пример оргназицијата од ствоите потрошувачи очекува тие да бидат 

лојални и од нив да оствари профит.  

Многу од системите за мерење на перформанси започнуваат со стратегијата. Во 

Призмата на перформанси, стратегијата значи како ќе бидат остварени целите. Таа е 

птот по кој органзиацијата се движи за да ги постигне целите. Целите пак се 

дефинирани во претходните два апсекти на призмата. Во аспектот на старегии, се 

поставува рашањето кои стратегии треба да ги примени организацијата за да се 

осигура дека потребите и желбите на нејзините стејкхолдери ќе бидат задоволени, но 

исто така и да се осигури дека и нејзните баања ќе бидат исто така задоволени. 

Мерките кои се однесуваат на стартегиите треба да покажат колку добро стартегијата е 

имплементирана, колку добро истата комуницира со органзиацијата, да гоохрабри 

имплментирањето на стратегијата од старна ан менаџерите како и да одреди дали 

стартегијата сама по ебе е соодветна.  

По идентификувањето на стергиите,органзиацијата треба да дали ги ма соодветните 

процеси кои можат да ги поддржат тие стратгии. Многу од органзиациите ги 

класифицираат процесите на следниот начин: развој на производи и услуги, 

генерирање на побарувачка, исполнување на побарувачката и планирање и менаџирање 

во компанијата. Овие процеси понатаму се делат на подпроцеси. Како и за другите така 

и за нив се определуваат мерки кои ќе ги мерат претходно идентификуваните најважни 

процеси.  
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Во последниот асект на Призмата на перофрманси, капацитетие се вклучени луѓето, 

технологијата и инфраструктурата кои е потребни за да се извршат сите активности. 

Капацитетеите се потребни за да ги поддржат процесите кои се идентификувани во 

петходниот дел. Тука е потребни да се идентификуваат кои капацитети се потребни, а 

потоа се разбира да се одредат соодветните мерки за да се види колку добро тие 

капацитети се искористени и се соодветни.  

Сите овие аспекти на призмата на перформанси се поврзани и потребно е да се 

поддржуваате еден со друг. 

Призмата на перформанси има сеопфатен преглед на различните стејкхолдери 

(инвеститори, потрошувачи, вработени, добавувачи, регулатори) во однос на 

останатите рамки и модели за мерење на организациски перформанси. Според (Neely, 

Adams, & Crowe, The performance prism in practise, 2001) не е точно верувањето дека 

мерките за перофрманси треба да произлегуваат од стратегијата. Потребите и барањата 

на стејкхолдерите се оние кои прво треба д ссе земат во предвид. Потоа, да бидат 

формулирани стратегиите.Па така не е возмоно да се формулира соодвтена страгеија 

пред да бидат идентификувани стејкхолдерите.  

Предност на оваа рамка е тоа што прво ја зема во предвид постоечката стратегија на 

организацијата пред да започне процесот на селектирање мерки. На овој начин рамката 

обезбедува цврста основа за мерките на перформансите. Призмата на перофманси исто 

така се сосотои и од нови стејкхолдери како што се вработените, добавувачите, 

партнерите и посредниците, кои обично се запоставени при формулирањето на 

мерките за перформанси.  

Како и да е повеке внимание е посветено на процесите на пронаоѓање на правилните 

стратегии за развој на систем за мерење на перформанси, а малку на процесите за 

вистинското дизајнирање на системот за мерење на перформанси. Со други зборови, 

Призмата на перформанси се шири надвор од мерењето на перформансите,но покаува 

малку за тоа како мерките за перформанси ке бидат остварени.  

Призмата на перформанси е флексибилна алатка и истата може да се користи во 

поголем број на различни органзиации. Таа ја претставува една нова генерација на 

методологии за мерење на перформанси, која се обидува да ги надмине недостатоците 

на претходните методологии. Па така призмата на перформанси пред се се фокусира на 

повеќе стејкхолдери, а не како претходните рамк кои се фокусираат само на еден или 

два стејкхолдери (најчесто сопстевниците и потрошувачите).  
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2.5 The EFQM Excellence Model 
 

EFQM  (EFQM Leading excellence, 2018) модел за совршеност се користи како алатка за 

сано-оценување на организациите. Истиот е развиен во 1992 со цел да го промовира 

Менаџментиот на вкупен квалитет во Европа  и е применет од голем број на компании 

во Европа. Целта на процесот за само-оценување е да се аналириаат резултатите кои не 

се задоволителни и да се разгледаат областите и можнопстите за нивно подобрување. 

Овој модел  се состои од 9 критериуми и ги рефлектира следните  осум основни 

концепти: 

1.Ориентација кон резултати 

2.Фокус кон потрошувачи 

3.Лидерство и константност на целите 

4.Менаџмент на процеси и факти 

5.Развој и вклучување 

6.Континуирано учење, иновација и подобрување 

7.Развој на деловна соработка 

8.Одговорност на јавноста  

Ова е претсавено  на следната слика.  

 

Слика 10: The EFQM Excellence Model 
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Слика 11: The EFQM Excellence Model 

 

 

3 Групирање на моделите врз основа на заеднички 
карактеристики 
 

По направениот преглед и анализа на некои од постоечките методи/рамки/модели за 

мерење на организациките перофрманси често се поставува прашањето, како е можно 

да постојат толку многу методологиии за мерење на органзиациски перформанси? Да, 

можно е и можно е да има онолку методологии колку што има и компании. Сите 

наведени обезбедуваат преглед на организациките перформанси од различна 

перспектива, перспектива која може да биде клучна за една оргнанизација, но не и за 

некоја адруг. Дури истата методологија може да биде применлива во дадена компанија 

само во еден момент, а  не и во друг.  

 

Лидерство Луѓе 

Стратегија 

Партнерство и 

ресурси 

Процеси, 

производи 

и услуги 

Резултати од 

луѓето 

Резултати од 

потрошувачите 

Резултати од 

општеството 

Бизнис 

резултати 

Овозможувачи  Резултати 

Учење, креативност и иновација 
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Карактеристики / теоретски модел 
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Евалуација на постојниот систем за мерење 

перфроманси 

 X X   

Можност за идентифкувување стратегиски цели X X   X 

Можност за развој на индикатори на перформанси X X X X X 

Овозможува одржување на структурата    X  

Вклученост на клучните корисници X X  X X 

Поддршка на топ менаџментот X X X  X 

Поддршка на вработените X X   X 

Постоење на јасни и конкретни цели X  X X  

Постоење на временски рок X  X  X 

Производ стратегија X     

Поврзаност на оперативните и стратегиските цели X  X X X 

Континуирано унапредување X X X X  

Овозможува брза и точна повратна информација X X  X X 

Јасно дефиниран конкретен предлог  X X X  

Релевантен и лесен за одржување X X   X 

Едноставен за разбирање и употреба X X X X X 

Квалитет X X X X  

Флексибилност X X X X  

Време X X X X X 

Финансии X  X X X 

Сатисфакција на потрошувачите X X   X 

Човечки ресурси X X   X 

Табела 6: Главни карактеристики на  анализираните пристапи за мерење на 

перформанси 
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4 Заклучок  
 

Земајки ја во предвид претходно направената анализа на потоечките методи и модели 

за мерење на организациските перформанси може да се заклучи дека истражувачите и 

бизнис заедницата со текот на времето се повеке се насочува кон употреба на 

интегрирани или балансирани методи за мерење на организациските перформанси. Се 

помалку внимание се посветува само на финансиските перформанси, и вниманието се 

насочува и кон останатите перспективи за мерење на перформансите. 

Традиционалните мерења на перофрмансите кои главен акцент ставаат на 

финансиските перформанси не се доволни во едни динамични и конкурентни услови 

во какви што работат денешните компании. Неминовна е потребата од имплементација 

на интегрирани системи кои во предвид земаат различни перспективи за мерење на 

органзиациските перформанси. Постоењето на голем број модели за мерење на 

органзиациски перформанси ја потврдува мултидисциплинарноста на проблемот  и не 

можноста да се креира еден генерален модел за мерење на органзиациски перформанси 

кој би одговарал за сите компании. Моделите за мерење на организациски 

перформанси се развивале во паралелно со промените кои се случувале во бизнис 

околината и промената на потребите на компаниите. Како едни од најзначајните 

модели кои се развиени до овој момент и за кои може да се каже дека наоѓаат 

најголема примена од страна на компаниите се: Системот на врамнотежени 

индикатори (Balanced Scorecard), Призмата на перформанси, Интегрираниот систем за 

мерење на перформанси и EFQM моделот. Секој од овие наведени, но и од останатите 

модели кои имаат помал импакт врз оваа проблематика акцент става на определена 

перспектива. Секој до нив на свој посебен начин дава придонес кон оваа проблематика. 

Некои од моделите претставуваат надоградување на некој претходен. Заедничко на 

сите нив им е тоа што се насочени да обезбедат оставрување на високи организацсики 

перформанси и обезбедување на раст  и конкуренска предност на компанијата на долг 

рок.  
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ДЕЛ 4 Креирање модел за мерење на организациските 
перформанси 

 

Четвртиот дел од докторскиот труд се однесува на креирањето модел за мерење 

и предвидување на организациските перформанси . Во овој дел пред се елаборирани 

основите за моделирање на системот, неговите компоненти и фазите во развојот 

на моделот. Понатаму се истражени факотрте кои влијаат врз организациските 

перформанси и имлементацијата на моделот. Креираниот модел е тестиран и се 

анализирани потребните услови за негова успешна имплементација.  
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1 Основи за моделирање на системот 
 

Потребата за имплементација и примена на систем за мерење на перформанси во 

компаниите од прехрамбената индустрија во Република Макеоднија пред се е 

наметната поради динамичното и конкурентско окружување во кое работат 

компаниите. На менаџерите им се потребни точни и навремени информации за да 

можат да донесат соодветни и правилни одлуки. Голем дел од компаниите веќе имаат 

имплементирано одреден систем со кој мерат селектирани видови на организациски 

перформанси.  

Голем број истражувачи потврдија дека системите за мерење на перформанси треба да 

бидат динамични и способни да ги рефлектираат потребите на клучните стејкхолдери 

како и на процесите кои се потребни за да се задоволат овие потреби. Потребата од 

имплментација на нов начин за мерење на организациските перформанси е неминовна 

во новите услови кои ги има бизнис околината. Врз основа на фактите кои се наведени 

во литературата, а се анализарани во претходните делови на овој труд, како и врз 

основа на добиените информации од спорведеното истражување креиран е модел за 

мерење на организациски перформанси за компаниите од прехрамбената индустрија во 

Република Македонија. Во третиот дел од овој докторски труд беа елаборирани 

различните методи/рамки/модели за мерење на организациски перофрманси кои се 

развиени до овој момент. Моделот развиен во овој труд се обидува да ги земе во 

предвид карактеристиките на различни интернационални модели кои се истражени 

претходно. Овој модел не е комплетно нов, но е модифициран преку вклучување на 

важни делови од постоечките модели во него и нивно приспособување на условите во 

кои работат македонските компании од прехрамбената индустрија во Република 

Македонија. Па така тој во предвид ги зема следните елементи: 

- Визијата и мисијата, како и стартегијата и стартегиските цели како СМАРТ 

пирамидата. Моделот поаѓа точно од овие елементи. Главната претпоставка за 

остварување на високи организациски перформанси е усогласувањето на 

стратегијата со стретегиските и оперативните цели и активности. Поради тоа 

моделот претпоставува дека за да се остварат високи перформанси, комапниите 

мора да имаат поставено стратегија и на неа соодветни цели на сите нивоа на 

управување. Освен тоа, сите вработени мора да бидат запознаени со поставената 

стратегија и целите на компанијата.  
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-Клучните стејкхолдери, како Призма на перформанси на Неели. (2.4 Призмата на 

перформанси (The Performance Prism (PP)) Паралелно со дефинирањето на 

стратегијата и целите на компанијата, моделот претпоставува дека потребно е да 

се иднетификуваат и клучните стејкхолдери на компаниајта. Во однос на ова 

прашање потребно е да се знае кои се очекувањата на стејкхолдерите и кои се 

очкувањата на компанијата од стејкхолдерите.  

-Клучни индикатори на перформанси за различни перспективи како моделот 

Balanced Scorecard на Роберт Нортон и Каплан. (2.2 Системот на врамнотежени 

индикатори (The Balanced Scorecard (BSC)) На крај за точно мерење потребно е 

да се идентификуваат и селектираат вистинските Клучни индикатори на 

перформанси кои ќе одговараат како на стретгијата и целите на компанијата, 

така и на барањата и потребите на стејкхолдерите соодветно за предвидените 

пет перспективи за мерење на организациски перформанси.  

Од  направената анализа на моделите за мерење на организициски перформанси се 

заклучува дека овие модели претставуваат добра основа за креирање на моделот за 

мерење и предвидување на организациски перформанси во компаниите од 

прехрамбената индустрија во Република Македонија. Ова го потврдуваат и резултатите 

од реализираното истражување за состојбите и предизвиците на полето на мерењето на 

организациски перформанси кои се презентирани во овој дел. Па така при креирањето 

на моделот се земаат во предвид стратегиите на компанијата, секако претходно земајќи 

ги во предвид визијата и мисијата на компанијата, како што е случајот кај Balanced 

Scorecard (on page 79) од една страна. Од друга страна пак во предвид ги зема и 

стејкхолдерите, односно поаѓа од нивно идентификување и селекција како што е случај 

со Призмата на перформанси (страна 82). При идентификацијата на стејкхолдерите 

потребно е да се утврди нивниот придонес кој го имаат за компанијата од една страна, 

како и нивните барања и потреби од компанијата од друга страна. Согласно 

определената стратегија и стратегиските цели, како и идентификуваните клучни 

стејкхолдери понатму моделот пристапува кон идентификацијата и селекцијата на 

Клучните индикатори на перформанси соодветно за секоја перспектива на 

организациски перформанси. Со моделот се предвидени 5 перспективи за мерење на 

организациски перформанси и тоа: финансиска перспектива, перспектива на 

вработени, перспектива на потрошувачи, перспектива на пазар, перспектива на 

интерни процеси и перспектива на останати стејкхолдери. 
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Слика 12: Перспективи за мерење на организацисики перформанси на системот. 

 

Главната цел на моделот е да биде адаптибилен и применлив кај компаниите од 

прехрамбената индустрија во Република Македонија. Поради ова истиот има можност 

за додавање на уште една перспектива, доколку се утврди дека компанијата има 

потреба од таква. Ова е предвидено пред се заради тоа што секоја компанија 

функционира на различен начин и е посебна во однос на другите и покрај тоа што се 

работи за компании од иста индустрија. Перспективата која може да се додаде е 

Перспектива на останати стејкхолдери.  

Значи моделот има земено во предвид елементи од повеќе постоечки модели и е нов 

начин на мерење на организациките перофрманси за компниите од прехрамбенета 

индустрија во Реублика Макеоднија. При неговото креирање се земени во предвид 

постоечките предизвици со кои се соочуваат овие компаниите, нивната потреба за 

имплементација и примена на систем за мерење на организацики перформанси, 

бенефитите кои би ги добиле од него, како и ограничувањата и бариерите со кои би се 

соочиле. Моделот е креиран во насока да обезбеди подобра прегледност на 

извршувањето на активностите во компанијата, да го подобри донесувањето на одлуки 

во компаниите како и да ги подобри организациските перформанси на долг рок, а сето 

тоа во насока на зголемување на приходите и бројот на потрошувачи.  

Досегашните истражувања покажуваат дека многу од системите за мерење на 

перформанси не се успешни при нивната имплементација бидејќи немаат избрано 

соодветни индикатори или пак се состојат од само неколку индикатори. Каплан и 

Нортон сметаат дека дел од проблемите со кои се соочуваат при дизајнирањето на 

Перспектива на пазарот и 

потрошувачите 

Перспектива на 

вработените 

Перспектива на операциите и 

внатрешните порцеси 

Перспективи за мерење 
на органзиациски 

перформанси 
 

Финансиска 

перспектива 

Перспектива на останати 

стејкхолдери 

Перспектива на 

потрошувачите 
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систем за мерење на перформанси можат да се надминат доколку се прифатат збир од 

балансирани мерки (Kaplan & Norton, 1996). За ова е направена соодветна елаборација 

повеќе во претходниот трет дел. Според нив, но и според некои други автори мерењето 

само на финансиски индикатори веќе не е доволно за да се добие правилна слика за 

остварувањето на активностите во компаниите. Потребно е да се мерат и други 

индикатори земајќи го во предвид различни перспективи.  

При тоа треба да се има во предвид дека индикаторите кои ќе се иднетификуваат и 

селектираат за мерење во предложениот модел не се само определени формули кои 

треба да се пресметаат. Освен тоа за нив треба да се определат и други карактеристики 

како што се: целта на индикаторот, фреквенцијата на мерење и изворите на податоци 

кои ќе ги користи, односно се наведуваат некои негови основни карактеристики  

(Neely, Huw, Mills, & Plattes , 1997). За оваа цел предложена е т.н Карта на индикатори 

за организациски перформанси во која потребно е да се внесат некои одредени 

карактеристики на соодветниот индикатор. (Табела 22: Карта на индикатори за 

организациски перформанси) 

Особено битно пред креирањето на моделот е да се определи местото и односите на 

системот за мерење и предвидување на организациските перформанси во целокупниот 

систем на компаниите. За правилна и успешна имплементација и примена на системот, 

истиот потребно е да биде интегриран во вкупниот систем на компанијата и поврзан со 

сите останати потсистеми. Потребата од интеграција е неминовна. Системот за мерење 

на организациски перформанси потребно е да презема податоци од останатите 

системи, но исто така и да дистрибуира податоци до заинтересираните страни. 

Системот за мерење, симулација и предвидување на организацискате перформанси кој 

е моделиран во рамките на докторскава дисертација е дел од системот Enterprise 

resource planning (ERP). На компанијата, нејзиниот менаџмент како и на останатите 

стејкхолдери битно и е да има секогаш навремени и точни информации за 

извршувањето на нејзините активности за да може полесно да донесува соодветни 

одлуки. Информациите се клучни во денешни услови на работење каде што 

конкуренцијата е огромна. Всушност истиот претставува поддршка на системот за 

поддршка на одлучувањето (Decision support system).    

Креираниот модел е адаптибилен и истиот може да се адаптибира на потребите на 

секоја компанија од прехрамбената индустрија во Република Македонија. При 

креирањето на моделот потребно е да се напоменеме дека секоја организација треба 
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индивидуално да развива свој сопствен сет на индиктаори на перформансите кои ќе ја 

рефлектираат нејзината стратегија, цели, структура и потреби. Основните индикатори 

на перформансите во овој модел се земени од неколку перспективи и тоа обезбедуваат 

информации за индикатори за финансиската состојба, индикатори за пазарот и 

потрошувачите, индикатори за перформансите на внатрешните бизнис процеси, 

индикатори за човечките ресурси и индиактори за останатите стејкхолдери. 

Генералната рамка на моделот е претставена на следната слика: 

Слика 13: Генерална рамка на моделот 

Извор: сопствено истражување  
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КPI 1 

КPI 2 

КPI 3 

КPI 4 

КPI 5 

Клучни индикатори на перфромансите за секоја од 
целите (се пресметуваат одделно по соодветни 

формули) 

Извори на податоци кои ќе се 
користат за да се пресметаат 
KPI(сметководство,извештаи, 
анкети, фокус групи, екстерни 
податоци ...) 

Комбинација на активности 
/процеси кои водат кон 
остварување на одредена цел 

Споредба на добиениот 
KPI со некој даден 

(долна маргина) KPI кои 
води кон остварување 
на целта и стратегијата 

Амбиент 

Оценка  

If KPI1 > 5 then …. 
Else  

If KPI2 = 2 then  … 
Else  …. 

Ако има разлика помеѓу остварениот и посакуваниот (потребниот) KPI се бара проблемот во извршувањето 
на активностите за да се корегира 
Се проверува и амбиентот да не е причина за разликата 

Ако сите добиени KPI се еднакви со 
очекуваните се носи генерален заклучок и 
оценка на организациските перформанси и 
извршувањето на стратегијата 

стратегија 

Страте
гиски 
мапи / 
мапи 
на 
успех 

Се проверува дали 
разликата е 
причина на 

амбиентот во 
којработи 

органзиацијата 
(надворешни 

фактори) 

Извршена 
стратегија 

Идентификување 
на стејкхолдери 



 
 

 
 

Според оваа генерална рамка на моделот се поаѓа од стратегијата што ја има дефинирано 

компанијата и идентификуваните клучни стејкхолдери , за понатаму да се продолжи на 

дефинирање на  целите кои водат кон остварување на стратегијата и задоволување на 

потребите на клучните стејкхолдери на компанијата. По дефинирањето на целите, 

извршено е иднетификација и селекција на Клучни индикатори на перформансите кои 

одговараат соодветно на поставените цели. Селекцијата на клучните индиактори на 

перформанси е различно за секоја компанија, и покрај тоа што се работи за компании од 

иста дејност, бидејки секоја компанија има поставено различни стратегии, цели и клучни 

стејкхолдери.  

Мерењето на клучните индикатори на перформанси се врши во согласност со претходно 

дефинирани формули, кои се зададени во Excel документот. Податоците може да се 

внесуваат рачно или пак да се превземаат од некои други системи и бази на податоци.  

По направените мерења и добиените резултати истите се споредуваат со претходно дадени 

долни маргини за секој Клучен индикатор одделно. За секое отстапување под 

дефинираната долна маргина секој иникатор добива вредност 0, а доколку е над долната 

маргина добива вредност 1. Ова математички е моделирано со помош на Хивисајдовата 

функција. 

На крај се донесуваат заклучоци преку анализа на композитен индекс креиран со 

соодветна методологија од неколку индикатори за секоја перспектива одделно. Доколку 

композитниот индекс се движи во предвидениот интервал се заклучува дека 

организациските перфорамнси се извршени на високо ниво. 

  доколку сите добиени КПИ се еднакви или повисоки од поставената долна маргина 

се заклучува дека организациските перформанси се на високо ниво и водат кон 

остварување на стратегијата. 

Доколку еден или повеќе од Клучните индикатори на перформансите се под 

поставената долна маргина, се заклучува дека организациките перформанси се 

остварени на ниско ниво. Тоа би значело дека потребно е да се пронајде причината за 

таквата состојба, да се идентификува проблемот и да се преземаат корективни 

активности.  
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2 Фактори кои влијаат врз организациските перформанси и 
врз имплементацијата на системот за мерење на 
организациски перформанси 
 

Пред да се креира моделот истражени се факторите кои влијаат врз организациските 

перформанси. Организациките перформанси се земени како независна променлива, а 

голем број на фактори како зависни променливи. Во овој дел се анализирани условите кои 

се потребни за негова успешна имплементација, како и факторите кои влијаат при 

имплементацијата. Исто така истражени се и факторите кои влијаат врз организациските 

перформанси. 

Од направеното истражување за состојбите во однос на полето на мерењето на 

организациките перформанси во компаниите од прехрамбената индустрија во Република 

Македонија добиени се следните резултати во однос на главните фактори кои влијаат врз 

организациските перформанси. Според испитаниците најголемо влијание врз 

организациките перформанси имаат расположливите ресурси и тоа дури 84,7 % од нив 

сметаат дека токму ресурсите кои и се на располагање на компанијата имаат влијание врз 

органзиациските перформанси. По нив по значајност од добиените одговори се 

вработените со 79,2 %. Технологијата е исто така еден од клучните фактори кои влијае врз 

организациските перформанси, 26 од испитаниците односно 36,1 % одговориле дека еден 

од факторите кој има влијание врз перформансите е технологијата. Други фактори кои 

имаат влијание врз организациките перформанси се организациската кулура и бизнис 

интелигенцијата.  



МОДЕЛИРАЊЕ НА СИСТЕМ ЗА МЕРЕЊЕ,  СИМУЛАЦИЈА И ПРЕДВИДУВАЊЕ  НА 

ОРГАНИЗАЦИСКИ ПЕРФОРМАНСИ ВО КОМПАНИИТЕ ОД ПРЕХРАМБЕНАТА ИНДУСТРИЈА ВО 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
2018 

 

 
98 

 

 

График  1: Главни фактори кои влијаат на организациските перформанси во компаниите 

од прехрамбената индустрија во Република Македонија 

Извор: сопствено истражувње 

Од друга страна пак, при направеното истражување на селектираната литература во однос 

на факторите кои влијаат врз организациските перформанси издвоени се следните 

фактори  (Gavrea, Ilies, & Stegerean, 2011):  

1.Организациска култура 

2.Клима помеѓу односите со вработените 

3.Луѓе 

4.Структура 

5.Големина 

6.Технологија и работни практики 

7.Надворешна средина 

Доколку се направи споредба меѓу нив може да се заклучи дека и во компаниите од 

прехрамбената индустрија во Република Македонија, некои од факторите кои влијаат врз 

организациските перформанси се поклопуваат, како на пример: вработените, 

организацискта култура и технологијта. Токму овие се земени во предвид како главни 

фактори при креирањето на моделот за мерење на перформанси во оваа индустрија, секако 

пред се земајки ги во предвид расположливите ресурси на компаниите од прехрамбнета 

индустрија во Република Македонија бидејки токму тие имаат најголемо влијание според 
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испитаниците. Во продолжение тестирани се неколку хипотези со цел да се испита дали 

постои зависност помеѓу факторите кои влијаат врз организациките перформанси и 

одредени други варијабли.  

Со цел да се испита дали постои зависност помеѓу факторите кои влијаат врз 

перформансите и бројот на поставени Клучни индикатори на перформанси се тестира: 

H0: се тестира нулта хипотеза која гласи: не постои зависност помеѓу факторите кои 

влијаат на перформансите и бројот на постaвени Клучни индикатори на 

перформанси 

H1: се тестира алтернативна хипотеза која гласи: постои зависност помеѓу 

факторите кои влијаат на организациките перформанси и бројот на поставени 

Клучни индикатори на перформанси. 

 

  

Број на поставени Клучни индикатори на перформанси 

Немаме 

поставено До 5 Од 6 до 10 Од 11 до 20 Од 21 до 50 повеке од 50 

Број % Број % Број % Број % Број % Број % 
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Организ

ациска 

култура 

1 11,1

% 

1 20,0

% 

12 66,7

% 

5 3,3% 7 87,5

% 

2 100,

% 

Техноло

гија  

3 33,3

% 

1 20,0

% 

4 22,2

% 

13 3,3% 7 87,5

% 

1 50,0

% 

Вработе

ни 

5 55,6

% 

2 40,0

% 

16 88,9

% 

24 0,0% 6 75,0

% 

2 100,

% 

Бизнис 

интелиге

нција 

0 0,0% 1 20,0

% 

1 5,6% 4 13,3

% 

4 50,0

% 

1 50,0

% 

Располо

ливи 

ресурси 

4 44,4

% 

5 100,

% 

14 77,8

% 

28 93,3

% 

8 100,

% 

2 100,

% 

Друго 2 22,2

% 

0 0,0% 0 0,0% 1 3,3% 1 12,5

% 

0 0,0% 

 

Pearson Chi-Square Tests 

 Број на поставени Клучни 

индикатори на перформанси 

Влијание на факторите врз 

организациските перформанси 

Chi-square 79,091 

df 30 

Sig. ,000*,b,c 
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Табела 7: Резултати од тестирање зависност помеѓу факторите кои влијаат на 

организациките перформанси и бројот на поставени Клучни индикатори на перформанси 

со помош на χ ² тест 

Врз основа на добиените податоци претставени во табелата, по извршената пресметка на 

Пирсоновиот χ ² тест со помош на статистичкиот пакет СПСС може да се види дека 

Asymp. Sig. (2-sided) или p < 0,05, што значи дека се отфрла нултата, а се прифаќа 

алтернативната хипотеза. Тоа значи дека постои статистички значајна врска меѓу 

променливите. Односно постои зависност меѓу Факторите кои влијаат врз 

органзиациските перформанси и бројот на поставени Клучни индикатори на перформанси. 

Ова би значело дека бројот на поставени Клучни индикатори на перформанси зависи од 

факторите кои влијаат врз органзиациските перформанси. Од добиените резултати 

произлегува дека Поединечна хипотеза H1 – се прифаќа. 

Понатаму, со цел да се утврдат и други зависности се тестира и Хипотеза која се однесува 

на зависноста помеѓу факторите кои влијаат на органзиациските перформанси и видовите 

на орагнизациски перформанси кои се мерат во компаниите од прехрамбената индустрија 

во Република Македонија.  

H0: не постои завиност помеѓу факторите кои влијаат на организациките 

перформанси и видовите перформанси кои се мерат во компаниите 

H1: постои завиност помеѓу факторите кои влијаат на организациките перформанси 

и видовите перформанси кои се мерат во компаниите 

По напаравените пресметки добиени се следните резултати дадени во табелата.  
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Влијание на факторите врз организациските перформанси 
Организациск

а култура Технологија Вработени 

Бизнис 

интелигенција 

Респолоиливи 

ресурси Друго 

Број Број Број Број Број Број 

В
и

д
о

в
и

 п
е
р

ф
о

р
м

а
н

с
и

 

Маркетинг 

перформанси 
9 7 9 4 9 1 

Финансиски 

перформанси 
47 29 51 11 58 2 

Перформанс

и на 

вработените 

33 24 36 8 37 2 

Перформанс

и на продаба 
34 26 33 10 39 2 

IT 

перформанси 
5 6 5 3 5 0 

Перформанс

и на 

инвестиции 

9 11 11 5 10 1 

Перформанс

и на 

операциите 

39 23 34 10 38 2 

Перформанс

и на 

иновациите 

7 6 7 4 7 1 

Останати 

перформанси 
9 8 12 4 12 4 

 

Pearson Chi-Square Tests 

 Влијание на факторите врз 

организациските перформанси 

Видови перформанси 

Chi-square 298,750 

Df 60 

Sig. ,000*,b,c 

Табела 8 : Резултати од тестирање за постоење зависност помеѓу факотрите кои влијаат на 

организациките перформанси и видовите перформанси кои се мерат во компаниите преку 

χ ² тест 

Врз основа на добиените податоци во табела може да се види дека Asymp. Sig. (2-sided) 

или p < 0,05, што значи дека се отфрла нултата, а се прифаќа алтернативната хипотеза. Тоа 

значи дека постои статистички значајна врска меѓу променливите. Односно постои 

зависност меѓу видовите перформанси кои се мерат и  

факторите кои влијаат врз органзиациските перформанси. Тоа би значело дека кои видови 

на организациски перформанси ке се мерат во компанијата зависи од факторите кои 
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влијаат на нив. Од добиените резултати произлегува дека Поединечна хипотеза H1 – се 

прифаќа. 

Следно се тестира Хипотеза со која се испитува дали постои зависност помеѓу факторите 

факторите кои влијааат врз органзиациските перформанси и алатките/техниките/методите 

кои се користат за нивно мерење.  

H0: не постои зависност помеѓу факторите кои влијаат врз организациските 

перформанси и алатките/техниките/методите кои се користат за мерење на 

организациските перформанси 

H1: постои зависност помеѓу факторите кои влијаат врз организациските 

перформанси и алатките/техниките/методите кои се користат за мерење на 

организациските перформанси 

 
 Влијание на факторите врз организациските перформанси 

Организациска 
култура 

Технологија Вработени Бизнис 
интелигенција 

Респололиви 
ресурси 

друго 

Број Број Број Број Број Број  

М
ет

о
д

и
 и

 а
л
ат

к
и

 к
о

и
 с

е 
к
о

р
и

ст
ат

 з
а 

м
ер

ењ
е 

н
а 

о
р

га
н

и
за

ц
и

ск
и

те
 

п
ер

ф
о

р
м

ан
си

 

Финансиски показатели за успешност 24 17 30 5 33 0 

Менаџмент заснован на активности 2 2 2 1 2 0 

Менаџмент заснован на вредности 2 1 2 1 2 0 

Клучни индикатори на перформанси 15 14 20 7 19 2 

Balanced Scorecard 1 1 1 1 1 0 

Стратегиски мапи 0 0 0 0 0 0 

Призма на перформанси 0 0 0 0 0 0 

Dasboards 7 6 8 3 7 0 

Не користиме воопшто 1 0 3 1 5 0 

Имаме развиено сопствен метод 0 1 2 0 2 2 

 
Pearson Chi-Square Tests 

 Влијание на факторите врз 
организациските 

перформанси 

Методи и алатки кои се користат за мерење на 
организациските перформанси 

Chi-square 137,621 

df 48 

Sig. ,000*,b,c 
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Табела 9: Резултати од направена пресметка за тестирање зависност помеѓу факторите кои 

влијаат врз организациските перформанси и алатките/техниките/методите кои се користат 

за мерење на организациските перформанси преку χ ² тест 

Врз основа на добиените податоци во табела може да се види дека Asymp. Sig. (2-sided) 

или p < 0,05, што значи дека се отфрла нултата, а се прифака алтернативната хипотеза. Тоа 

значи дека постои статистички значајна врска меѓу променливите. Односно постои 

зависност меѓу Методите/алатките и техниките кои се користат за мерење на 

организациските перфорамнси и Факторите кои влијаат врз органзиациските 

перформанси, односно факторите кои влијаат на органзиациските перформанси имаат 

влијание врз изборот на методот/алатката/техниката која би се користела за нивна 

пресметка. Од добиените резултати произлегува дека Поединечна хипотеза H1 – се 

прифака.  

По направените анализа на факторите кои влијаат врз органзиациските перформанси се 

добиваат следните заклучоци: Факторите кои влијаат на органзиациските перформанси 

имаат силно влијание врз видовите на организациски перформанси кои би се мереле во 

компанијата, како и врз бројот на Клучни индикатори на перформанси кои компаниајта ги 

има или ќе ги поставува во иднина од една страна, а немаат влијание врз 

методите/алатките/техниките кои компанијата би ги користела за мерење на 

органзиациските перформанси.  

 

 3 Компоненти (елементи) на моделот 
 

По поставувањето на основите за дизајнирање на систем за мерење  на организациски 

перформанси, следно што е обработено во овој докторски труд е дефинирањето на 

клучните елементи на моделот.  Според Франк Сантос три главни елементи се неопходни 

за системот на мерење на перформанси и тоа: индикаторите на перформанси, целите и 

поддржувачката инфраструктура  (Santos & Bourne, 2005). Според  (Bourne & Neely, 2000) 

предвидуваат дека секој систем треба да ги вклучи и финансиските и нефинасиските 

мерки, и интерните и екстерните мерки, и оние мерки кои мерат она што  е постигнато, но 

и оние мерки кои можат да предвидат во иднината. 
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Според претходно елаборираните дефиниции менаџментот на перформанси ги поврзува 

стартегиските цели, основните бизнис стратегии, критичните фактори за успех и клучните 

индикатори на перформансите. Токму овие ќе бидат земени како клучни елементи при 

креирањето на модел за мерење на перформансите. Истите се прикажани на следната 

слика.  

  

 

 

 

Слика 14: Елементи на моделот за мерење на организациските перформанси 

 

Стратегијата и стартегиските цели претствуваат широко дефинирани цели кои 

организацијата мора да ги оствари за да успее во реализацијата на стратегијата. Истите 

треба да поседуваат одредени карактеристики и тоа да бидат: мерливи, специфични, 

соодветни, реални и временски дефинирани. Основните бизнис стратегии мора да бидат 

усогласени со мисијата и визијата на организацијата. Истите главно се однесуваат на 

стратегии за раст и развој, позиционирање на пазарот, стратегии за обезбедување 

конкурентска предност и слично. Тука треба да се напоменат и Критичните фактори за 

успех кои се елементи кои задолжително мора да се реализираат за да се обезбеди успех 

во постигнувањето на визијата и мисијата на организацијата. Тие се од витално значење за 

успех на стартегијата и оние кои ја водат истата.  

Клучните стејкхолдери се заинтересирани страни кои имаат влијание или се под 

влијание на активностите на компанијата. При креирањето на моделот потребно е да се 

идентификуваат клучните стејкхолдери за компанијата, како и нивните потреби и барања 

од неа од една страна и нивниот придонес од друга страна. Ваквиот начин на земање 

предвид на стејкхолдерите е предвиден и во Призмата на перформанси.  

Клучните индикатори на перформансите се сет од индикатори кои компанијата ги 

користи за да ги измери или спореди перфрормансите во насока да ги задоволи нејзините 

стратегии и оперативни цели. Истите се директно се поврзани со целите на организацијата 

и ги дефинираат и следат специфичните бизнис цели на организацијата. Се користат за да  

Стратегијата и 

стартегиските 

цели 

Клучни 

стејкхолдери 
Извори на 

податоци 
Клучните 

индикатори на 

перформансите 

успех стратегии 
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ги измерат перформансите, да го направат процесот на донесување одлуки поедноставен, 

да и помогнат на организацијата да разбери колку добро таа работи во однос на 

оставрување на стратегиските цели и овозможуваат на организацијата да го измери 

нејзиниот успех.  

Изворите на податоци се бази на податоци од каде системот ќе ги црпи потребните 

информации. Истите можат да бидат најразлични планови, извештаи, Биланси на состојба 

и успех, екстерни извештаи и слично. Податоците можат да се превземаат од веќе 

постоечки бази на податоци со кои компаниите располагаат.  

 

3.1 Стратегијата и стратегиските цели 
 

Прв елемент во моделот од кој се поаѓа е стратегијата и стратегиските цели. Различни 

компании имаат поставено различни стратегии и стратегиски цели. Стратегијата мора да 

биде поврзана со стратегиските цели, како и со целите на оперативно ниво. Една од 

главните цели на менаџментот на перформанси е усогласување и трансформација на 

стратегијата со целите на оперативно ниво.  

За да се добијат информации за главните аспекти на стратегијата во компаниите од 

прехрамбената индустрија во Република Македонија во прашалникот е предвидено 

прашање во кое се наведени неколку аспекти, а од испитаниците се бара да ги рангираат 

нивните главни аспекти. Од направеното истражување во однос на главните аспекти на 

стратегијата на компаниите од прехрамбената индустрија добиени резултатите 

претставени во табела број 4.(Табела 10: Рангирање на главните стратегиски аспекти 

на компаниите од прехрамбената индустрија во Република Македонија) Рангирањето 

е извршено по принцип со 1 најважно, и 11 најневажно.   
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Стратегиски аспекти Ранг 

[намалување на трошоците] 1,85 

[продуктивност] 2,61 

[ефикасност] 2,64 

[ефективност] 2,67 

[економичност] 2,70 

[рентабилност] 2,84 

[квалитет] 3,22 

[проширување на пазарот] 3,60 

[намалување на времето потребно за производство] 4,34 

[иновативност] 4,63 

[друго] 5,22 

Табела 10: Рангирање на главните стратегиски аспекти на компаниите од прехрамбената 

индустрија во Република Македонија 

Извор: сопстевено истражување 

Во табелата е пресметана средна вредност на рангот. Од резултатите можеме да заклучиме 

дека намалувањето на трошоците им се најважни на компаниите од прехрамбената 

индустрија во Република Македонија. Понатаму се продуктивноста, ефикасноста, 

ефективноста и економичноста. Наспроти нив иновативноста пак е рангирана како 

најмалку важна. Во помалку важни спаѓаат и намалување на времето за производство, 

проширувањето на пазарот и квалитетот.  

 Графички тоа е претсавено на График  2: Главни аспекти на стратегијата во 

компаниите од прехрамбената индустрија во Република Македонија 
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График  2: Главни аспекти на стратегијата во компаниите од прехрамбената индустрија во 

Република Македонија 

Извор: сопствено истражување 

Во продолжение се презентирани добиените резултати од направената дескриптивна 

статистика на прашање број 5 Рангирајте ги главните аспекти на Вашата стратегија! 

 

намалување на трошоците продуктивност 

Mean 1,849315068 Mean 2,605633803 

Standard Error 0,177363613 Standard Error 0,194986326 

Median 1 Median 2 

Mode 1 Mode 2 

Standard Deviation 1,515395373 Standard Deviation 1,642983986 

Sample Variance 2,296423135 Sample Variance 2,699396378 

Kurtosis 14,5661184 Kurtosis 11,3807717 

Skewness 3,438704498 Skewness 2,909788268 

Range 9 Range 10 

Minimum 1 Minimum 1 

Maximum 10 Maximum 11 
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Sum 135 Sum 185 

Count 73 Count 71 

Confidence Level(95,0%) 0,353567895 Confidence Level(95,0%) 0,38888796 

 

проширување на пазар ефективност 

Mean 3,597222222 Mean 2,671428571 

Standard Error 0,240353582 Standard Error 0,204221928 

Median 3 Median 2 

Mode 3 Mode 2 

Standard Deviation 2,039467772 Standard Deviation 1,708643233 

Sample Variance 4,159428795 Sample Variance 2,919461698 

Kurtosis 2,17524 Kurtosis 9,097831896 

Skewness 1,356895026 Skewness 2,542315218 

Range 10 Range 10 

Minimum 1 Minimum 1 

Maximum 11 Maximum 11 

Sum 259 Sum 187 

Count 72 Count 70 

Confidence Level(95,0%) 0,479251424 Confidence Level(95,0%) 0,407411593 

 

ефикасност рентабилност 

Mean 2,643835616 Mean 2,835616438 

Standard Error 0,199285122 Standard Error 0,207373312 

Median 2 Median 2 

Mode 2 Mode 2 

Standard Deviation 1,702692827 Standard Deviation 1,771798354 

Sample Variance 2,899162861 Sample Variance 3,139269406 

Kurtosis 8,948830484 Kurtosis 6,420813388 

Skewness 2,523518349 Skewness 2,089302824 
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Range 10 Range 10 

Minimum 1 Minimum 1 

Maximum 11 Maximum 11 

Sum 193 Sum 207 

Count 73 Count 73 

Confidence Level(95,0%) 0,397267624 Confidence Level(95,0%) 0,413391136 

 

намалување на времето потребно за 

производство економичност 

Mean 4,347222222 Mean 2,698630137 

Standard Error 0,202835651 Standard Error 0,213406212 

Median 4 Median 2 

Mode 4 Mode 3 

Standard Deviation 1,721117572 Standard Deviation 1,823343476 

Sample Variance 2,962245696 Sample Variance 3,324581431 

Kurtosis 4,031796636 Kurtosis 6,889172311 

Skewness 1,417622997 Skewness 2,243637283 

Range 10 Range 10 

Minimum 1 Minimum 1 

Maximum 11 Maximum 11 

Sum 313 Sum 197 

Count 72 Count 73 

Confidence Level(95,0%) 0,404442796 Confidence Level(95,0%) 0,425417503 

 

квалитет иновативност 

Mean 3,222222222 Mean 4,628571429 

Standard Error 0,190976223 Standard Error 0,218380477 

Median 3 Median 5 

Mode 3 Mode 5 
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Standard Deviation 1,620486992 Standard Deviation 1,827102153 

Sample Variance 2,625978091 Sample Variance 3,338302277 

Kurtosis 6,982398064 Kurtosis 0,592570688 

Skewness 1,977657085 Skewness 0,131459 

Range 10 Range 7 

Minimum 1 Minimum 1 

Maximum 11 Maximum 8 

Sum 232 Sum 324 

Count 72 Count 70 

Confidence Level(95,0%) 0,380795769 Confidence Level(95,0%) 0,435657125 

 

Друго 

Mean 5,223880597 

Standard Error 0,237601553 

Median 5 

Mode 4 

Standard Deviation 1,944852534 

Sample Variance 3,782451379 

Kurtosis 0,094635876 

Skewness 0,464049734 

Range 10 

Minimum 1 

Maximum 11 

Sum 350 

Count 67 

Confidence Level(95,0%) 0,474386802 

Табела 11: Резултати од дескриптивна статистика на главните аспекти на стратегијата на 

компаниите од прехрамбената индустрија во Република Македонија 

Извор: сопствено истражување 
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Поврзаноста на стратегијата со целите е клучна кога станува збор за манаџментот на 

органзиациски перформанси. Всушност како што напоменав и претходно, голем број на 

автори во оваа област ја потенцираат задолжително потребата од интеграција и 

усогласување на стартегијата со целите. Во таа насока поставено е и прашањето дали 

компаниите имаат постевено конкретни и јасни цели и дали истите се поврзани со 

стратегијата. Добиени се резултатите претставени на График  3: Дали и колку од 

постевените цели се поврзани со стратегијата на компаниите од прехрамбената 

индустрија во Република Македонија? 

 

График  3: Дали и колку од постевените цели се поврзани со стратегијата на компаниите 

од прехрамбената индустрија во Република Македонија? 

Извор: сопствено истражување 

Од графиконот можеме да забележиме дека најголем дел од испитаниците и тоа дури 45,2 

% одговориле дека делумно од поставените цели им се поврзани со органзиациската 

стартегија, а 32,9 % имаат постевено, но се сигурни дека им се поврзани со 

организациската стратегија. Само 16,4 % од испитаниците одговориле дека целите им се 

јасни и поврзани со органзиациската старатегија. Одговорите на ова прашање упатуваат и 

на една од причините зошто системите за мерење со органзиациските перформанси не се 

успешни. Една од клучните причини за неуспешност на системите наведени во 
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литературата е токму неповрзаноста на стратегијата со целите, што е случај и во 

компаниите од прехрамбената индустрија во Република Македонија според добиените 

резултати од истражувањето. Од дадените резултати може да се заклучи дека ова може да 

претставува еден од главните проблеми за остварување на високи организациски 

перформанси, бидејки како што е претходно споменато стратегијата и нејзината 

поврзаност со целите се клучни за остварување на високи перформанси. Нивната не 

поврзаност може да доведе до конфузност помеѓу вработените на различни нивоа, а тоа да 

повлечи ниско ниво на организациски перформанси и не остварување на поставените цели 

и стратегијата.  

За да се добијат и некои дополнителни информации и податоци кои се потребни за 

креирањето на моделот се испитани неколку хипотези и тоа Дали постои одредена 

зависност помеѓу поврзаноста на целите со стратегијата и мерењето на перформанси. Па 

така се поставуваат следните хипотези: 

Н0: не постои зависност помеѓу поврзаноста на целите со стратегијата и мерењето на 

перформанси. 

Н1: постои зависност помеѓу поврзаноста на целите со стратегијата и мерењето на 

перформанси. 

По направената анализа се добиени следните резултати претставени во тебелите.  
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Дали мерите перформанси? 

Да Не Не знам 

Не сум запознат 

што е тоа 

Број % Број % Број % Број % 

П
о

в
р

зу
в
ањ

е 
н

а 
ц

е
л
и

те
 с

о
 с

тр
ат

ег
и

ја
та

 

Да, тие се 

јасно 

поврзани 

2 21,1% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Да, но не 

сум сигурен 

дека се 

поврзани со 

стратегијата 

17 29,8% 0 0,0% 2 50,0% 4 50,0% 

Делумно од 

поставените 

цели се 

поврзани со 

стратегијата 

26 45,6% 2 50,0% 1 25,0% 4 50,0% 

Немаме 

постаевно 

цели кои се 

поврзани со 

стратегијата 

2 3,5% 2 50,0% 1 25,0% 0 0,0% 

 

Pearson Chi-Square Tests 

 Дали мерите 

перформанси 

Поврзување на целите со стратегијата 

Chi-square 20,681 

Df 9 

Sig. ,014*,b,c 

Табела 12: Резултати од направената анализа за постоењето зависност помеѓу поврзаноста 

на целите со стратегијата и мерењето на перформанси преку χ ² тест 

Извор: сопствено истражување 

Врз основа на добиените податоци претставени во табелата, по извршената пресметка на 

Пирсоновиот χ ² тест со помош на статистичкиот пакет СПСС може да се види дека 

Asymp. Sig. (2-sided) или p < 0,05, што значи дека се отфрла нултата, а се прифаќа 

алтернативната хипотеза. Тоа значи дека постои статистички значајна врска меѓу 

променливите. Односно постои зависност помеѓу поврзаноста на целите со стратегијата и 

мерењето на перформанси. Ова би значело дека поврзаноста на целите со стратегијата има 

влијание врз мерењето на перформанси. 

Од добиените резултати произлегува дека Поединечна хипотеза H1 – се прифаќа. 
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Кога станува збор за стратегиските аспекти, направена е одредена анализа со цел да се 

испита дали постои зависност помеѓу главните стратегиски аспекти и одредени други 

варијабли. Па за таа цел направено е тестирање на неколку хипотези. Пред се направена е 

анализа за да испита дали постои статистичка значајност и зависност помеѓу главните 

стратегиски аспекти на компаниите од прехрамбената индустрија во Република 

Македонија и видовите на перформанси кои се мерат во овие компании. Во однос на ова 

постевени се следните хипотези. 

Н0: не постои зависност помеѓу главните стратегиски аспекти на компаниите од 

прехрамбената индустрија во Република Македонија и видовите на перформанси 

кои се мерат во овие компании.  

Н1: постои зависност помеѓу главните стратегиски аспекти на компаниите од 

прехрамбената индустрија во Република Македонија и видовите на перформанси 

кои се мерат во овие компании.   

По направената пресметка добиени се следните резултати:  



 
 

 
 

  

Видови перформанси кои се мерат 

Маркетинг 

перформанси 

Финансиски 

перформанси 

Перформанси 

на 

вработените 

Перформанси 

на продабата IT перформанси 

Перформанси 

на 

инвестициите 

Перформанси 

на операциите 

Перформанси 

на 

иновациите  

Останати 

перформанси 

Број % Број % Број % Број % Број % Број % Број % Број % Број % 

Г
л

а
в

н
и

 с
т
р

а
т
е
г
и

к
и

 а
сп

ек
т
и

 

Намалување 

на трошоци 

3 0,0% 4 0,8% 2 3,3% 3 7,6% 1 0,0% 2 3,3% 9 7,9% 1 0,0

% 

7 0,0% 

Продуктивност 3 0,0% 0 0,8% 6 0,0% 7 0,6% 1 0,0% 2 3,3% 6 1,4% 1 0,0

% 

4 0,0% 

Проширување 

на пазар 

1 0,0% 9 8,8% 7 3,3% 8 3,5% 1 0,0% 3 0,0% 3 0,7% 1 0,0

% 

1 0,0% 

Ефективност  2 0,0% 1 2,9% 6 0,0% 7 0,6% 1 0,0% 2 3,3% 6 1,4% 1 0,0

% 

5 0,0% 

Ефикасност 2 0,0% 2 5,0% 6 0,0% 8 3,5% 1 0,0% 2 3,3% 7 5,0% 1 0,0

% 

5 0,0% 

Рентабилност 1 0,0% 1 2,9% 6 0,0% 8 3,5% 0 ,0% 1 6,7% 6 1,4% 0 ,0% 4 0,0% 

Време за 

производство 

0 ,0% 3 ,3% 2 ,7% 2 ,9% 0 ,0% 0 ,0% 0 ,0% 0 ,0% 0 ,0% 

Економичност 0 ,0% 7 5,4% 8 6,7% 3 8,2% 0 ,0% 0 ,0% 9 2,1% 0 ,0% 2 0,0% 

Квалитет 0 ,0% 5 0,4% 3 0,0% 4 1,8% 0 ,0% 1 6,7% 0 ,0% 0 ,0% 0 ,0% 

Иновативност 0 ,0% 5 0,4% 3 0,0% 4 1,8% 0 ,0% 1 6,7% 0 ,0% 0 ,0% 0 0% 

Друго 0 ,0% 1 ,1% 1 ,3% 0 ,,0% 0 ,0% 0 ,0% 0 ,0% 0 ,0% 0 ,0% 
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Pearson Chi-Square Tests 

 Видови перформанси 

кои се мерат 

Главни стратегиски аспекти 

Chi-square 100,198 

df 99 

Sig. ,447a,b 

Табела 13: Резултати од направената анализа за постеоење зависност помеѓу главните 

стратегиски аспекти на компаниите од прехрамбената индустрија во Република 

Македонија и видовите на перформанси кои се мерат во овие компании преку χ ² тест. 

Извор: сопствено истражување 

 Врз основа на добиените податоци во табела може да се види дека Asymp. Sig. (2-sided) 

или p > 0,05, што значи дека се прифаќа нултата, а се отфрла алтернативната хипотеза. Тоа 

значи дека не постои статистички значајна врска меѓу променливите. Односно не постои 

зависност меѓу главните стратегиски аспекти на компанијата и видовите перформанси кои 

се мерат, односно стратегиските аспекти немаат влијани врз видовите на организациски 

перфорамнси кои ке се мерат. Од добиените резултати произлегува дека Поединечна 

хипотеза H1 – се отфрла.  

3.2 Клучни стејкхолдери 
 

Паралелно со дефинирањето на стратегијата и стратегиските цели во овој модел потребно 

е да се идентификуваат и селектираат клучните стејкхолдери. При идентификацијата и 

селекцијата на клучните стејкхолдери потребно е да се оцени кои се нивните барања и 

потреби од една страна и кои се очекувањата кои компанијата ги има од нив од друга 

страна. Во Табела 14: Идентификување на Клучни стејкхолдери, нивните барања и 

нивниот придонес, согласно поставените стратегии за секоја перспектива одделно 

претставено е како тоа би требало да изгледа. За секоја перспектива се одредени 

стратегии, а врз основа на определните стратегии и перспектива за мерење на 

органзиациски перформанси се идентификуваат и селектираат клучните стејкхолдери.  

Идентификацијата и селекцијата на клучни стејкхолдери е основа во моделот Призмата на 

перформанси. Како едни од клучните стејкхолдери кои се јавуваат во компаниите се:  

инвеститорите,  
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потрошувачите,  

вработените,  

добаувачите и други деловни партнери,  

регулаторни институции  

и други.  

 



 
 

 
 

 

перспектива 

на 

перформанси 

 

заадоволство на 

стејкхолдерите 

(потреби и барања 

на стејкхолдерите) 

 

стратегии 

 

придонес на 

стејкхолдерите 

(потреби и 

барања на 

стејкхолдерите) 

 

стејкхолдери 

(по соодветна 

перспекива) 

финансиска 

перспектива 

 

Детални финансиски 

извештаи, 

моментални средства 

 

инвеститори                               

оценка на инвестицијата, 

Формулирање на извештаи 

за приход 

 

инвестиции, идеи 

за рзвој и 

поддршка 

 

инвеститори, 

сопственици, 

акционери, 

менаџери на 

високо ниво 

перспектива 

на 

потрошувачи 

 

добар квалитет на 

производите, ниски 

цени, брза испорака, 

добра услуга 

 

потрошувачи контрола на 

квалитет, ислуга за 

потрошувачите, соодветна 

испорака 

 

зголемување на 

продажбата, 

довербата и 

лојалноста, идеи и 

поддршка 

 

потрошувачи, 

купувачи 

перспектива 

на вработени 

 

награди за 

перформанси, 

тренинзи, 

здравствено 

осигурување, добри 

услови за работа, 

признавање на трудот 

 

вработени тренинг. 

Подобрување и развој на 

способностите на 

вработените, мониторнинг 

на работата и 

способностите на 

врбоатените 

 

продуктвиност, 

компетентност, 

заложба, 

лојалност, 

посветеност на 

работата, предлози 

на нови идеи 

 

вработени 

перспектива 

на интерни 

процеси 

 

време на плаќање 

согласно договорот, 

профитабилен однос, 

времето за испорака 

 

добавувачи план за набавка 

на материјали, доогвори за 

набавка 

 

време на испорака, 

услови за плакање 

и квалитет на 

производите 

 

вработени, 

менаџери на 

оперативно 

ниво 

Табела 14: Идентификување на Клучни стејколдери, нивните барања и нивниот придонес, согласно поставените стратегии за 

секоја перспектива одделно 

Извор: сопствено истражување



 
 

 
 

3.3 Клучни индикатори на перформанси (КПИ) 
 

Клучните индикатори на перформанси се најважните елементи на моделот. Нивното 

идентификување и селекција претставува клучен чекор при креирањето на моделот. И 

претходно е споменато дека постојат најразлични видови на Клучни индиктори на 

перформанси и многу е тешко да се одреди кој е оној вистинскиот за конкретната 

компанија. Клучните индикатори на перформансите пред се зависат од стратегијата и 

целите на компанијата и истите потребно е да бидат поврзани со неа, како и да одговараат 

на потребите и барањата на клучните стејкхолдери.  

За креирањето на овој модел се користени повеќе Клучни индикатори на перформанси од 

различни перспективи и тоа: финансиска перспектива, перспектива на внатрешните 

процеси и операции, перспектива на вработените, перспектива на потрошувачите и 

перспектива на пазарот. Бидејќи моделот се креира со цел да биде адаптибилен 

предвидена е и уште една 6 перспектива за мерење на организациски перформанси за 

останати стејкхолдери. На овој начин се овозможува да се опфатат сите потребни Клучни 

индкатори на перформанси.  

Дизајнирањето на систем за мерење перфорамнси во овој докторски труд се базира на 

Клучни индикатори на перформанси кои се определни со помош на Аналитички 

хиерархиски процес и методот на корелација. При тоа земено е во предвид да се покријат 

сите претодно идентификувани клучни стејкхолдери. На овој начин е направена 

комбинација од Призмата на перформанси која пред се им дава приоритет на 

стејкхолдерите, но исто така земени во предвид се стратегијата и целите на компанијата. 

Во текот на истражувањето идентификувани се и селектирани Клучни индикатори на 

перформанси за сите пет перспективи на организацики перформанси кои се земени во 

предвид и тоа: финансиска перспектива, перспектива на вработени, перспектива на 

потрошувачи и пазар, перспектива на интерни процеси и перспектива на останати 

стејкхолдери. Со цел да се селектираат Клучните индикаотри на перформанси се користи 

методот на Аналитички хиерархиски процес за да се определи тежината на секој од КПИ. 

При идентификувањето и селекцијата на Клучните индикатори на перформансите за 

компанијата е битно да определи соодветен број на КПИ кои ќе ги мери. Големиот број на 

селектирани КПИ за мерење на организациски перформанси може да предизвика 
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конфузност, а сето тоа да води кон донесување на погрешни одлуки. Од друга страна 

помал број на КПИ може да доведе до недостиг од одредени клучни информации, кои 

повторно водат кон донесување на погрешни аклучоци и одлуки. Идентификацијата и 

селекцијата на вистинските КПИ е многу комплициран процес.  

За потребите на овој систем за мерење на организациски перформанси испитаниците беа 

прашани да извршат ранграње на дадените Клучни индикатори на перформанси според 

нивната важност. При што рангот на оценување беше поставен од 1 до 5, каде што со 1 беа 

оценети оние најважните, а со 5 оние помалку важните. Врз основа на резултатите 

добиени од реализираното истражување селектирани се следните Клучни индикатори на 

перформанси, групирани по перспективи соодветно. Со цел да се селектираат Клучните 

индикатори на перформанси кои имаат најголемо значење кај компаниите од 

прехрамбената индустрија во Република Македонија на дадените Клучни индикатори на 

пероформанси е определн тежински фактор, со цел да се определи кои од нив имаат 

најголемо значење. Податоците се дадени во следната табела, за одреден број на КПИ 

соодветно по перспективи. При тоа најниската вредност 1 има најголемо значење, додека 

пак 5 има помало значење.  

 

Финансиска перспектива 

Клучни индикатори на перформанси РАНГ од 1-5 

[Нето профит] 1,47 

[Повраток на инвестиции] 1,86 

[Стапка на раст на профитот] 2,04 

[Економски додадена вредност] 2,49 

[Добивка пред оданочување] 2,73 

Перспектива на потрошувачи 

Клучни индикатори на перформанси РАНГ од 1-5 

[Профитабилност на потрошувачите] 1,99 

[Стапка на задоволство на потрошувачите] 2,15 

[Стапка на враќање на потрошувачите] 2,71 
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[Индекс на лојалност на потрошувачите] 2,72 

[Број на поплаки од потрошувачите] 3,53 

Перспектива на вработени 

Клучни индикатори на перформанси РАНГ од 1-5 

[Продуктивност на вработените] 1,46 

[Приходи по вработен] 1,63 

[Ниво на ангажирање на вработените] 2,30 

[Индекс на задоволство на вработените] 2,31 

[Додадена вредност на човечкиот капитал] 2,86 

Перспектива на интерни процеси и операции 

Клучни индикатори на перформанси РАНГ од 1-5 

[Квалитет на производите] 1,61 

[Стапка на искористеност на капацитетот] 1,62 

[Оперативни трошоци] 1,68 

[Време на производство] 2,40 

[Број на дефекти] 2,64 

Перспектива на пазар 

Клучни индикатори на перформанси РАНГ од 1-5 

[Раст на продажбата] 1,39 

[Пазарен удел] 1,86 

[Стапка на раст на пазарот] 2,03 

[Фрекфенција на купување] 2,96 

[Бренд капитал] 3,07 

 

Табела 15: Селектирани Клучни индикатори на перформанси и определен тежински 

фактор 

Извор: сопствено истражување 
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3.3.1 Определување тежински фактор на индиакторите со помош на 
методот Аналитички хиерархиски процес 

 

Со цел да се селектираат Клучните индиактори на перформансите кои ќе се користат во 

овој модел, како и да се определи нивниот тежински фактор, како методологија при 

нивната селекција користен е Аналитички Хиерарски процес ( Analytic Hierarchy Process ). 

Овој метод е развиен од страна на Saaty  (Saaty, 1980). Истиот е вид на мулти-

критериумски метод . При реазилираното истражување одредени се по 10 КПИ за секоја 

перспектива, а со помош на оваа метода селектирани се по пет КПИ кои според 

тежинскиот фактор имаат најголемо значење прид донесувањето на одлуки од страна на 

менаџерите. Овој метод обезбедува декомпозиција на проблемот во хиерархиска 

структура и дава сигурност дека и квантитативниот и квалитативниот аспект на проблемот 

се инкорпорирани во процесот на евалуација, додека пак опциите се систематски 

извлечени преку средини на паралелени компарации. Тежинскиот фактор ја преставаува 

замената помеѓу индикаторите. Тие покажуваат фаворизирање на еден индикатор во однос 

на друг. Суштината на овој метод е во ординалната паралелна компарација на атрибутите.  

Овој метод функционира на тој начин што во матрица се внесуваат критериумите по кои 

треба да се донеси одлука. Во случајот тоа се Клучните индикатори на перформанси. 

Понатаму се споредува секој критериум во однос на другиот, преку внесување на број од 

даден ранг помеѓу 1 и 9. Во табелата е дадено значењето на секој број во рангот 

соодветно. 

Основна скала на АХП 

Екстремно ниско важно 1/9 

1/8 

Многу силно помалку важно 1/7 

1/6 

Силно помалку важно 1/5 

¼ 

Умерено помалку важно 1/3 

½ 

Еднакво важно 1 

2 

Умерено повеќе важно 3 

4 

Силно повеќе важно 5 
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6 

Многу силно повеќе важно 7 

8 

Екстремно многу важно 9 

   

     

      

    1/9    1/8    1/7    1/6    1/5    ¼    1/3    ½    1    2    3     4     5     6     7     8     9 

 

Табела 16: Основна скала на методата Аналитички хиерархиски процес 

Изборот на овој метод за определување на тежински фактори на индикаторите е направен 

затоа што истиот ги има потребните карактиреистики кои одговараат за оваа 

проблематика. Неговите предности и слабости се дадени во следната табела: 

Аналитички хиерархиски процес (Puolamaa , 1996) 

Предности Слабости 

Може да се користи за квантитативни и 

квалитативни податоци 

Транспарентноста на комозитниот 

индкес е поголема 

Опредлеувањето на тежината е 

базирана на експертско мислење  

обезбедува индикатори на 

недоследност  

Бара голем број на паралелни 

компарации, а тоа може да бара 

дополнителни трошоци и време 

Резултатите зависат од изборот на 

евалуаторите 

 

Пресметката е направена во Microsoft Excel за секоја перспектива одделно. Резултатите се 

претставени во Прилог 2: Селекција на Клучни индикатори на перформанси со користење 

на методот Аналитчки хиерархиски процес. Определениот тежински фактор за секој 

индикатор одделно е прикажан во Табела 15: Селектирани Клучни индикатори на 

перформанси 

Со цел да се испита јачината на врските помеѓу селектираните Клучни индикатори на 

перформанси во продолжение пресметан е коефициентот на корелација на селектираните 

Се зголемува значењето на колоните над редовите Се зголемува значењето на редовите над колоните 

еднакво 
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индикатори по перспективи соодветно.  Степенот на јачина на врската на променливите се 

мери преку т.н. коефициент на корелација. Истиот може да има вредности помеѓу -1 и +1. 

Колку вредноста на коефициентот на корелација е поблиску до 0 толку е послаба врската 

помеѓу променливите и обратно, колку е врската поблиску до 1 или -1 толку е врската 

посилна. Негативните вредности значат обратно пропорционална врска.  

При пресметувањето на коефициентот на корелација, за добиените вредности може да се 

определи дали врската е многу силна, дали постои тесна зависност, дали има само 

зависност или пак не постои меѓусебна зависност. Ваквото определување се врши 

доколку:  

• коефициентот на корелација има поголема вредност од 0,9 се смета дека врската е многу 

силна 

 • коефициентот на корелација е помеѓу 0,7 и 0,9 постои тесна зависност 

 • коефициентот на корелација е помеѓу 0,5 и 0,7 има зависност 

 • коефициент на корелација до 0,3, врската е слаба односно не постои меѓусебна 

зависност. 

Во продолжение е направена анализа на јачината на врските помеѓу селектираните 

Клучни индикатори на перформансите од различни перспективи.  

 

Финансиска перспектива    

  Повраток на 

инвестиции 

(ROI) 

Нето профит Економски 

додадена 

вредност (EVA) 

Стапка на раст 

на профитот 

Добивка пред 

оданочување 

Повраток на инвестиции 

(ROI) 

1         

Нето профит 0,43350314 1       

Економски додадна 

вредност (EVA) 

0,157531618 0,421997939 1     

Стапка на раст на 

профитот 

0,309463734 0,680759601 0,447720974 1   

Добивка пред оданочување 0,09453969 0,30179883 0,132276336 0,543927364 1 

Табела 17: Пресметан коефициент на корелација помеѓу Клучните индиактори на 

перформанси од финансиска перспектива  

Извор: сопствено истражување 
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Од добиените податоци во табелата највисок коефициент на корелација кој е добиен е 

0,543927364. Според тоа можеме да заклучиме дека има зависност помеѓу Стапката на 

раст на профитот и Нето профитот. 

 

Перспектива на 

потрошувачите 

    

  [Профитабилност 

на 

потрошувачите] 

 [Стапка на 

задоволство на 

потрошувачите] 

[Стапка на 

враќање на 

потрошувачите] 

[Индекс на 

лојалност на 

потрошувачите] 

 [Број на 

поплаки од 

потрошувачите] 

 [Профитабилност на 

потрошувачите] 

1         

 [Стапка на задоволство 

на потрошувачите] 

0,131641995 1       

 [Стапка на враќање на 

потрошувачите] 

0,104636562 0,68483 1     

[Индекс на лојалност на 

потрошувачите] 

-0,098939856 0,608159 0,758453 1   

[Број на поплаки од 

потрошувачите] 

-0,112364641 0,463345 0,592007 0,689471 1 

Табела 18: Пресметан коефициент на корелација помеѓу Клучните индиактори на 

перформанси од перспектива на потрошувачите 

Извор: сопствено истражување 

Од добиените податоци можеме да заклучиме дека најголем коефицинет на корелација е 

добиен помеѓу Стапката на враќање на потрошувачите и Индексот на лојалност на 

потрошувачите, со вредност 0,758453. Споредено со претходно дефинираните вредности 

за движењето на коефициентот на корелација  постои тесна зависност.  

Од податоците во табелата може да се забележи дека се добиени и негативни вредности и 

тоа за степенот на корелација помеѓу Профитабилноста на потрошувачите и Индексот на 

лојалност, како и помеѓу Профитабилноста на потрошувачите и Бројот на поплаки од 

потрошувачите.  

Перспектива на внатрешни процеси и операции   

  [Квалитет на 

производите] 

[Оперативни 

трошоци] 

[Број на 

дефекти] 

[Време на 

производство] 

[Стапка на 

искористеност на 

капацитетот] 

[Квалитет на 

производите] 

1     

[Оперативни трошоци] 0,581837004 1    

[Број на дефекти] 0,472027901 0,53723086 1   

[Време на производство] 0,448075388 0,573721587 0,536417199 1  

[Стапка на 

искористеност на 

капацитетот] 

0,511654919 0,567335815 0,452821311 0,662965761 1 
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Табела 19: Пресметан коефициент на корелација помеѓу Клучните индиактори на 

перформанси од перспектива на внатрешните процеси и операции 

Извор: сопствено истражување 

Највисокиот добиен коефициент на корелација по напрвената пресметка има вредност од 

0,662965761 и се однесува на зависноста помеѓу  Времето на производство и Стапката 

на искористеност на капацитетот.  

 

Перспектива на 

пазарот 

     

  [Пазарен удел] [Бренд 

капитал] 

[Стапка на 

раст на 

пазарот] 

[Раст на 

продажбата] 

[Фрекфенција 

на купување] 

[Пазарен удел] 1     

[Бренд капитал] 0,45281297 1    

[Стапка на раст на пазарот] 0,49188416 0,44452824 1   

[Раст на продацбата] 0,36634494 0,25198604 0,52259026 1  

[Фрекфенција на купување] 0,0840122 0,16213352 0,34229856 0,22360402 1 

Табела 20: Пресметан коефициент на корелација помеѓу Клучните индиактори на 

перформанси од перспектива на пазарот 

Извор: сопствено истражување 

Од добиените податоци можеме да заклучиме дека најголема зависност има помеѓу 

Стапката на раст на пазарот и Растот на продажбата. Коефициентот на корелација помеѓу 

овие две променливи е 0,52259026.  

Перспектива на вработени     

  [Приходи 

по 

вработен] 

[Индекс на 

задоволство на 

вработените] 

[Додадена 

вредност на 

човечкиот 

капитал] 

[Ниво на 

ангажирање 

на 

вработените] 

[Продукtивност 

на 

вработените] 

[Квалитет на 

производите] 

[Приходи по вработен] 1      

[Индекс на задоволство 

на вработените] 

0,39300 1     

[Додадена вредност на 

човечкиот капитал] 

0,38429 0,52284007 1    

[Ниво на ангажирање на 

вработените] 

0,31258 0,53037438 0,53671841 1   

[Продукtивност на 

вработените] 

0,50347 0,48374050 0,48356368 0,62740589 1  

[Квалитет на 

производите] 

0,50222 0,59650877 0,54399897 0,45604846 0,66678685 1 

Табела 21: Пресметан коефициент на корелација помеѓу Клучните индиактори на 

перформанси од перспектива на вработени 
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Извор: сопствено истражување 

Според добиените податоци претставени во Табела 21: Пресметан коефициент на 

корелација помеѓу Клучните индиактори на перформанси од перспектива на 

вработени се заклучува дека најголема зависност има помеѓу Клучните индикатори н 

перформанси: Ниво на ангажирање на вработените и Продуктивност на вработените.  

Идентификацијата и слекцијата на Клучните индикатори за перформанси не е доволна за 

да биде комплетен модел. Со цел да се имаат сите податоци кои се поврзани со Клучните 

индикатори на перформанси, а кои податоци ќе им користата на менаџерите при 

донесувањето на правилни одлуки, потребно е да се земат во предвид неколку 

карактеристики. За таа цел во овој модел предвидена е Карта на индикатори за секој 

индикатор одделно, во која карта потребно  е да се внесат одредени карактеристики 

поврзани со соодветниот индикатор.  Во продолжение дадена е Табела 22: Карта на 

индикатори за организациски перформанси 
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1. Дефинирање на индикатори за секоја цел 

Стратегиска цел 

 

  

Индикатор кој ке се 

користи   

Опис на 

индикаоторот 

 

  

Единечна мерка по која 

ќе се мери број, % ... 

Фреквенција на мерење месечно/квартално/полугодишно/годишно 

 

         2 Дефинирање на изворите на податоци 

   

  Интерни документи/извештаи 

 

   

  Екстерни документи/извештаи 

 

   

  Посебни истражувања 

  

   

  Бази на податоци 

   

   

  Друго 

    

         3 Дефинирање како се добиени индикаторите и форма на извештајот 

         

 

Потребна 

пресметка 

      

 

Претпоставки во 

пресметката 

     

 

Расположливост на 

податоците 

     

   

  Моментално расположливи 

  

   

  Потребни се одредени истражувања 

 

   

  Потребни се повеќе истражувања 

 

   

  Не се достапни моментално 

   

Табела 22: Карта на индикатори за организациски перформанси 

Во оваа карта се внесува секој индикатор одделно и ннеговите карактеристки како 

единечна мера по која се мери, нејзината поврзаност со стратегиската цел, временскиот 

интервал на мерење, кои извори на податоци се користат за да се измери, дали се 

обезбедени потребните податцои за мерење или пак потребни се дополнителни 

истраувања за да се обезбедат податоците, начинот на пресметка и слично.  

По дефинирањето на секој индикатор одделно во Картата на индикатори за мерење на 

перформанси следен чекор е нивно групирање во еден заеднички преглед врз основа на 5 
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перспективи за мерење на организациките перформанси. За таа цел предвидена е следната 

Табела 23: Карактеристики на селектираните Клучни индикатори на перформанси.  

 

 
Клични индикатори на перформанси 

Един 

мера 

Фрекв. 

на 

мерење 

извор на 

податок пресметка 

кој е 

одговорен? 

на кого му 

е 

потребна? забелешка 

ф
и

н
а

н
с
и

с
к

а
 

п
е
р

сп
е
к

т
и

в
а

 

[Повраток на инвестиции (ROI)                

[Нето профит]               

[Економски додадена вредност ]               

[Стапка на раст на профит]               

[Добивка пред оданочување]               

П
ер

сп
ек

т
и

в
а

 н
а

 

п
о

т
р

о
ш

у
в

а
ч

и
 

[Профитабилност на 

потрошувачите]               

[Стапка на задоволство на 

потрошувачите]               

 [Стапка на враќање на 

потрошувачите]               

[Индекс на лојалност на 

потрошувачите]               

[Број на поплаки од 

потрошувачите]               

П
ер

сп
ек

т
и

в
а

 н
а

 

в
р

а
б

о
т
е
н

и
 

[Приходи по вработен]               

[Индекс на задоволство на 

вработените]               

[Додадена вредност на човечкиот 

капитал]               

[Ниво на ангажирање на 

вработените]               

[Продуктивност на вработените]               

П
ер

сп
ек

т
и

в

а
 н

а
 

в
н

а
т
р

еш
н

и
 

п
р

о
ц

е
си

 и
 

о
п

е
р

а
ц

и
и

 

[Квалитет на производите]               

[Број на дефекти]               

[Време на производство]               

[Стапка на искористеност на 

капацитетот]               

П
ер

сп
ек

т
и

в
а

 

н
а

 п
а

за
р

 

[Пазарен удел]               

[Бренд капитал]               

[Стапка на раст на пазарот]               

[Раст на продажбата]               

[Фреквенција на купување]               

Табела 23: Карактеристики на селектираните Клучни индикатори на перформанси 

Извор: сопствено истражување 
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3.4 Извори на податоци  
 

Податоците кои му се потребни на Системот за мерење на организациски перформанси 

можат да се обезбедуваат од различни извори и тоа како од интерни така и од екстерни. 

Со цел да се истражат главните извори на податоци кои најчесто се користат од страна на 

компаниите од прехрамебената индустрија во Република Македонија, при релаизираното 

истражување постевно е прашањето Кои извори на податоци ги користат за мерење на 

организациски перформанси?  

 

График  4: Извори на податоци кои се користат за мерење на организациски перформанси 

Извор: сопствено истражување 

Според добиените одговори од испитаниците, компаниите од прехрамбената индустрија 

во Република Македонија како најчест извор на податоци кои ги користат при мерењето 

на организациските перформанси ја наведуваат интегрираната интерна база на подтаоци и 

тоа со дури 76,7 %. 27,4 % од испитаниците одговориле дека како извор на податоци 

користат сопствени апликации на бизнис интелигенција.  

Во однос на ова прашање конкретно како извори на податоци можат да се користат 

податоците од документите дадени во Табела 24: Извори на податоци кои се користат 

за мерење на Клучни индикатори на перформанси 
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Интерни извори на податоци кои се однесуваат на 

компанијата (интерни извори) 

Стратегиски план 

Финански план 

Маркетинг план 

Оперативен план 

Годишни извештаи 

Анализа на потрошувачите 

Планови за подобрување на квалитетот 

Одлуки од менаџментот 

Останати извештаи и одлуки 

 

Извори на податоци кои се однесуваат на 

индустријата (ексерни извори) 

Анализа на конкуренцијата 

Анализа на трендот на технологијата 

Анализа на трендот на маркетингот 

Анализа на трендот во индустријата 

Други анализи 

Табела 24: Извори на податоци кои се користат за мерење на Клучни индикатори на 

перформанси 

Податоците можат да се внесуваат на различни начини и тоа рачно или истите автоматски 

да се црпат од различните извори на подтаоци Моделот за мерење на организациски 

перформанси е креиран во Microsoft Excel и истиот овозможува да превзема податоци од 

различни апликации. Со помош на апликацијата позната како API (Application interface) 

ова може да се реши многу едноставно. Апи претставува збир на функции и процедури 

кои овозможуваат создавање на апликации кои пристапуваат до карактеристики или 

податоци на оперативен систем, апликација или друга услуга. Апи лесно се поврзува со 

други системи и може да повлекува податоци од нив. Со помош на Апи многу лесно 

креираниот систем може да користи податоци кои веќе ги имаат некои други системи. 
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Според добиените податоци од истражувањето најголем дел од компаниите податоците ги 

користат од интерна интегрирана база на податоци, па така поради тоа со помош на оваа 

апликација многу лесно истите можат да се превземат во креираниот систем во Microsoft 

Excel. Освен овие апликацијата овозможува превземање на подтаоци и од други извори 

кои се дадени на Слика 15: Application interface како посредник при превземањето на 

податоци од други системи и бази на податоци 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 15: Application interface како посредник при превземањето на податоци од други 

системи и бази на податоци 

4 Фази во развојот на моделот 
 

Процесот од поставувањето на иницијалната идеја за креирање на Систем за мерење на 

перформанси до неговата успешна имплементација и примена се реализира низ неколку 

чекори и фази.  На График  5: Фаза во која се наоѓа компанијата во однос на 

концептот Менаџмент на перформанси претставени се резултатите добиени од 

реализираното истражување кај компаниите од прехрамбената индустрија во Република 

Македонија. Според испитаниците најголем број од компаниите и тоа дури 62,5 % веќе го 

применуваат овој концепт во своето работење. Она што дополнително е потребно да се 

истражи во оваа насока е на кој начин е примената и што всушност значи примена на 

АПИ 
База на 

податоци 

ЕРП систем 

Систем за мерење на 
перформанси 

Екстерни податоци 
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концептот на Менаџмент на перформанси за овие компании. Од друга страна пак 13,9 % 

немаат планови за примена на овој концепт.  

 

 

График  5: Фаза во која се наоѓа компанијата во однос на концептот Менаџмент на 

перформанси 

Извор: сопствено истражување 

Со цел да се испита дали постои зависност помеѓу фазата во која се наоѓаат компаниите во 

однос на концептот за мерење на перформанси и бројот на години кои постои компанијата 

се тестира следната хипотеза: 

H0: не постои зависност помеѓу бројот на години кои постои компанијата и фазата 

на имплементација на систем за мерење на перфорамнси 

H1: постои зависност помеѓу бројот на години кои постои компанијата и фазата на 

имплементација на систем за мерење на перфорамнси 
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Count of Колку 

години постои 

Вашата 

компанија? 

Кога станува збор за концептот Менаџмент на перформанси, во која фаза се наоѓа 

Вашата компанија? 

Колку години постои 

Вашата компанија? 

експериментална 
имплементацијa на 

идејно решение 

нама 

планови 

да се 

аплицир

а таков 

концепт 

фаза на 

дефинирањ

е концепт 

фаза на 

имплементациј

а на концептот 

фаза на 

примена 

blank Grand 

Total 

од 1 до 10 години 1 9 1 5 9  35 

од 10 до 20 години 1  2 4 0  27 

повеќе од 20 години 1 1 1 1 5 1 10 

(blank)        

Grand Total 3 10 4 10 4 1 72 

Табела 25: Резултати од тестирањето зависност помеѓу бројот на постоење на компанијата 

и фазата на имплементација на коцептот на мерење на перформанси 

Извор: сопствено истражување 

При направеното тестирање се добива вредност од 0.658635, што би значело дека се 

прифака нултата хипотеза, а се отфрла алтернативната хипотеза, односно не постои 

зависност помеѓу години кои постои компанијата со фазата која се наоѓа во однос на 

коцептот на мерење со органзиациски перформанси. 

Според  (Neely, et al., 2000) развојот на системот за мерење на перформанси може да се 

подели во три фази и тоа: 

1.Прва фаза – Дизајнирање на индикаторите за перформанси 

2.Втора фаза – Имплементација на индикаторите за перформанси 

3.Трета фаза – Користење на индикаторите за перформанси 

Првата фаза понатаму може да биде поделена на идентификување на клучни цели кои ке 

бидат мерени и дизајнирањето на самите индикатори. За ова постои големо согласување 

помеѓу истражувачите дека целите треба да произлегуваат од стратегијата. Па така оваа 

фаза најчесто започнува со дефинирање на важните стратегиски цели на компанијата. Ова 

би значело дека мерките за перформанси треба да бидат дизајнирани во согласност со 

клучните цели. 

Втората фаза,имплементацијата на индикаторите на перформанси се дефинира кога 

системот и процедурите се поставени за да ги соберат и процесуираат податоците, што им 
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овозможува на мерењата да бидат регуларни. Овде потребно е да се вклучат и комјутерски 

програми.  

Третата фаза – користење на индикаторите на перформанси е поделена на две подгрупи и 

тоа прво бидејки произлегуваат од стратегијата, иницијалното користење за кое треба да 

бидат поставени е мерењето на успехот од имплементацијата на соодветната стратегија. 

Второ, информациите и повратната информација за индикаторите кои треба да бидат 

користени за да ја тестираат валидноста на стратегијата. Значи оценување на 

имплементацијата на стратегијата и предизвик на стратегиските претпоставки се двете 

поддгрупи од користењето на индикаторите на перформанси. 

Она што е битно да се напомени во овој дел е дека стратегиите се менуваат со текот на 

времето па затоа кога ке се промени стратегијата мора да се направат промени и во 

системот за мерење на перформанси. 

Според Танген  (Tangen, 2004) постои уште една фаза која треба да се додаде на овие три, 

а тоа е континуирано прилагодување на индикаторите за перформанси. Ова го имаат 

елаборирано и други автори кои предвидуваат различни активности кои би моеле да се 

однесуваат на оваа фаза и тоа: 

-Целите и стандардите во рамките на системот за мерење на перформанси треба да 

бидат прегледани и оценети кога  е потребно  (Ghalayini & Noble, 1996) 

-Индивидуалните мерки на перформанси мора да бидат развивани и понатаму кога ке 

се променат условите  (Dixon, Nanni, & Vollmann, 1990)   

-Комплетниот збир на мерки за перформанси мора да биде периодично прегледуван и 

оценуван  (Wisner & Fawcett , 1991)  

-Информациите и повратната информација од системот за мерење на перформанси 

треба да се користи за да се проверат претпоставките и да се тестира валидноста на 

стратегијата  (Bourne, Mills, Wilcox, Neely, & Platts, 2000)  

Поагајки од ова Танген ја додава и четвртата фаза како дополнителна фаза во развојот на 

системот за мерење на перформанси. 

За да се дизајнира соодветен збир на органзиациски перформанси потребно е да се замат 

во предвид повеке аспекти. Според авторите во литературата постојат различни пристапи 

за дизајнирањето на систем за мерење на органзиациски перформанси и потребно е да 
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постои метод кој ке мое да се прилагодува соодветно на потребите и условите кои 

постојат во дадената организација. Во однос на ова прашање од оваа проблематика во 

литературата постојат следните методи.  

Поголем број автори меѓу кои и Wishner and Fawcett (1991) сметаат дека од стратeгијата на 

органзиацијата треба да потекнува системот за мерење на организациски перформанси, па 

за таа цел тие ги предагаат следните чекори во дизајнирањето на истиот: 

Јасно дефинирање на мисијата на организацијата 

Идентификување на стратегиските цели со користење на мисијата како водич 

(профитабилност, удел на пазарот, квалитет, трошоци, флексибилност, 

зависност и иновативност) 

Развивање и разбирање на улогата на секоја функционална област во 

постигнувањето на различните стратегиски цели 

Развивање на глобална мерка на перформанси која мое да  

Комуницирање на стратегиските цели и перформансите на пониско ниво во 

организацијата. Воспоставување на специфични критериуми на 

перформансите на секое ниво 

Обезбедување на конзинстентност на мерките за перформанси помеѓу 

критериумите за перформанси користени на секое ниво 

Обезбедување компатибилност на мерките за перформанси користени на сите 

функционални нивоа 

Користење на системот за мерење на перформанси за да идентификува 

конкурентска позиција, да лоцира проблем во некоја област, да асистира во 

апдејтирање на стретгиските цели и правење на тактички одлуки за да се 

постигнат тие цели и обезбедување повратна информација по 

имплементацијата на одлуките 

Перидоично оценување на соодветноста на воспоставениот систем за мерење 

на перформанси во однос на сегашната конкурентска средина 

Ваквиот процес на дизајнирање на индикаторите на перформанси е многу добар од 

стратегиски аспект. Корисен е бидејки јасно ги специфицира чекорите кои мора да бидат 

земени во предвид во насока да се креира системот за мерење на перформанси 
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Чекори во развој на моделот 

  
     

  

Поставување стратегиски 

цели и дизајнирање 

стратегиска мапа 

 

 

Стратегиска мапа 

  

 

  

  

Дефинирање на индикатори 

КПИ (соодветни на целите) 

 

Избор на индикатори со 

Analitic hierarchy process и 

матрица на корелација 

извори на 

податоци 

  

  

 

Мерење на перформансите 

       

  Креирање комозитен индекс 

 Min–max метода за 

нормализација 

(Additive aggregation 

methods) за агрегација 

     

амбиент 

 

Креирање dashboards и 

преглед на резултатите  

Споредба на стварните 

резултати со дефинираните 

долни маргини 

 

Хиевисајдова функција 

  

 

 
 

   

 

 

Превземање корективни 

мерки доколку е потребно 

   

Извор: сопствено истражување 
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5 Фактори кои влијаат при имплементацијата на систем за 
мерење организациски перформанси 
 

Пред да се анализираат факторите кои влијаат врз имплементацијата на системот за 

мерење на организациски перформанси, направена е анализа на факторите кои влијаат на 

самите организациски перформанси. Според резултатите во однос на факторите кои 

влијаат врз перформансите на компаниите од прехрамбената индустрија во Република 

Македонија најголем дел од испитаниците и тоа дури 84,7 % одговриле дека 

расположливите ресурси се оние кои имаат најголемо влијание за врз тоа дали ќе остварат 

високи организациски перформанси. Понатаму освен овие со висок процент од 79,2 % се и 

вработените. Останатите резултатите се претставени на График  6: Главни 

детерминанти на перформансите во компаниите од прехрамбената индустрија во 

Република Македонија 

 

График  6: Главни детерминанти на перформансите во компаниите од прехрамбената 

индустрија во Република Македонија 

Извор: сопствено истражување 

Истражувачите исто така имаат посветено големо внимание во истражувањето на 

факторите кои влијаат при имплементацијата на системите за мерење на перофрманси. 

Едни од клучните фактори се организациката стратегија, организациаката структура и 
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бизнис околината, кои со сигурност играат голема улога за ефективно е ефикасно 

работење на органзиацијата.  

- Организациската стратегија 

- Организациската структура 

- Бизнис околината 

Организациската стратегија мора да да го земе во предвид системот за мерење на 

перформанси и да предвиди и обезбеди потребните услови за негова успешна 

имплементација. Во спротивно доколку со стратегијата не е предвиден систем за мерење 

на перформанси, истиот нема да може да се интегрира во компанијата со ниту еден друг 

систем и нема да може да се имплементира воопшто. 

Покрај стартегијата еден од главните фактори за успешна импменетација е и 

организациската структура. Истата треба да биде на тој начин што ќе овозможи успешна 

интеграција на овој сиситем со сотанатите системи на сите нивоа во компанијата. 

 

6 Потребни услови за успешна имплементација  
 

Земајки ги во предвид истражувањата на различни автори во однос на потребните услови 

за имплементација на систем за мерење на органзиациски перформанси кои се наведени 

во литературата, како и резултатите кои се добини од реализираното истражување на 

полето на мерење на органзиациски перформанси во компаниите од прехрамбената 

индустрија во Република Македонија. направена е синтеза на истите. Според тоа за да 

може успешно да се имплементира и примени еден систем за мерење на органзиациски 

перформанси потребно е : 

Системот да се поврзи со органзиациската стратегија – пред се поврзи всушност 

системот треба да започне од сорганзиациската стратегија. Во неколку наврати 

во претходните делови од трудот, напоменато е дека за да се остварат високи 

органзиациски перформанси, системот за нивно мерење мора да биде поврзан 

со стратегијата. Дефинирањето и селекцијата на Клучните индикатори на 

перформнси мора да биде во согласност со стратегијата. Понатаму, сите клучни 

стејкхолдери мора да бидат запознаени со стратегијата на компанијата, за да на 
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таков начин би се овозможило сите тие да превземаат активности кои водат кон 

остварување на стратегијата.  

Да се фокуриса на стејкхолдерите, земајки во предвид дека предложениот систем 

во предвид ги зема и клучните стејкхолдери како што е случајот кај Призмата 

на перформанси. Фокусот кон потребите на стејкхолдерите исто така 

овозможува остварување на високи органзициски перформанси и успешна 

имплементација на системот. Преку идентификување на клучните стјколдери, 

нивните потреби како и очекувањата кои компанијата ги има од нив, се дава 

можност системот успешно да се имплементира и понатаму да се применува.  

Да биде мултидимензионален и балансиран систем, односно да опфаќа 

индикатори од повеќе перспективи. Развиениот систем во овој труд опфака 5 

перспективи, со можност за додавање на уште дополнителна перспектива 

доколку одделна компанија утврди дека има потреба од тоа.На ваков начин се 

обезбедува мултидимензионалноста на системот. Идентификуваните и 

селектирани  индикатори за тие перспективи да бидат баланасирани, односно 

ова значи дека потребно е да се замат во предвид индикатори за сите 

перспективи. 

Да обезбеди симулација за органзиациските перформанси. Симулацијата 

овозможува да се даде претстава за функционирањето на еден систем или 

процес. Преку симулацијата, моделот може да се имплементира со 

неограничени варијации, создавајќи сложени сценарија. Овие можности 

овозможуваат анализа и разбирање за тоа како индивидуалните елементи 

комуницираат и влијаат врз симулираната околина. 

Да дава извешати кои можат да го помогнат процесот на донесување на одлуки на 

менаџерите.  Една од целите на креираниот систем е да ги обезбеди потребните 

информации за менаџерите и останатите заинтересирани страни, со цел да 

можат да донесат соодветни одлуки. Извештаите кои ги креира системот се 

состојат токму од такви информации кои служат како поддрша во процесот на 

донесување одлуки. 



МОДЕЛИРАЊЕ НА СИСТЕМ ЗА МЕРЕЊЕ,  СИМУЛАЦИЈА И ПРЕДВИДУВАЊЕ  НА 

ОРГАНИЗАЦИСКИ ПЕРФОРМАНСИ ВО КОМПАНИИТЕ ОД ПРЕХРАМБЕНАТА ИНДУСТРИЈА ВО 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
2018 

 

 
141 

 

Да бидат ориентирани кон иднината и планирањето. Системот за мерење на 

перформанси покрај тоа што овозможува мерење на перформансите во одреден 

период, за успешна примена потребно е да овозможи и нивно предвидување во 

иднина. На ваков начин сите корисници на неговите информации би имале 

слика за тоа што може да очекуваат во иднина, а врз основа на тоа да донесат 

соодветни стратегии.  

Да служи како контролна табла. Преку креираните Dasboards и Scorecards се 

овозможува во секое време да се добијат информации за сите селектирани 

Клучни индикатори на перформанси. Системот на таков начин овозможува да 

се види кои од индикаторите имаат позитивна вредност, односно имаат 

вредност која обезбедува позитивни резултати, а кои од индикаторите, имаат 

вредност пониска од долната маргина, односно за кои е потребно да се 

превземат корективни мерки.  

Да постои организациска структура и култура која ке овозможи успешна 

имплеменација на системот. Органзиациската структура потребно е да биде 

поставена на таков начин што би овозможила успешна имплементација на 

системот за мерење на органзиациски перформанси. Ова би значело да обезбеди 

поврзување на системот со сите останати системи во органзиацијата на оние 

нивоа каде што имаат потреба од неговите информации. Органзиациската 

култура од друга страна пак главно се однесува на создавање на клима кај 

вработените пред се да го прифатат системот за мерење на органзиациски 

перформанси како дел од нивното работење, а потоа и да овозможат негова 

успешна имплементација.  
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ДЕЛ 5 

Евалуација и симулација на системот за мерење на 
организациски перформанси 

 

Во овој дел од докторскиот труд е направено тестирање на моделот преку 

студија на случај. Исто така тука се презентирани и останатите резултати кои се 

добиени од реализираното истражување на полето на мерење на перформанси во 

компаниите од прехрамбената индустраија во Република Македонија. На крај е 

направена евалуација на креираниот систем, идентификувајќи ги бенефитите кои се 

добиваат од неговата имплементација како и бариерите и предизвиците со кои се 

соочуваат компаниите во однос на овој систем. 
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Бидејќи не е можно да се креира еден единстевен модел кој ќе може да биде применлив од 

страна на сите компании, во овој дел ќе се изврши тестирање на моделот преку студија на 

случај со цел да се акцентира адаптибилноста на моделот. 

Освен мерењето на организациките перформанси, она што им е важно на компаниите е 

можноста и за предвидување на истите во иднина. Со помош на креираниот модел е 

направен обид да се предвидат перфромансите во иднина. Исто така моделот овозможи 

симулација на движењето и промената на организациските перформанси при промена на 

некои варијабли или услови. Со така добиените резултати се овозможи предвидување за 

тоа какви перформанси може да очекува организацијата во иднина, доколку се случат или 

нема да се случат одредени промени кои ќе бидат конкретно дефинирани. Исто така се 

овозможи предвидување за движењето на перформансите во иднина доколку се променат 

(додадат или отфрлат) некои од критичните фактори за успех. 

Во овој дел од трудот исто така се презентирани резултатите од спроведеното 

истражување на актуелните сосотојби на полето на мерењето и управувањето со 

организациките перформанси во Република Македонија. Истражувањето е реализирано со 

помош на структуиран прашалник преку интервју со вработени од сите нивоа на 

менаџмент во комапниите во Република Македонија. Прашалникот е тестиран преку 

пилот истражување на кое имаат одговорено 24 лица од различни компании. Од 

добиените резултати од пилот истражувањето може да се заклучи дека најголем дел од 

компаниите во Република Македонија мерат перформанси и тоа најчесто финансиски 

перформанси, перформансите на вработените и перформансите на проджабата. Според 

добиените одговори вработените и организациската култура се главни детерминанти за 

остварвање на високи перформанси. Пилот истражувањето покажа дека компаниите во 

Република Македонија перформансите ги мерат за секоја организациона единица одделно 

и истите податоците за мерењета ги превземаат најчесто од сопствени интегирани бази на 

податоци. Главни предизвици со кој би се соочувале компаниите при имплементацијата на 

модел за мерење и управување со организациски перформанси би биле обезбедувањето на 

вистински податоци, кординација меѓу одделите и дефнирање соодветни клучни 

индикатори на перформанси. Најголем дел од испитаниците во ова пилот истражување 

сметаат дека имплементацијата на соодветен систем за мерење и управување  со 
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организациските перформанси може да ги подобри истите и од него очекуваат 

поефикасни процеси и подобрување на прегледноста во бизнисот. Прашалникот 

искористен во Пилот истражувањето, со одредени модификации и прилагодувања е 

искористен и при истражувањето на состојбата во однос на мерењето на организациските 

перформанси во компаниите од прехрамбената индустрија во Република Македонија.  

5.1 Тестирање и симулација на моделот преку case study   
 

Со цел да се испита функционирањето на моделот истиот е тетсиран преку студија на 

случај во конкретна компанија Аграр Ко од Кочани. Станува збор за компанија од 

прехрамбената индустрија која своите производи ги пласира како на домашен така и на 

странски пазар. Започнала со работа како фамилијарен бизнис и на пазарот постои повеке 

од 25 години. Фабрика е опремена со висококвалитетни технологии и системи, 

овозможувајќи Аграр Ко да добие водечка улога во Македонија за производство на 

пеперончини.Нивната Визија е: Да ја негуваат мрежата на клиенти и да даваат квалитетен 

и задоволувачки производ кој создава трајна вредност и однос. Мисијата им е во насока 

Да се произведуваат, дистрибуираат и продаваат производи од зеленчук со највисокиот 

квалитет задрувајки ги сите природни состојки при преработувањето. Просториите се 

сертифицирани според ISO 22000: 2005. 

Поагајки од Визјата и Мисијата на компанијата пред се се дефинирани стратегијата, 

клучните стејкхолдери и целите на компанијата. Понатаму врз основа на нив се 

селектирани Клучните индикатори на перформанси кои одговараат на претходно 

поставените стратегиски цели и на клучните стејкхолдери за секоја перспектива 

соодветно.  Од компанијата се добиени потребните податоци за пресметка на Клучните 

индиактори на перформанси, Истите се претставени во Табела 26. 



 
 

 
 

  

Клучни 

индикатори на 

перформанси 

единечна 

мера 

фрек. на 

мерење извор на податок 

вредност на 

индикаторо

т 

конвертира

н за 

споредба 

долна 

маргина Цел кој е одговорен?  

на кого му е 

потребен 

индикаторот

? 

ф
и

н
а

н
с
и

с
к

а
 п

е
р

с
п

е
к

т
и

в
а

 

[Повраток на 

инвестиции 

(ROI) ] % годишно 

финаниски извештаи, 

интегрирана база на 

податоци,стратегиски 
планови 12% 12% 15% 20% 

менаџери на високо 
ниво, вработени 

сопственици, 

акционери, 

менаџери на 
високо ниво 

[Нето профит] број месечно 

финаниски извештаи, 

интегрирана база на 

податоци,стратегиски 

планови 7.811.000      26% 25% 30% 

менаџери на високо 

ниво, вработени 

сопственици, 

акционери, 

менаџери на 

високо ниво, 

вработени 

[Економски 

додадена 

вредност ] број годишно 

финаниски извештаи, 

интегрирана база на 
податоци,стратегиски 

планови 3.600.000      12% 10% 15% 

менаџери на високо 

ниво, вработени 

сопственици, 

акционери, 

менаџери на 
високо ниво, 

вработени 

[Стапка на раст 

на профитот] % годишно 

финаниски извештаи, 
интегрирана база на 

податоци,стратегиски 

планови 36% 36% 30% 50% 

менаџери на високо 

ниво 

сопственици, 

акционери, 
менаџери на 

високо ниво, 

вработени 

[Добивка пред 

оданочување] број годишно 

финаниски извештаи, 

интегрирана база на 
податоци,стратегиски 

планови 8.484.000      28% 25% 40% 

менаџери на високо 

ниво 

сопственици, 

акционери, 

менаџери на 
високо ниво, 

вработени 

п
е
р

сп
ек

т
и

в
а
 н

а
 п

о
т
р

о
ш

у
в

а
ч

и
т
е
 [Профитабилнос

т на 

потрошувачите] број месечно 

финаниски извештаи, 
интегрирана база на 

податоци,стратегиски 

планови 1.200 0,004% 0,05% 0,10% 

маркетинг 

менаџери, менаџери 
на високо ниво, 

маркетинг и 

продани агенти 

сопственици, 

менаџери на 
високо ниво, 

маркетинг 

менаџери 

[Стапка на 

задоволство на 

потрошувачите] % месечно истражувања, анкети 86% 86% 75% 100% 

продавачи, 
маркетинг 

менаџери 

маркетинг 

менаџери, 
менаџери на 

високо ниво 

 [Стапка на 

враќање на 

потрошувачите] % месечно истражувања, анкети 68% 68% 80% 100% 

маркетинг 

менаџери, агенти за 

продаба 

маркетинг 
менаџери, 

менаџери на 

високо ниво 

[Индекс на 

лојалност на 

потрошувачите] % месечно истражувања, анкети 64% 64% 80% 100% 
маркетинг менџери, 
агенти за продаба 

маркетинг 

менаџери, 

менаџери на 
високо ниво 
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[Број на поплаки 

од 

потрошувачите] број  месечно анкети 2 0,031% 0,10% 0% 

продавачи, 

маркетинг 
менаџери 

маркетинг 

менаџери, 

менаџери на 
високо ниво 

п
е
р

сп
ек

т
и

в
а
 н

а
 и

н
т
е
р

н
и

 п
р

о
ц

е
си

 

[Квалитет на 

производите] ранг месечно 

извештаи за контрола 
на квалитет, 

стандарди 5 5 4 5 

менаџери на 

оперативно ниво 

вработени, 

менаџери на 
високо ниво, 

сопственици 

[Стапка на 

искористеност 

на капацитетот] % месечно 

оперативни планови и 

извештаи 90% 90% 80% 100% 

менаџери на 

оперативно ниво, 

вработени 

менаџери на 
оперативно 

ниво, менаџери 

на високо ниво 

[Оперативни 

трошоци] број месечно 
оперативни планови и 

извештаи 9.800.000 9.800.000 10.000.000 8.000.000 
менаџери на 

оперативно ниво 

менаџери на 

оперативно 

ниво, менаџери 
на високо ниво 

[Време на 

производство] час месечно 
оперативни планови и 

извештаи 14 14 15 10 

менаџери на 

оперативно ниво, 
вработени 

менаџери на 
оперативно 

ниво, 
вработени 

[Број на 

дефекти] број месечно извештаи 2 2 5 0 

менаџери на 

оперативно ниво, 
вработени 

менаџери на 

оперативно 

ниво, 
вработени 

п
е
р

сп
ек

т
и

в
а
 н

а
 в

р
а
б

о
т
е
н

и
т
е
 

[Приходи по 

вработен] број годишно 

финаниски извештаи, 

интегрирана база на 
податоци,стратегиски 

планови 57.000 19% 15% 20% вработени 

менаџери на 
високо ниво, 

сопственици 

[Индекс на 

задоволство на 

вработените] ранг месечно анкети 4 4 3 5 

менаџери на ниско и 

високо ниво 

менаџери на 

оперативно 
ниво, на високо 

ниво, 

сопственици 

[Додадена 

вредност на 

човечкиот 

капитал] број месечно 

оперативни планови и 

извештаи 28.000 28.000 25.000 40.000 

менаџери на ниско и 

високо ниво 

менаџери на 

оперативно 

ниво, на високо 
ниво, 

сопственици 

[Ниво на 

ангажирање на 

вработените] ранг месечно 

оперативни планови и 

извештаи 4 4 4 5 вработени 

менаџери на 

оперативно 
ниво, на високо 

ниво 

[Продуктивност 

на вработените] број месечно 

оперативни планови и 

извештаи 850 850 700 1000 вработени 

менаџери на 
оперативно 

ниво, на високо 

ниво 
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[Пазарен удел] % квартално извештаи за продажба 30,00% 30% 25% 50% 

маркетинг 

менаџери 

сопственици, 

менаџери на 

високо ниво, 
маркетинг 

менаџери 

[Бренд капитал] број квартално 

финаниски извештаи, 
интегрирана база на 

податоци,стратегиски 

планови 150.000 0,49% 1% 3% 

маркетингменаџери

, менаџери на 

високо ниво 

сопственици, 

менаџери на 
високо ниво, 

маркетинг 

менаџери 

[Стапка на раст 

на пазарот] % квартално извештаи за продажба 15,00% 15% 10% 25% 

маркетинг 

менаџери 

сопственици, 

менаџери на 

високо ниво, 
маркетинг 

менаџери 

[Раст на 

продажбата] % квартално извештаи за продажба -5,50% -5,50% 10% 20% 
маркетинг 
менаџери 

сопственици, 

менаџери на 
високо ниво, 

маркетинг 
менаџери 

[Фреквенција на 

купување] број неделно извештаи за продажба 1 1 1 2 

потрошувачи, 
маркетинг 

менаџери 

маркетинг 

менаџери, 

менаџери на 
оперативно 

ниво 

 

Табела 26: Податоци за Клучни индикатори на перформанси и нивни карактерситики 



 
 

 
 

Во Табела 26: Податоци за Клучни индикатори на перформанси и нивни 

карактерситики се дадени податоци за еден квартал. При тестирањето на моделот се 

земени податоци за четири квартали од 2017 година. Истите се претставени во  

Табела 27:Вредност на Клучни индикатори на перформанси за четири квартали во 2017 

година.  

КПИ 

Квартал 

1 2 3 4 

Ф
и

н
а
н

си
ск

а
 

п
ер

сп
ек

т
и

в
а
 

[Повраток на инвестиции (ROI) ] 12% 10% 6% 11% 

[Нето профит] 26% 20% 13% 23% 

[Економски додадена вредност] 12% 9% 6% 11% 

[Стапка на раст на профитот] 36% 29% 18% 32% 

[Добивка пред оданочување] 28% 22% 14% 25% 

КПИ 1 2 3 4 

П
ер

сп
ек

т
и

в
а
 

н
а
 

п
о
т
р

о
ш

у
в

а
ч

и
 

[Профитабилност на потрошувачите] 0,004% 0,0031% 0,0044% 0,005% 

[Стапка на задоволство на потрошувачите] 86,00% 69% 77% 70% 

[Стапка на враќање на потрошувачите] 68,00% 54% 61% 55% 

[Индекс на лојалност на потрошувачите] 64% 51% 58% 52% 

[Број на поплаки од потрошувачите] 0,031% 0,025% 0,004% 0,002% 

КПИ 1 2 3 4 

П
ер

сп
ек

т
и

в
а
 

н
а
 в

р
а
б
о
т
ен

и
 

[Приходи по вработен] 19% 15% 9% 15% 

[Индекс на задоволство на вработените] 4 3 4 4 

[Додадена вредност на човечкиот капитал] 28.000 22400 14000 25200 

[Ниво на ангажирање на вработените] 4 4 4 4 

[Продуктивност на вработените] 850 680 425 765 

КПИ 1 2 3 4 

П
ер

сп
ек

т
и

в
а
 

н
а
 

в
н

а
т
р

еш
н

и
 

п
р

о
ц

ес
и

 и
 

о
п
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а
ц

и
и

 [Квалитет на производите] 5 5 5 5 

[Стапка на искористеност на капацитетот] 90% 72% 68% 81% 

[Оперативни трошоци] 9.800.000 17640000 31752000 57153600 

[Време на производство] 14 14 13 13 

[Број на дефекти] 2 1 1 3 

КПИ 1 2 3 4 

П
ер

сп
ек

т
и

в
а
 

н
а
 п

а
за

р
 [Пазарен удел] 30% 24% 15% 27% 

[Бренд капитал] 150.000 150.000 150.000 150.000 

[Стапка на раст на пазарот] 15,00% 12% 8% 14% 

[Раст на продажбата] -5,50% -4% -3% -5% 

[Фреквенција на купување] 1 1 1 1 

 

Табела 27:Вредност на Клучни индикатори на перформанси за четири квартали во 2017 

година 

Извор: сопствено истражување 
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Графички движењето на Клучните индикатори по перспективи, како и движењето на 

одделни перформанси е претсавено во Прилог 2.  

Преку условно форматирање во Microsoft Excel направена е анализа за движењето на 

Клучните индикатори на перформанси од квартал во квартал и нивниот прогрес. Истото е 

претсавено во табели по соодветни перспективи. На визуелен начин може да се види како 

се движеле перформансите од квартал во квартал. Па така со зелена стрелка е означено 

позитивното движење на Клучните индикатори на перформанси, односно нивното 

зголемување во позитивна насока. Жолтата стрелка означува дека Клучните индиктори на 

перформанси останале исти како и во претходниот квартал. Додека пак црвената стрелка 

означува дека тие се намалиле во однос на претходниот квартал што е аларм дека 

потребно е да се превземат одредени акции во иднина, пред се да се откријат прилините за 

таквата состојба,а потоа да се превземат корективни мерки.  

 

 

Dashboard 1: Прогрес на Клучните индикатори на перформанси од Финансиска 

перспектива соодветно по квартали 

Извор: сопствено истражување 
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Dashboard 2: Прогрес на Клучните индикатори на перформанси од Перспектива на 

потрошувачи соодветно по квартали 

Извор: сопствено истражување 

       

Dashboard 3: Прогрес на Клучните индикатори на перформанси од Перспектива на 

внатрешни процеси и операции соодветно по квартали 

Извор: сопствено истражување 

 

Dashboard 4: Прогрес на Клучните индикатори на перформанси од Перспектива на 

вработени соодветно по квартали 

Извор: сопствено истражување 
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Dashboard 5: Прогрес на Клучните индикатори на перформанси од Перспектива на пазар 

соодветно по квартали 

Извор: сопствено истражување 

Графичкиот приказ за прогресот на перформансите од  еден квартал во друг е претставен 

во Прилог 5: Графички приказ на прогресот на Клучните индикатори на 

перформанси по квартали соодветно за секоја перспектива. 

5.2 Креирање на Композитен индекс на организациски 
перформанси 
 

Целта на моделот на крај е да се креира композитен индекс кој би дал слика за вкупните 

организациски перформанси на компанијата. За таа цел применета е соодветна 

методлогија во креирањето на овој индекс. Композитниот индекс е креиран бидејки се 

јавува потреба одредени економски прашања да бидат измерени и претставени преку 

повеќертани димензии. За некои работи за да се добие јасна слика не може да се користи 

само еден индикатор. Начинот на кој може да се креира композитен индекс зависи од 

неколку факотри како: видот на индикаторите, видот на агрегацијата, видот на споредбата 

која треба да биде направена, видот на тежината на факторите и слично.  

При креирањето на композитен индекс потребно е да се следат неколку чекори и тоа: 

1.Се дефинира феноменот кој ќе се мери – дефинирањето на концептот треба да даде 

јасна слика за тоа што се мери како композитен индекс. Во случајов се мери 

композитен индекс на организациски перформанси. Овој индекс треба да даде 

јасна слика за извршувањето на органзиациските перформанси во компанијата, 

земајќи ги во предвид индексите од различни перспективи.  

2.Да се селектира група на индивидуални индикатори. Селекцијата се врши врз основа 

на нивната релеваност. Селекцијата е направена врз основа на претходно 

дефинираните цели и стратегија на компаниајта. Селектираните индикатори се од 

различни перспективи. Според поставените цели тие најсоодветно одговараат за да 

се измери извршувањето на целите. Во овој случај селекцијата на Клучните 

индикатори на перформанси е направена со помош на методот Аналитички 

хиерархиски процеси.  
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3.Нормализирање на индивидуалните фактори – овој чекор е со цел да се направат 

индиакторите споредливи. Нормализацијата се бара пред да се пристапи кон 

агрегација. Селектираните индивидуални индикатори се резлични помеѓу себе и 

имаат различни карактеристики како што е истакнато и претходно. Со цел истите 

да се споредливи меѓу себе потребно е да се направи нивна нормализација.  

4.Агрегација на нормализираните индикатори е последниот чекор при креирањето на 

композитен индекс, каде со соодветен метод се врши агрегација на претходно 

селектираните и нормализирани индивдуални индикатори.  

Методолошката рамка за креирање на композитен индекс е дадена на  

 

Слика 16: Постапка за креирање композитен индекс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид на 
индиктори 

Компензирачки 
методи 

Некомпензирачки 
методи 

заменливи незаменливи 
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Слика 16: Постапка за креирање композитен индекс 

 
 
 
 
 
 

5.2.1 Чекори при креирањето композитен индекс за мерење на 
органзиациски перформанси 
 

Првиот чекор при креирањето на композитен индекс е дефинирањето феноменот кој ќе се 

мери. Ова е одредено во претходните делови, односно е и целта на самиот докторски труд 

– мерење на организациски перформанси во компаниите од прехрамбената индустрија во 

Република Македонија.  

Вид на 
агрегација 

Вид на 
агрегација 

Математичка 
функција 

Мултиваријантна 
анализа 

Математичка 
функција 

Мултикритериумска 
анализа 

комплексна 

комплексна 

едноставна 

едноставна 

Вид на 
споредби 

Вид на 
тежина 

Вид на 
тежина 

релативна апсолутна 

Ранг, резултат или 
Мин и Мах  

 

Мин и Мах 
трансформација  

 

Трансформација 
на индексен број  
 

Трансформација 
на индексен број  
 

субјективна 
објективна субјективна 

објективна 
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Вториот чекор е селекција на индивидуалните индикатори кои ќе бидат дел од 

композитниот индкес. Овој чекор исто така е направен во претходниот дел и 

Слектираните Клучни индикатори на перформанси се претставени во Табела 15: 

Селектирани Клучни индикатори на перформанси. Исто така со помош на методата 

Аналитички хиерархиски прцес утврдени се тежинските фактори за секој индикатор 

одделно по соодветната перспектива.  

Третиот чекор е нормализацијата на податоците. Бидејки станува збор за различни 

податоци, за да можат истите да бидат споредливи, како и за да можат да се вклучат во 

еден композитен индекс за организациски перформанси потребно е истите да се 

норамлизираат. Псотојат повеќе методи за нормалзизација и тоа: Ренгирање, 

Стандардизација или Z-score, Мин-Мах, Категориска скала за мерење на секој индиакорр, 

Индиактори над или под средината, Методи за циклични индикатори, Процент на 

годишни разлики итн  (Handbook on Constructing Composite Index (methodology and user 

guide), 2008). Во овој докторски труд користена е метод Мин – мах за нормализација на 

податоците. Со овој метод податоците имаат идентичен опсег (0,1) преку одземање на 

минималните вредности и нивно делење со опсегот на вредноста на индикаторот.  

 

 

По направената пресметка добиени се следните нормализирани вредности на 

селектираните Клучни индикатори на перформанси.  

 

 

КПИ 

нормализирани податоци по 

квартали 

1 2 3 4 

Ф
и

н
а
н

си
ск

а
 

п
ер

сп
ек

т
и

в
а
 

Повраток на инвестиции (ROI) -0,60000 -1,08000 -1,80000 -0,84000 

Нето профит 0,10523 -0,91582 -2,44739 -0,40529 

Економски додадена вредност  0,35294 -0,11765 -0,82353 0,11765 

Стапка на раст на профитот 0,30000 -0,06000 -0,60000 0,12000 

Добивка пред оданочување 0,18170 -0,18797 -0,74248 -0,00314 

КПИ 1 2 3 4 

П
е

р
с

п
е

к
т

и
в а
 

н
а
 

п
о

т
р о ш у
в

а
ч и
 

[Профитабилност на потрошувачите] -0,92157 -0,93725 -0,91137 -0,90605 
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[Стапка на задоволство на потрошувачите] 0,44000 -0,24800 0,09600 -0,21360 

 [Стапка на враќање на потрошувачите] -0,60000 -1,28000 -0,94000 -1,24600 

[Индекс на лојалност на потрошувачите] -0,80000 -1,44000 -1,12000 -1,40800 

[Број на поплаки од потрошувачите] 0,69231 0,75385 0,96000 0,98154 

КПИ 1 2 3 4 

П
ер

сп
ек

т
и

в
а
 

н
а
 в

р
а
б
о
т
ен

и
 

[Приходи по вработен] 0,72549 -0,01961 -1,13725 -0,01961 

[Индекс на задоволство на вработените] 0,50000 0,00000 0,50000 0,50000 

[Додадена вредност на човечкиот капитал] 0,20000 -0,17333 -0,73333 0,01333 

[Ниво на ангажирање на вработените] 0,50000 0,50000 0,50000 0,50000 

[Продуктивност на вработените] 0,50000 -0,06667 -0,91667 0,21667 

КПИ 1 2 3 4 

П
ер

сп
ек

т
и

в
а
 

н
а
 

в
н

а
т
р

еш
н

и
 

п
р

о
ц

ес
и

 и
 

о
п

ер
а
ц

и
и

 [Квалитет на производите] 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 

[Стапка на искористеност на капацитетот] 0,50000 -0,40000 -0,62500 0,05000 

[Оперативни трошоци] 0,10000 -3,82000 -2,05600 -0,64480 

[Време на производство] 0,20000 0,20000 0,40000 0,40000 

[Број на дефекти] 0,60000 0,80000 0,80000 0,40000 

КПИ 1 2 3 4 

П
ер

сп
ек

т
и

в
а
 

н
а
 п

а
за

р
 [Пазарен удел] 0,20000 -0,04000 -0,40000 0,08000 

[Бренд капитал] -0,25490 -0,25490 -0,25490 -0,25490 

[Стапка на раст на пазарот] 0,33333 0,13333 -0,16667 0,23333 

[Раст на продажбата] -1,55000 -1,44000 -1,27500 -1,49500 

[Фреквенција на купување] -1,00000 -1,00000 -1,00000 -1,00000 

Табела 28: Нормализирани податоци за 4 квартали 

Извор: сопствено истражување 

Графички движeњето на Клучните индикатори на перформанси по квартали со 

нормализирани податоци е претсавено во Прилог 3: Графички приказ на движењето на 

перформансите по квартали соодветно за секоја перспектива со нормализирани податоци. 

По направената нормализација на податоците следно е нивна агрегација. Агрегацијата е 

извршена со помош на следната функција за секоја перспектива одделно, при што се 

добиени 5 индикатори на перформанси за секоја перспектива одделно 

 

Y1 = (t1*x1)+(t2*x2)+(t3*x3)+(t4*x4) 

 

Каде што y = идникатор за секоја перспектива одделно, 

t = тежински фактор за соодветниот индикатор определн преку метод Аналитички 

хиерархиски процес, 
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x = индикаторот од соодветна перспектива. 

При што добиени се следниве вредности на индикатори по перспективи соодветно за 

четирите квартали во 2017 година. 

 

 Квартал 

Финансиска 

перспектива 

1 2 3 4 

0,10565 -1,90340 -1,81474 0,02962 

 

 Квартал 

Перспектива на 

поторшувачи 

1 2 3 4 

-0,89971 -2,13277 -1,41610 -1,96426 

 

 Квартал 

Перспектива на 

вработени 

1 2 3 4 

1,80206 0,16623 -1,23439 -0,17027 

 

 Квартал 

Перспектива на 

интерни процеси и 

операции 

1 2 3 4 

1,83700 -2,05910 -0,65511 0,85057 

 

 Квартал 

Перспектива на 

пазар 

1 2 3 4 

-1,04510 -1,35410 -1,81760 -1,19960 

 

Вредностите на индексите за секоја перспектива одделно се претставени и графички на 

следниот график.  
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Табела 29: Вредност на комозитен индекс за секоја перспектива одделно 

Извор: сопствено истраување 
 

Композитниот индкес е направен со помош на Додадените методи за агрегација (Additive 

aggregation methods) и тоа преку линеарна агрегација која пртставува збир од производот 

на тежинските фактори и нормализираните индикатори.  

 

p = (y1+y2+y3+y4) 

 

 

 

При што се добиваат следните вредности на комозитниот индикатор за организациски 

перформанси: 

 

квартал 1 2 3 4 

Композитен индекс на организациски 

перформанси 

1,79989 -7,28314 -6,93792 -2,45394 
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Индкесот може да има позитивни и негативни вредности. Негативните вредности 

означуваат дека компанијата остварува перформанси кои се пониски од поставената долна 

граница. Додека пак позитивниот иникатор односно индикаоторот над 0 или 0, дека 

компанијата остварува перформанси кои се еднакви или повисоки од нејзината поставена 

долна маргина. Вредностите на индикаторите одделно можат да се видат преку 

криеираниот модел и да се лоцираат оние индикатори кои покажуваат пониско 

извршување на перформансите од поставената долна маргина, со цел понатаму да се 

донесат соодветни одлуки и да се превземат корективни мерки доколку е потребно во 

иднина.  

Во конкретниот случај позитивни организациски перформанси имаме во првиот квартал, 

каде композитниот индекс на органзиациски перформасни има вредност 1,79989. За 

разлика од овој квартал следните тир квартали имаат негативен комозитен индекс, што би 

значело дека органзиациските перформанси во овие квартали се извршуваат на пониско 

ниво од поставената долна маргина. Причините за ваквата вредност на индексот понатаму 

можат да се лоцираат преку анализа на индивидуалните индикатори.  

 

График  7: Движење на композитен индекс на органзиациски перформанси по 

квартали 

Извор: сопствено истражување 
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5.3Математичко моделирање со помош на Хиевисајдова 
функција 

 

Со цел математички да се моделира кои од поставените Клучни индикатори на 

перформанси имаат вредност пониска од долната маргина искористена е Хеивисајдовата 

функција (Heaviside function) u(x) која е дефинирана како: 

 

 









.0,0

,0,1

xако

xако
xu  

Во суштина, u  добива вредност 1 за ненегативни броеви и вредност 0 за негативни броеви 

и е природен начин како математички да се моделира објект кој може да има само две 

вредности во зависност дали се наоѓа лево или десно од некоја позиција. Хеивисајдовата 

функција претставува интергал од Дираковата делта функција, која пак го има следниот 

облик: 

 

Графички претставена Хивисајдовата функцијата изгледа вака: 

 

Во овој труд оваа функција е искористена со цел математички да се моделира кои од 

поставените Клучни инадикатори на перформанси имаат вредност под дефинираната 

долна маргина (ваквите индикатори би добиле вредност 0) , а кои Клучни индикатори на 

перформансите би добиле вредност 1 (што би значело дека имаат вредност повисока од 

поставената долна маргина) . 
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Во продолжение направена е пресметка со помош на оваа функција за следните Клучни 

индикатори, дадени во табелата: 

 

 

Клични индикатори на перформанси Вредност 
Долна маргина 

ф
и

н
ан

си
ск

а 

п
ер

сп
ек

ти
в
а 

Повраток на инвестиции (ROI) 4.700.000 5.000.000 

Нето профит 7.811.000 6.500.000 

Економски додадена вредност  1.000.000 1.000.000 

Стапка на раст на профитот 145,00 100 

Добивка пред оданочување 8.484.000 7.000.000 

 

Се разбира, за секој индикатор Хевисајдовата функција треба да се транслира во десно за 

вредност колку што е соодветната долна маргина.  

На пример, за индикаторот ``Повраток на инвестиции`` со долна маргина 5.000.000, 

транслираната Хевисајдова функција е  5000xu  така што за конкретната вредност 

4700x  се добива     030050004700  uu  

По направената пресметка добиено е дека за ROI = 0 што би значело дека овој индикатор 

има вредност пониска од поставената долна маргина .  

Истата постапка се повторува за секој индикатор одделно. За индикаторот Нето профит со 

долна маргина од  6.500.000, транслираната хивисајдова фунцкија е u(x-6.500.000) така 

што за конкретната вредност x=7.811.000 се добива u(7.811.000 – 6.500.000) = u(1.300.000) 

= 1 

Со цел да се добие слика за перформансите од аспект на финансиската перспектива, 

добиените вредности преку Хевисајдовата функција за секој индикатор одделно ги 

множиме. Односно производотот од добиените вредности на секој индикатор претставува 

индикатор за перформансите од финансиската перспектива. Доколку барем еден од 

Клучните индикатори на перформанси од оваа перспектива има добиена вредност 0, тогаш 

и тој би добил вредност 0. 

 

s(t-5.000.000) * s(t-6.500.000) * s(t-1.000.000) * s(t-100) * s(t-7.000.000) 
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Бидејки системот за мерење на органзиациски перофрманси е креиран во Microsoft Excel, 

која како алатка овзможува да се прават различни видови на пресметки, пресметката со 

помош на Хивисајдовата фунцкија за останатите индкатори е претсваена наво следната 

табела. Во Microsoft Excel Хивисајодовата функција е позната како  GESTPEP.  

Пресметката за останатите индикатори е дадена во Прилог. 

 

Перспектива на потрошувачи 

  Месец 

Тежински 

фактор 

(0-1) Min 1 

П
ер

сп
ек

т
и

в
а

 

н
а
 

п
о
т
р

о
ш

у
в

а
ч

и
 

[Профитабилност на потрошувачите] 0,725 600 1.000 

[Стапка на задоволство на потрошувачите] 0,7125 80% 90,00% 

 [Стапка на враќање на потрошувачите] 0,5725 60% 80,00% 

[Индекс на лојалност на потрошувачите] 0,57 2 3 

[Број на поплаки од потрошувачите] 0,3675 1 2 

Вредност добниена со Хиевисајдова функција 1 

 

 

 

 

Перспектива на вработени 

  Месец 

Тежински 

фактор 

(0-1) Min 1 

П
ер

сп
ек

т
и

в

а
 н

а
 

в
р

а
б
о
т
ен

и
 [Приходи по вработен] 0,885 50000 53.612 

[Индекс на задоволство на вработените] 0,8425 3 4 

[Додадена вредност на човечкиот капитал] 0,675 3 5 

[Ниво на ангажирање на вработените] 0,6725 3 5 

[Продуктивност на вработените] 0,535 3 5 

Вредност добниена со Хиевисајдова функција 1 

 

Перспектива на интерни операции и процеси 

  Месец 

Тежински 

фактор 

(0-1) Min 1 

П
ер

с

п
ек

т

и
в

а
 

н
а
 

в
н

а
т

р
еш н
и

 

п
р

о
ц

ес
и

 и
 

о
п

ер

а
ц

и
и

 

[Квалитет на производите] 0,8475 3 4 

[Стапка на искористеност на капацитетот] 0,845 80% 1 
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[Оперативни трошоци] 0,83 5000000 4.536.895 

[Време на производство] 0,65 6 8 

[Број на дефекти] 0,59 5 2 

Вредност добниена со Хиевисајдова функција 0 

 

Перспектива на пазар 

  Месец 

Тежински 

фактор (0-

1) Min 1 

П
ер

сп
ек

т
и

в

а
 н

а
 п

а
за

р
 [Пазарен удел] 0,9025 20% 30 

[Бренд капитал] 0,785 140000 150.000 

[Стапка на раст на пазарот] 0,7425 20% 15,00% 

[Раст на продажбата] 0,51 5% -5,50% 

[Фреквенција на купување] 0,4825 1 1 

Вредност добниена со Хиевисајдова функција 0 

 

Од добиените резултати во табелите можеме да ги донесеме следните заклучоци: кај 

перспективите на потрошувачите, перспективата на вработените, добиена е вредност 1 

што би значело дека органзиациските перфорамнси од аспект на овие две перспективи се 

на ниво кое е прифатливо за компанијата, односно се над поставената долна маргина. За 

разлика од нив перформансите од аспект на интерните процеси и операции и 

перспективата на пзарот, при пресметката е добиена вредност 0, што би значело дека 

перформансите се извршуваат на ниво под поставената долна граница. Понатаму треба да 

се пристапи кон идентификување на индикаторите кои покажуваат пониска вредност од 

поставената долна маргина со цел да се идентификува проблемот и да се превземат 

корективни мерки во иднина. 

Мерењето на перформансите е континуиран процес и податоците од претходните периоди 

се потребни за да се направат определни компаративни анализа за движењето на 

перформансите во текот на определн период. При тестирањето на овој модел земени се 

податоци од 4 квартали во текот на една година. Истите се дадени во следната табела. Со 

помош на функцијата за Условно форматирање даден е преглед за тоа кои финансики 

индикатори имаат добиено вредност пониска од предвидената долна граница. На ваков 

начин менаџерите но и сите оние кои имаат потреба од овие информации можат на лесен 

начин да имаат приказ на степенот на извршување на активностите во компаниајта.  
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Табела 30: Вредност на Клучните индикатори на перформанси од финансика перспектива 

за 4 квартали 

Извор: сопствено истраување 

Целта на креираниот систем за мерење на организациски перформанси е да им помогне на 

менаџерите во нивното донесување на одлуки. Односно тој би им обезбедил информации 

кои им се потребни на менаџерите при носењето на вани деловни одлуки. Донесувањето 

на одлуки е процес во кој се идентификуваат и одбираат одредени алтернативи со цел да 

се најде најдоброто решение базирано на различни фактори и земајки ги во предвид 

очекувањата на донесувачите на одлуки.  

 

 

 

5.4 Бариери и предизвици при имплементацијата на систем 
за мерење на организациски перформанси 
 

Компаниите се соочуваат со различни видови на предизвици и бариери при 

имплементација на системот. Од добиените резултати од реализираното истражување 

најголем предизвик според испитаниците претставува правилната селекцијата на Клучни 

индикатори на перформанси. Односно, испитаниците сметаат дека она што всушност е и 

најважно за ситемот е многу тешко правилно да се дефинира и селектира. Со цел да се 

надмине оваа на менаџерите им се понудени неколку видови на техники и методи за 

полесно идентификување и селекција на Клучните индикатори на перформанси како на 

пример: Индивидулани или групни сесии за дефинирање на Клучни индикатори на 
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перформанси, преглед на Клучни индиакотри на перформанси од претходни извештаи и 

други. Овие подетално се објаснети во последниот дел за препораки.  

Друг предизвик со кој најмногу се соочуваат менаџерите, но и останатите вработени во 

компаниите од прехрамбената индустрија во Република Македонија е обезбедување на 

вистински податоци за потребните мерења. По дефинирањето на Клучните индикатори на 

перформанси потребно е да се обезбедат вистинските податоци кои се потребни за нивно 

мерење. Компаниите располагаат со голем број и најразлични податоци. Истите се наоѓаат 

на различни извештаи, бази на податоци. Во претодниот дел е спомнат Апи како една 

апликација која овозможува да се пристапи до различни системи кои располагаат со 

потребните податоци, за да тие податоци да мое да ги искористи системот за мерење на 

органзиациски перформанси.  

Останатите предизвици со кои се соочуваат компаниите при импплементација на системот 

за мерење на перформанси се претсавени на следниот графикон. Меѓу другите предизвици 

се и : имплементација и интеграција на технологијата со 31,9 %, усогласување на 

стратегијата со оперативното ниво 33,3 % , поттикнување на корисниците да ги користат 

решенијата 22,2 %, координација меѓу одделите 12,5%, отпор да се споделат информации 

6,9 %, културен отпор и страв од промени 6,9%. Предизвиците можат да се поделат во две 

групи и тоа технички и предизвици од човекова природа. Техничките се однсуваат на 

техничките капацитет и можности со кои располага компанијата, а  се потребни за 

импплементацијата на системот . Од друга страна пак предизивиците од човекова природа 

се поврзани со вработените и нивните ставови, вредности, органзиациската култура во 

однос на системот за мерење на перформанси и нивната подготвенот истиот да го 

прифатат, имплементираат и користат.  
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График  8: Предизвици со кои се соочуваат компаниите од прехрамбената индустрија во 

Република Македонија при имплементација или примена на систем за мерење на 

органзиациски перформанси 

Извор: сопствено истражување 

Со цел да се испита определена зависност на предизвиците со кои се соочуваат 

компаниите од прехрамбената индустрија со одредени други параметри се тестирани 

неколку хипотези во продолжение.  

Се тесира хипотеза дека:  

H0: не постои зависност помеѓу бариерите со кои се соочуваат компаниите при 

имлементацијата на систем за мерење на организациски перформанси и Фазата во која се 

наоѓа компанијата кога станува забор за концептот на мерењето на организациските 

перформанси.  

H1: постои зависност помеѓу бариерите со кои се соочуваат компаниите при 

имлементацијата на систем за мерење на организациски перформанси и Фазата во која се 

наоѓа компанијата кога станува забор за концептот на мерењето на организациските 

перформанси.  

 

  

Во која фаза се наоѓа концептот на Мерење и управување со организациски 

перформанси? 

Фаза на 

дефинирање на 

концепт 

Експериментална 

имлментација на 

идејно решение 

Фаза на 

имплементација 

на концепт 

Фаза на 

примена 

Нема планови 

да се 

имплементира 

таков концепт 
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Број % Број % Број % Број % Број % 

П
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и
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и
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е
 с

о
о

ч
у

в
а

а
т
 п

р
и

 и
м

п
л

ем
ен

т
а

ц
и

ја
т
а

 

Обезбедување 

вистинскиподатоц

и информации 

3 60,0% 1 33,3% 9 90,0% 28 2,2% 7 70,0% 

Селекција на КПИ 2 40,0% 3 100,0% 8 80,0% 33 73,3% 7 70,0% 

Координација меѓу 

одделите 

0 0,0% 0 0,0% 1 10,0% 7 15,6% 1 10,0% 

Отпор да се 

споделат 

информации 

0 0,0% 0 0,0% 1 10,0% 6 13,3% 0 0,0% 

Поттикнување на 

корисниците да ги 

користат 

решенијата 

1 20,0% 0 0,0% 1 10,0% 11 24,4% 2 20,0% 

Развој на 

ефектицни 

иницијативи 

1 20,0% 0 0,0% 1 10,0% 4 8,9% 0 0,0% 

Имплементација и 

интерграција на 

технологијата 

3 60,0% 0 0,0% 4 40,0% 15 33,3% 2 20,0% 

Усогласување на 

стратегијата на 

оперативно ниво 

1 20,0% 2 66,7% 3 30,0% 14 31,1% 0 0,0% 

Културен отпор и 

страв од промени 

0 0,0% 0 0,0% 1 10,0% 1 2,2% 2 20,0% 

 

Pearson Chi-Square Tests 

 Во која фаза се наоѓа концептот на 

Мерење и управување со 

организациски перформанси? 

Предизвици со кои се соочуваат при 

имплементацијата 

Chi-square 33,424 

df 36 

Sig. ,592a,b 

Табела 31: Резултати од тестирана зависност помеѓу бариерите со кои се соочуваат 

компаниите при имлементацијата на систем за мерење на организациски перформанси и 

Фазата во која се наоѓа компанијата кога станува забор за концептот на мерењето на 

организациските перформанси.  

Извор: сопствено истржување 

Врз основа на добиените податоци во табела може да се види дека Asymp. Sig. (2-sided) 

или p > 0,05, што значи дека се прифаќа нултата, а се отфрла алтернативната хипотеза. Тоа 

значи дека постои статистички значајна врска меѓу променливите. Односно постои 
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зависност помеѓу бариерите со кои се соочуваат компаниите при имлементацијата на 

систем за мерење на организациски перформанси и Фазата во која се наоѓа компанијата 

кога станува забор за концептот на мерењето на организациските перформанси. Од 

добиените резултати произлегува дека Поединечна хипотеза H1 – се прифака.  

Како едни од најважните бариери со кои се соочуваат компаниите од прехрамбената 

индустрија во Република Македонија кога станува збор за имплементацијата и примената 

на систем за мерење на органзиациски перформанси се издвојуваат следните: 

-Недостаток на менаџерски вештини  

-Негативен однос и недоверба на вработените кон системот 

-Нема развиено стратегии за развој на системот 

Менаџерите не располагаат со соодветни вештини за да моат да овозмоат правилна 

имплементација и примена на системот. Главно овој проблем поризлегува од тоа што 

најголем дел компаниите од прехрамбената индустрија во Република Макеоднија се мали 

и средни бизниси во кои менаџерите се и сопственици, но и извршителе на повеке други 

функции. Одтука тие не располагаат со соодветните вештини.  

Друга бариера е негативниот однос и недовербата на вработените спрема системот. 

Обично кога на вработените ке им се кае дека се врши определно мерење, конкретно за 

мерењеата кои се однесуваат на перспективата на вработени истото го сфакаат како нешто 

кое што мое да има негативен одраз кон нивната работа. Односно како еден вид на 

дополнителна контрола, која создава дополнителен притисок во работата.  

Импплементацијата и примената на системот не е довлна за негово успешно работење во 

иднина. Истиот бара да има развиено соодветна стратегија која ке овозможи негов развој и 

континуитет во работата. Стартегијата која се однесува на системот мора да биде 

усогласена со останатите стратегии на компанијата за да овозможи правилен развој на 

истиот.  

5.5 Бенефити од имплементацијата на систем за мерење на 
организациски перформанси 
 

Најголем бенефит за менаџерите од имплементацијата и користењето на системот за 

мерење на перформанси и можноста да ја користата ова методологија за да ги оценат и 
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измерат нивните перформанси преку интеграција на финанскисте и нефинансиските 

индикатори. Понатаму овој модел со неколку модификации може да се користи и во други 

индустрии, во зависност од потребите и барањата на истите. Со направеното истражување 

добиени се одредени информации во однос на бенефитите кои ги очекуваат испитаниците 

од имплемнтацијата и примената на систем за мерење на органзиациски перформанси и 

истите се презентирани во График  9: Бенефити од имплементацијата и примена на 

систем за мерење на органзиациски перформанси во компаниите од прехрамбаната 

индустрија во Република Македонија. 

 

 

График  9: Бенефити од имплементацијата и примена на систем за мерење на 

органзиациски перформанси во компаниите од прехрамбаната индустрија во Република 

Македонија 

Извор: сопствено истражување 

Од реализираното истражување испитаниците она што најмногу го очекуваат од системот 

е поробра прегледност на бзинсиот 63,9 %, поефикасни процеси 61,1 % и раст на 

приходите 58,3%. Меѓу другите бенефити тие од системот очекуваат да им овозможи 

зголемување на бројот на потрошувачите, побрза рекација на промените, подобро 

извршување на стратегијата, побрза рекација на промените, подобро стратегиско 

планирање и подобра кординација меѓу одделите и вработените. Според добиените 
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одговори генерално системот за мерење на организациски перформанси треба да им 

овозможи придобивики главно во стратегиското планирање и извршување на стратегијата, 

односно повзување на стратеијата со оепративните процеси, а исто така да им овозмои 

прегледност на бизнисото во секое време, да моат да имаат податоци за извршувањето на 

рабоатта од повеке перспективи, за на тој начин имаат моност побрзо да реагираат на 

постојаните промени кои се случуваат во динамичното окруување. 

Со цел да се испита зависноста на бенефитите со некои од останатите вариајбли тестирани 

се следните хипотези.  

H0: не постои зависност помеѓу бенефитите кои очекуваат да ги добијат и бројот на 

дефинирани клучни индикатори на перформансите во компаниите од прехрамбената 

индустрија во Република Македонија 

H1: постои зависност помеѓу бенефитите кои очекуваат да ги добијат и бројот на 

дефинирани клучни индикатори на перформансите во компаниите од прехрамбената 

индустрија во Република Македонија 

 

 

 

 

 

 

  

Број на поставени Клучни индикатори на перформанси 
Немаме 

поставено До 5 Од 6 до 10 Од 11 до 20 Од 21 до 50 Над 50 

Број % Број % Број % Број % Број % Број % 
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Подобра 

прегледност во 

бизнисот 

5 50,0% 3 60,0% 12 66,7% 18 60,0% 7 87,5% 2 100,0% 

Подобро 

извршување на 

стратегијата 

4 40,0% 2 40,0% 7 38,9% 10 33,3% 7 87,5% 1 50,0% 

Поефикасни 

процеси 

4 40,0% 2 40,0% 11 61,1% 21 70,0% 4 50,0% 2 100,0% 

Побрза реакција 

на промените 

3 30,0% 0 0,0% 3 16,7% 11 36,7% 6 75,0% 2 100,0% 
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Подобро 

стратегиско 

планирање 

2 20,0% 1 20,0% 1 5,6% 4 13,3% 2 25,0% 1 50,0% 

Подобра 

координација 

меѓу 

групите/тимовите 

2 20,0%  0,0% 2 11,1% 3 10,0% 2 25,0% 0 0,0% 

Раст на 

приходите 

5 50,0% 3 60,0% 8 44,4% 19 63,3% 6 75,0% 1 50,0% 

Зголемен број на 

потрошувачи 

2 20,0% 0 0,0% 4 22,2% 8 26,7% 3 37,5% 0 0,0% 

 

Pearson Chi-Square Tests 

 Број на поставени Клучни 

индикатори на перформанси 

Бенефити од имплементацијата на 

систем за мерење на организациски 

перформанси 

Chi-square 45,762 

df 40 

Sig. ,245a,b 

Табела 32: Резултати од тестирана зависност помеѓу бенефитите кои очекуваат да ги 

добијат и бројот на дефинирани клучни индикатори на перформансите во компаниите од 

прехрамбената индустрија во Република Македонија 

Извор: сопствено истражување 

Врз основа на добиените податоци во табела може да се види дека Asymp. Sig. (2-sided) 

или p > 0,05, што значи дека се прифаќа нултата, а се отфрла алтернативната хипотеза. Тоа 

значи дека постои статистички значајна врска меѓу променливите. Односно постои 

зависност помеѓу бенефитите кои очекуваат да ги добијат и бројот на дефинирани клучни 

индикатори на перформансите во компаниите од прехрамбената индустрија во Република 

Македонија. Од добиените резултати произлегува дека Поединечна хипотеза H1 – се 

прифака.  

 

5.6 Swot анализа на системот за мерење на организациски 
перформанси 
 

Силни страни Слаби страни 
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-Овозможува прегледност на бизнисот 

во секое време 

-Го олеснува процесот на донесување 

одлуки 

-Ниски трошоци за имплементација 

-Обезбедува повратна информација 

на вработените за нивното 

извршување на задачите 

 

 

 

 

 

- Можност за субјективност при 

дефинирањето на Клучните 

индикатори на перформанси  

 

Можности Закани 

-Споредувања на извршувањето на 

активностите со други компании 

од областа 

 

-вработените да ја напуштат 

компанијата поради не соодветно 

поставени мерења 

 

 

 

5.6 Предвидување на организациските перформанси 
 

Менаџерите и академските истражувачи различно гледаат на системот за мерење на 

организациски перофрманси. За академските истражувачи времето е помалку важно во 

однс на валидноста и генерализацијата на резултатите. За разлика од нив, на менаџерите и 

оние кои вршат имплементација и употреба на моделите за мерење на организациски 

перформанси битно  им е да користат доволно добри мерки ако тие можат да обезбедат 

корисни инфомации за брзо време. Добар систем за мерење на перформанси треба да 

обезбеди точни информации, да ја поддржи стратегијата, тактичките и оперативните цели, 
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да вклучува ограничен број на мерки, но сепак да дава јасна слика за вкупните 

организацики перформанси и работата на компанијата во целост и да можи да предвиди 

како би се движеле организациските перформанси во иднина.  

Менаџерите сакаат да знаат што ќе се случи во иднината. Ако не можат со сигурност да 

знаат што може да се случи, барем сакаат да можат да предвидуваат врз основа на 

информации кои ги имаат во сегашноста и кои им се достапни.  Мерките за предвидување 

се поврзани со аспектите на процесите кои  ќе резултираат со резултати од интерес и 

обезбедуваат пример за тоа како мерењето во иднина покриено од процесите, времето за 

поставување и бројот на чекои во процеисте може да го намали времето помеѓу 

започнувањето  и завршувањето на производниот процес. Увид во иднината е посакуван 

резултат од мерењето на перформансите  (Mayer, 2002). Сепак, иако мерките на 

перформанси не можат да ја предвидат иднината во целост се доволни да обезбедат 

одредени информации за движењата во иднина.  

Кога менаџерите предвисуваат за движењето на организациските перформанси во иднина 

тие мора да земат во предвид голем број на фактори кои влијаат врз нив. Со помош на овој 

креиран модел за мерење, симулација и предвидување на органзиациски перформанси 

направено е предвидување на Клучните индикатори на перформанси за првиот квартал во 

2018 година, земајќи ги во предвид Клучните индикатори на перформанси за четири 

квартали во 2017 година. Резултатите се претстваени во Табела 33: Предвидување на 

Клучните индикатори на перформанси за првиот квартал во 2018 година. Графичкиот 

преглед на движењето на Клучните индикатори на перформанси по квартали е 

претставено во Прилог 6. 

 

КПИ од финансиска 

перспектива по квартали 

во 2017 

Повраток на 

инвестиции 

(ROI) 

Нето 

профит 

Економски 

додадена 

вредност  

Стапка на 

раст на 

профитот 

Добивка пред 

оданочување 

1/2017 12% 26% 12% 36% 28% 

2/2017 10% 20% 9% 29% 22% 

3/2017 6% 13% 6% 18% 14% 

4/2017 11% 23% 11% 32% 25% 

 1 квартал 2018 12% 24% 11% 34% 26% 
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КПИ од перспектива на 

потрошувачи по квартали 

во 2017 

Профитабилнос

т на 

потрошувачите 

Стапка на 

задоволство 

на 

потрошувачит

е 

 Стапка на 

враќање на 

потрошувачит

е 

Индекс на 

лојалност на 

потрошувачит

е 

Број на поплаки 

од потрошувачите 

1/2017 0,004% 86,00% 68,00% 64% 0,031% 

2/2017 0,0031% 69% 54% 51% 0,025% 

3/2017 0,0044% 77% 61% 58% 0,004% 

4/2017 0,005% 70% 55% 52% 0,002% 

 1 квартал 2018 0,003% 75% 59% 56% 0,015% 

      

КПИ од перспектива на 

вработенипо квартали во 

2017 

Приходи по 

вработен 

Индекс на 

задоволств

о на 

вработенит

е 

Додадена 

вредност на 

човечкиот 

капитал 

Ниво на 

ангажирањ

е на 

вработенит

е 

Продуктивнос

т на 

вработените 

1/2017 19% 4 28.000 4 850 

2/2017 15% 3 22400 4 680 

3/2017 9% 4 14000 4 425 

4/2017 15% 4 25200 4 765 

 1 квартал 2018 19,000% 3,71 22400,00 4,00 807,50 

      

КПИ од перспектива на 

интерни процеси по 

квартали во 2017 

Квалитет на 

производите 

[Стапка на 

искористеност 

на 

капацитетот 

[Оперативни 

трошоци] 

[Време на 

производство] 

[Број на дефекти] 

1/2017 5 90% 9.800.000 14 2 

2/2017 5 72% 17.640.000 14 1 

3/2017 5 68% 14.112.000 13 1 

4/2017 5 81% 11.289.600 13 3 

 1 квартал 2018 5,00 86% 12.975.200 14,50 1,00 

      

КПИ од перспектива на 

пазар по квартали во 2017 

[Пазарен 

удел] 

[Бренд 

капитал] 

[Стапка на 

раст на 

пазарот] 

[Раст на 

продажбата] 

[Фреквенција 

на купување] 

1/2017 30% 150.000 15,00% -5,50% 1 

2/2017 24% 150.000 12% -4% 1 

3/2017 15% 150.000 8% -3% 1 

4/2017 27% 150.000 14% -5% 1 

 1 квартал 2018 29% 150000 14% -0,05 1,00 

 

Табела 33: Предвидување на Клучните индикатори на перформанси за првиот квартал во 

2018 година. 

Извор: сопствено истражување 
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Покрај предвидувањето за движењето на секој индикаотр одделно исто така можно е и 

предвидување пред се на композитниот индекс. Во следната табела претсавен е 

комозитниот  

Квартал Вредност на комозитен индекс 

1/2017 1,79989 

2/2017 -7,28314 

3/2017 -10,04015 

4/2017 -2,34711 

 1/2018 -0,668125 

 

Табела 34: Предвидување на комозитниот индекс на органзиациски перформанси за 

првиот квартал во 2018 година.  

 

График  10: Движење на комозитниот индекс по квартали во 2017 година и 

предвидување за првиот квартал во 2018 година 

Според податоците во табелата вредноста на комозитниот индекс за првиот квартал во 

2018 година би бил -0,668125. Споредувајќи ја оваа вредност со претходните, ќе 

забележиме дека постои раст на вредноста, што би значело дека во овој квартал треба да 

се очекува зглемување на организациските перформанси, односно нивно приближување 
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кон поставените долни граници. Секако во предвид треба да се земат и други фактори кои 

влијаат врз органзизациските перформанси.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.7 Истражување на актуелните сосотојби на полето на 
мерењето и управувањето со организациските 
перформанси во комапниите во Република Македонија 

5.7.1 Цели на истражувањето, методолошка рамка на 
спроведеното истражување и методологија на обработката на 
податоците.  
 

Целта на истражувањето е да се обезбедат податоци за состојбата на полето на мерењето и 

управувањето со органзиациските перформанси во компаниите од прехрамбената 

индустрија во Република Македонија. За таа цел изработен е структуриран прашалник 

користејки ја апликацијата google.docs со 26 прашања коj е дистрибуиран по електронски 

пат до компании од прехрамбенета индустрија. Истражувањето е спроведено во периодот 

од септември 2017 до јануари 2018 година. Најпрво прашалникот беше дистрибуиран по 

електорнски пат до 156 компании од прехрамбената индустрија избрани по случаен избор. 

Организациите се селектирани по случаен избор земајќи во предвид да се опфатат доволно 

број на организации според бројот на вработени како и подкатегоријата од прехрамбената 

индустрија согласно со подолу дадената табела од Државниот завод за статистика на 

Република Македонија.  
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На овој начин беа добиени одговори од 27 компании. Поради нискиот процент на добиени 

одговори, прашалникот беше повторно испратен и овој пат се добиени одговори од уште 

12 компании. Повторно поради нискиот број на добиени одговори компаниите беа 

контактирани преку телефон за да го одговорат прашалникот, а со некои од 

претставниците на компаниите остварена е и лична средба, односно е реализирано лично 

интервју. Овој начин беше одлична можност како истражувач да добијам јасна слика за 

состојбите на истражуваноот поле како и да добијам дополнителни информации од 

испитаниците кои се од голема важност при креиерањето на моделот. Добиение се 

знајчајни информации за предизвиците со кои се соочуваат вработените од различни 

нивоа, а исто така се добиени повратни информации и сугестии кои детерминираат каков 

систем за мерење на перрфоманси би бил најсоодветен за оваа индустрија.    На крај 

добиени се вкупно 73 одговори на прашалникот.  

 Поаѓајќи од тоа дека решенијата од систем  за мерење на организацики перформанси, 

како и самото негово користење им е важно на сите вработени во организациите, од секое 

ниво, прашалникот беше дистрибуиран до вработени од различни нивоа во организациите 

и тоа: менаџери на високо ниво, менаџери на средно и менаџери на ниско ниво, 

раководители на оддел/сектор, вработени.  

Прашалникот се состои од 4 дела. Најпрво испитаниците се запознаени со целта на 

истражувањето и главните придобивки кои би ги имале од истиот. Понатаму следува 

делот кои се однесува на генералните податоци за компаниите кои се испитани, како број 

на вработени, позицијата на тој што го пополнува прашалникот и типот на организацијата 

според поделбата предвидана со законот за трговски друштва  (Закон за трговски 

друштва). Прашањата од вториот дел се однесуваат на евалуација на постојните системи 

за мерење, управување и предвидување на организациките перформанси. Целта на овој 

дел е да се добијат информации за актуелните сосотојби со кои се соочуваат компаниите 

во однос на мерењето, управувањето и предвидувањето на организациските перофрманси. 

Последниот дел се прашања кои се однсуваат на предизивици и перспективите на 

системот за мерење и предвидување на органзиацсики перформанси. Со добиените 

одговори од овој дел се добиени информации за предизвиците со кои би се соочиле 

организациите и менаџерите и вработените при имплементацијата и примената на Систем 
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за мерење на органзиациски перформаси како и перспективите во однос на истиот. Според 

добиените податоци од Државниот завод за статистика на Република Македонија има 

регистрирано 1576 компании од прехрамбена индустрија, распоредени во неколку 

подкатегории дадени во следната табела. 



 
 

 
 

Табела 35: Број на регистрирани компании од прехрамбента индустрија во Република Македонија 

Извор: Државен завод за статистика на Република Македонија. 

Оддел 10- Производство на прехранбени производи 

Шифра и назив_Група-НКД Рев.2 Шифра и назив_Класа НКД Рев.2 
Вкупно 

ДС 
01) 1-9 10-19 20-49 50-249  250 + 

100 Производство на прехранбени производи      1576             

101 
Преработка и конзервирање на месо и 

производство на производи од месо 

1011 Преработка и конзервирање на месо 

59 6 30 8 10 5   1012 Преработка и конзервирање на живинско месо 

1013 Производство на животинско и живинско месо 

102 
Преработка и конзервирање на риба, мекотели и 

лушпари 1020 

Преработка и конзервирање на риба, мекотели и 

лушпари 
3             

103 Преработка и конзервирање на овошје и зеленчук 

1031 Преработка и конзервирање на компири 

135 15 78 13 18 11   1032 Производство на сокови од овошје и зеленчук 

1039 
Друга преработка и конзервирање на овошје и зеленчук 

104 
Производство на растителни и животински масла 

и масти 

1041 Производство на масла и масти 
10   5         

1042 Производство на маргарин и слични масти за јадење  

105 Производство на млечни производи 
1051 Преработка на млеко и производство на сирења 

103 5 62 11 16 9   
1052 Производство на сладолед 

106 
Производство на мелнички производи, скроб и 

производи од скроб 

1061 Производство на мелнички производи 
64 5 40 9 7 3   

1062 Производство на скроб и производи од скроб 

107 Производство на пекарски производи и тестенини 

1071 

Производство на леб; слатки (колачи,торти) во свежа 

состојба и бисквити (кекси) 

891 44 712 72 49 12 2 
1072 

Производство на двопек и бисквити; производство на 
конзервирани слатки и печива 

1073 

Производство на макарони, њоки, кускус и слични 

тестенини  

108 Производство на други прехранбени производи 

1081 Производство на шеќер 

311 18 252 21 8 8 4 

1082 

Производство на какао, чоколади и кондиторски 

производи  

1083 Преработка на чај и кафе 

1084 Производство на зачини и други додатоци 

1085 Производство на готови јадења и оброци 

1086 

Производство на хомогенизирани прехранбени 
препарати и диететска храна  

1089 

Производство на останати прехранбени производи, 

неспоменати на друго место 



 
 

 
 

5.7.2 Резултати од истражувањето 
 

Како што претходно е споменато на прашалникот се добиени одговори од 73 испитаници, 

што би значело дека целниот примерок се состои од n=73. Дел од резултатите добиени од 

ова реализирано истражување се презентирани и во претходниот дел од докторскиов труд, 

бидејки се искористени при креирањето на моделот за мерење на органзиациски 

перформанси во компаниите од прехрамбената индустрија во Република Македонија. 

Првиот дел се однесува на општи податоци за компанијата и лицето кое го попoлнува 

прашалникот. Добиените одговори се од вработени на различни позиции во компаниите и 

тоа:сопственици, членови на управен или надзорен одбор, глевни извршни менаџери, 

менаџери/раководители, заменици менаџери, одговорни за одредена деловна функција и 

вработени. Со едно од прашањата се идентификува оној кој го пополнува прашалникот. 

Целта на ова прашање е да се добие информација за различните мислења на вработени на 

различни функции во компанијата во однос на мерењето на организациските 

перформанси. На прашалникот имаат одговорено вработени на различни позиции и тоа 

односот е претставен воТабела 36: Позиција на лицето кое го пополнува прашаникот. 

Позиција на лицето кое го пополнува прашалникот Добиени 

одговори 

Процент 

Сопственик 19 26 % 

Член на управен или надзорен одбор 1 1,4 % 

Главен извршен менаџер 3 4,1 % 

Менаџер/раководител 18 24,7 % 

Заменик менаџер/раководител 8 11 % 

Одговорен за определeна деловна фунција  7 9,6 % 

Вработен  17 23, 3 % 

Табела 36: Позиција на лицето кое го пополнува прашаникот 

Извор: сопствено истражување 

Во оваа група на прашања е и прашањето за бројот на вработени во компанијата. 

Понудените опции се во согласност со поделбата која ја има направено Државниот завод 

за статистика според бројот на вработени. Резултатите се дадени воТабела 37: Број на 

вработени во испитаните компании.  
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Број на вработени во 

компанијата 

Регистрирани 

компании во 

Р.М. 

Добиени 

одговори од: 

% на 

добиени 

одговори 

Од 1 до 10 вработени 1272 32 43,8 % 

Од 11 до 50 вработени 242 28 38,4 % 

Од 51 до 250 вработени 48 11 15,1 % 

Над 250 вработени 6 2 2,7 % 

Табела 37: Број на вработени во испитаните компании 

Извор: сопствено истражување 

Во табелата е дадена и колона со број на регистрирани компании од прехрамбената 

индустрија во Република Македонија според бројот на вработени. Од податоците можеме 

да заклучиме дека најголем дел од компаниите се од 1 до 10 вработени или дури 1272 

компании или околу 80 % од регистрираните компании во прехрамбената индустрија 

спаѓаат во групата на мали компании. Ова е значаен индикатор при понатамошното 

креирање на моделот, бидејки треба да се земе во предвид истиот да одговара главно на 

малите и средни претпријатија.  

Следното прашање се однесува на тоа на кој пазар ги пласираат своите производи 

испитаните компании. При што се понудени 3 опции и тоа: само на домашен,само на 

странски пазар и и на домашен и на странски пазар. Резултатите во однос на ова прашање 

се дадени во Табела 38: Пазар на кој настапуваат компаниите од прехрамбената 

индустрија во Република Македонија.  

На кој пазар настапуваат компаниите Број % 

Само на домашен пазар 53 72,6 % 

Само на странски пазар 1 1,4 % 

На домашен и на странски пазар 19 26 % 

Табела 38: Пазар на кој настапуваат компаниите од прехрамбената индустрија во 

Република Македонија 

Извор: сопствено истражување 

Од табелата можеме да заклучиме дека главно македонските компании своите производи 

ги пласираат на домашниот пазар. Дел од нив, односно 26 % настапуваат и на странски и 
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на домашен пазар, додека само една од испитаните компании настапува само на странски 

пазар.  

Последното прашање се однесува на бројот на години кои постојат компаниите на 

пазарот.  

Години на постоење на компанијата Број % 

Помалку од една 0 0 

Од 1 до 10 години 35 48,6 % 

Од 11 до 20 години 27 37,5 % 

Повеке од 20 години 10 13,9 % 

Табела 39: Години на постоење на испитаните компании од прехрамбената индустрија во 

Репубилка Македонија 

Извор: сопствено истражување 

Во продолжение тестирани се неколку хипотези кои се поврзани со претходните 4 

прашања. Поставените хипотези се со цел да се открие дали постои зависност помеѓу 

одредени варијабли, пред се помеѓу некои демографски карактеристики на компаниите 

(позицијата на тој што го пополнува прашалникот, бројот на вработени, пазарот на кој 

настапува компанијата и годините на постоење на комапнијата) со мерењето на 

организациските перформанси, бројот на поставени Клучни индикатори на перформанси, 

фреквенцијата на промена на клучните индикатори на перформанси, фазата 

наимплементација на систем за мерење на перформанси во која се наоѓа компанијата и 

слично. 

Па така најпрво ја тестираме следната хипотеза: 

H0: не постои зависност помеѓу бројот на вработени и мерењето на перформанси 

H1: постои зависност помеѓу бројот на вработени и мерењето на перформанси  

За да се испита зависноста помеѓу овие две варијабли направен е Chi square test со помош 

на Excel. На следната табела дадени се вредностите кои се добиени. 
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 Дали мерите организациски перформанси во Вашата 

организација? 

Број на врабoтени: Да Не Не знам Не сум 

запознат 

што е 

тоа 

Grand Total 

Од 1 до 10 вработени 23 2 2 5 32 

Од 11 до 50 вработени 24  2 2 28 

Од 51 до 250 вработени 8 2  1 11 

Повеќе од 250 вработени 2    2 

Grand Total 57 4 4 8 73 

Табела 40: Резултати од тестирање зависност помеѓу бројот на вработени и мерењето на 

перформанси. 

Извор: сопствено истражување 

Графички тоа е претставено на следниот графикон: 

 

График  11: Однос помеѓу бројот на вработени и мерењето на организациски 

перформанси. 

Извор: сопствено истражување 

При направената пресметка се добива вредност од 0,83230642. Врз основа на добиентите 

резултати можи да се заклучи дека р>0,05 што значи дека се прифака нултата хипотеза, 

а се отфрла алтернативната хипотеза. Тоа би значело дека не постои зависност помеѓу 

бројот на вработени во компаниите со мерењето на перформансите, односно мерењето на 

органзиациските перформанси во компаниите е независно од бројот на вработени.  

Следно се поставува следната хипотеза : 
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H0: не постои зависност помеѓу бројот на вработени и бројот на поставени КПИ 

H1: постои зависност помеѓу бројот на вработени и бројот на поставени КПИ 

За да се испита зависноста помеѓу овие променливи добиена е следната табела со 

вредности:  

Count of Број на 

врабoтени: 

Дали имате поставено Клучни индикатори на перформансите и колкав 

е нивниот број? 

Број на врабoтени: до 5 немаме 

поставен

о 

воопшто 

од 11 

до 20 

од 21 

до 50 

од 6 

до 10 

повеќе 

од 50 

blank Grand 

Total 

Од 1 до 10 вработени 3 5 13   11     32 

Од 11 до 50 вработени   2 19 3 3 1  28 

Од 51 до 250 вработени 2 1 1 5 1 1  11 

Повеќе од 250 

вработени 

  1  1    2 

(blank)           

Grand Total 5 9 33 9 15 2   73 

Табела 41: Тестирање на постоење зависност помеѓу бројот на вработени и бројот на 

поставени Клучни индикатори на перформанси 

Извор: сопствено истражување 

При направената пресметка се добива вредност од 0,15409. Врз основа на тоа може да се 

заклучи дека р>0,05 што би значело дека се прифаќа нултата хипотеза, а се отфрла 

алтернативната хипотеза, односно не постои зависност помеѓу бројот на вработени и 

бројот на поставени Клучни индикатори на перформанси, односно бројот на поставени 

Клучни индикатори на перформанси не зависи од бројот на вработени во компнанијата.  

Следно се поставува следната хипотеза : 

H0: не постои зависност помеѓу бројот на години кои постои компанијата и тоа дали 

компанијата мери перформанси 

H1: постои зависност помеѓу бројот на години кои постои компанијата и тоа дали 

компанијата мери перформанси 
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Count of Колку години постои 

Вашата компанија? 

Дали мерите организациски перформанси во Вашата 

организација? 

Колку години постои Вашата 

компанија? 

Да Н

е 

Не 

знам 

Не сум запознат 

што е тоа 

(blank

) 

Grand 

Total 

од 1 до 10 години 25 2 3 5   35 

од 10 до 20 години 23 1 1 2  27 

повеќе од 20 години 8 1  1  10 

(blank)         

Grand Total 56 4 4 8   72 

Табела 42: Резултати од тестирање зависнот помеѓу годините на постоење на компаниите 

и мерењето на организациски перформанси 

Извор: сопствено истражување 

При направеното тестирање се добива вредност од 0,99878. Врз основа на тоа можи да се 

заклучи дека р>0,05 што би значело дека се прифаќа нултата хипотеза, а се отфрла 

алтернативната хипотеза, односно не постои зависност помеѓу бројот на години кои 

постои компанијата и тоа дали компанијата мери перформанси, односно мерењето на 

перформанси во компанијата не зависи од тоа колку години постои компанијата на 

пазарот.   

Следно се поставува следната хипотеза : 

H0: не постои зависнот помеѓу пазарот на кој се пласираат производите и мерењето 

на перформансите 

H1: постои зависнот помеѓу пазарот на кој се пласираат производите и мерењето на 

перформансите 

Count of Каде ги пласирате 

своите производи? 

Дали мерите организациски перформанси во Вашата 

организација? 

Каде ги пласирате своите 

производи? 

Д

а 

Н

е 

Не 

знам 

Не сум запознат 

што е тоа 

(blank) Grand 

Total 

на домашен и странски пазар 16 2   1   19 

само на домашен пазар 40 2 4 7  53 

само на странски пазар 1     1 

(blank)         

Grand Total 57 4 4 8   73 

Табела 43: Резултати од тестирање дали постои зависност помеѓу тоа на кој пазар 

настапува компанијата и дали мери организациски перформанси 

Извор: сопствено истражување 
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При направеното тестирање се добива вредност од 0,997835. Врз основа на тоа можи да се 

заклучи дека р>0,05 што би значело дека се прифаќа нултата хипотеза, а се отфрла 

алтернативната хипотеза, односно не постои зависнот помеѓу пазарот на кој се пласираат 

производите и мерењето на перформансите, односно мерењето на перформанси во 

компанијата не зависи од тоа на кој пазар настапува компанијата.  

Следно се поставува следната хипотеза : 

H0: не постои зависнот помеѓу пазарот на кој се пласираат производите и бројот на 

поставени КПИ 

H1: постои зависнот помеѓу пазарот на кој се пласираат производите и бројот на 

поставени КПИ 

 

Count of Каде ги пласирате своите 

производи? 

Каде ги пласирате своите производи?   

Дали имате поставено Клучни 

индикатори на перформансите и 

колкав е нивниот број? 

на 

домашен и 

странски 

пазар 

само на 

домашен 

пазар 

само на 

странски 

пазар 

(blank

) 

Grand 

Total 

до 5 1 3 1   5 

немаме поставено воопшто 2 7   9 

од 11 до 20 7 26   33 

од 21 до 50 5 3   8 

од 6 до 10 2 14   16 

повеќе од 50 2    2 

(blank)        

Grand Total 19 53 1   73 

Табела 44: Резултати од тестирање дали постои зависност помеѓу пазарот на кој настапува 

комапнијата и бројот на поставени Клучни индикатори на перформанси 

Извор: сопствено истражување 

При направеното тестирање се добива вредност од 0,134453. Врз основа на тоа можи да се 

заклучи дека р>0,05 што би значело дека се прифаќа нултата хипотеза, а се отфрла 

алтернативната хипотеза, односно не постои зависност бројот на поставени Клучни 

индикатори на перформанси и пазарот на кој настапува компанијата.   

 



МОДЕЛИРАЊЕ НА СИСТЕМ ЗА МЕРЕЊЕ,  СИМУЛАЦИЈА И ПРЕДВИДУВАЊЕ  НА 

ОРГАНИЗАЦИСКИ ПЕРФОРМАНСИ ВО КОМПАНИИТЕ ОД ПРЕХРАМБЕНАТА ИНДУСТРИЈА ВО 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
2018 

 

 
186 

 

Следно се поставува следната хипотеза : 

H0: не постои зависнот помеѓу лицето кое го пополнува прашалникот и неговиот 

став во однос на тоа дали имплементацијата на системот 

H1: постои зависнот помеѓу лицето кое го пополнува прашалникот и неговиот став 

во однос на тоа дали имплементацијата. 

 

Count of Позиција на 

лицето кое го пополнува 

прашалникот  

Позиција на лицето кое го пополнува 

прашалникот  

    

Дали сметате дека 

имплементацијата на 

систем за управување и 

предвидување со 

организациските 

перформанси може да ги 

подобри истите? в
р

а
б
о
т
ен

 

г
л

а
в

ен
 и

зв
р

ш
ен

 

м
ен

а
џ

ер
 

за
м

ен
и

к
 

м
ен

а
џ

е
р

/р
а

к
о

в
о

д
и

т
ел

 

м
ен

а
џ

ер
/ 

р
а
к

о
в

о
д
и

т
ел

 

о
д

г
о
в

о
р

ен
 з

а
 

о
п

р
ед

ел
ен

а
 

д
ел

о
в

н
а
 ф

у
н

к
ц

и
ја

 

со
п

ст
в

ен
и

к
 

ч
л

ен
 н

а
 у

п
р

а
в

ен
 

и
л

и
 н

а
д

зо
р

ен
 

о
д

б
о
р

 

(b
la

n
k

) 

G
ra

n
d

 T
o
ta

l 

да 3 2 6 14 5 11     41 

не сум сигурен 3   4 2 7 1  17 

немам став 11 1 2   1   15 

(blank)            

Grand Total 17 3 8 18 7 19 1   73 

Табела 45: Резултати од тестирање дали постои зависност помеѓу позицијата на лицето 

кое го пополнува прашалникот и неговиот став во однос на имплементацијата на систем за 

мерење организациски перформанси 

Извор: сопствено истражување 

При направеното тестирање се добива вредност од 0,0002. Врз основа на тоа можи да се 

заклучи дека р<0,05 што би значело дека се отфрла нултата хипотеза, а се прифаќа 

алтернативната хипотеза, односно постои зависност помеѓу позцијата на лицето кое го 

пополнува прашалникот и неговиот став во однос на системот за мерење и управување со 

органзиациски перформанси, односно ставот во однос на системот за мерење и 

управување со органзиациски перформанси зависи од позицијата на вработениот кој го 

пополнува прашалникот. Па така, најголем број од менаџерите/раководителите и 

сопствениците сметаат дека имплементацијата на систем за управување и предвидување 
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со организациските перформанси може да ги подобри истите. Од друга страна пак, 

најголем број од вработените немаат став во однос на ова прашање.   

Втората група на прашања се однесуваат на Евалуација на постојниот систем за 

мерење, управување и предвидување на организациски перформанси. Прашањата од 

овој дел се со цел да се добијат информации за актуелните состојби со кои се соочуваат 

компаниите во однос на мерењето, управувањето и предвидувањето на организациските 

перформанси. Овие прашање пред се прво се однесуваат на стратегијата на компанијата и 

тоа дали постои, дали целите се јасни и поврзани со стратегијата, кои се главните 

детерминанти на стратегијата. Прашањата се така поставени бидејќи постои голема 

поврзаност помеѓу стратегијата и организациските перформанси. Всушност во најголем 

број на објавени истражувачки трудови стратегијата се смета како клучна за остварување 

на повисоки организациски перформанси, oсобено нејзината поврзаност со оперативните 

цели. Поставените цели потребно е да произлегуваат од стратегијата.  

На прашањето дали мерите организациски перформанси најголем дел од испитаниците и 

то дури 78,1 % одговориле дека мерат организациски перформанси во компанијата. Само 

4 од испитаниците или 5,5 % одговориле дека не мерат органзиациски перформанси, а 

11% не се запознаени што е тоа. Доколку направиме дополнителна анализа во однос на 

ова прашање, оние кои не се запознаени што е тоа се вработените на најниско ниво во 

компаниите според добиените одговори.  
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График  12: Мерење организациски перформанси во компаниите од прехрамбената 

индустрија во Република Македонија 

Извор: сопствено истражување 

 Едно од клучните прашања кое понатаму има големо значење при креирањето на моделот 

за мерење на организациски перфроамсни  е кои видови перформанси ги мерат 

компаниите од прехрамбената индустрија во Република Македонија. На ова прашање се 

добиени следните одговори претставени графички.  

 

График  13: Видови перформанси кои ги мерат команиите од прехрамбената индустрија во 

Република Македонија 

Извор: сопствено истражување 

Добиените резултати ја потврдуваат поставената хипотеза дека најголем дел од 

компаниите од прехрамбената индустрија во Република Македонија ги мерат 

финансиските перформанси и тоа дури 88,9 % од испитаниците го дале тој одговор. После 

нив по важност се перфромансите на продажба со 62,5 %, па перформансите на 

вработените со 59,7 %. Во групата на најчесто мерени перформанси можеме да ги 

сместиме и перформансите на операциите и внатрешните процеси со 58,3 %. Втората 

група на организациски перформанси кои според одговорите имаат помал процент на 

учество во мерењето на организациски перфораманси се : маркетинг перформанси, 
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перформанси на инвестициите, ИТ перформанси, перформанси на иновациите и останати 

перформанси. На следната табела подредени се видовите на перфорамнси според 

добиените одговори, од најчесто мерени до помалку мерени органзиациски перформанси.  

 

Р.бр Вид на перформанси кои се мерат % 

1. Финансиски перформанси 88,9 % 

2. Перформанси на продаба 62,5 % 

3. Перформанси на вработени 59,7 % 

4. Перформанси на операциите и внатрешните процеси 58,3 % 

5. Останати перформанси 20,8 % 

6. Перформанси на инвестициите 18,1 % 

7. Маркетинг перформанси 13,9 % 

8. Перформанси на иновациите 11,1 % 

9. ИТ перфораманси 8, 3 % 

 

Според добиените резултати при креирањето на моделот ке се земат во предвид 

организациките перформанси од првите 5 перспективи.  

Ако ги споредиме добиените резултати од истражувањето во Република Македонија со 

оние направени од страна на Advanced Perfromance institute  (Marr, 

https://www.bernardmarr.com/default.asp?contentID=1059, 2018) каде се добиение следните 

резултати: испитаниците одговориле дека 87 % од организациките перформанси се 

финансиките перформанси, 75 % дека мерат оперативни перформанси, следни се 

перфорамнсите од перспектива на купувачите со 69 %, па на вработените со 68 % и на крај 

макетинг и перфромансите на продажба со 53%. Останатите видови на перфоманси се 

исто така мерени но од страна на многу малку компании.  
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Р.бр Вид на перформанси кои се мерат Резултати во 

Македонија 

Резултати 

во УСА 

1. Финансиски перформанси 88,9 % 87 % 

2. Перформанси на продажба 62,5 % 53 % 

3. Перформанси на вработени 59,7 % 68 % 

4. Перформанси на операциите и внатрешните процеси 58,3 % 75 % 

5. Останати перформанси 20,8 % / 

6. Перформанси на инвестициите 18,1 % / 

7. Маркетинг перформанси 13,9 % / 

8. Перформанси на иновациите 11,1 % / 

9. ИТ перфораманси 8, 3 % / 

Табела 46: Споредба на видовите перформанси кои се мерат во Република Македонија со 

оние кои се мерат во САД 

Извор: Сопствено истражување  

Начинот на мерење на перформансите како и техникати/алатките кои се користат при 

нивното мерење е исто така едно од клучните прашања кои треба да се анализираат при 

креирањето на моделот. Во однос на ова најголем дел од компаниите од прехрамбената 

индустрија во Република Македонија организациските перфорамнси ги мерат за секоја 

организациона единица одделно и мерењето е автоматизиран процес. Ова укажува на тоа 

дека одделното мерење понатаму дава индивидуална слика за секоја организациона 

единица одделно, а не дава претстава за вкупните организациски перфорамнси во целост.  
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График  14: Начин на мерење на органзиациски перформанси во комапниите од 

прехрамбената индустрија во Република Македонија 

Извор: сопствено истражување 

Во однос на алатките/техникити/ методи кои ги користат за мерење на перформансите 

најголем дел од испитаниците одговориле дека имаат развиено сопствен метод за мерење 

на организациските перформанси. Ова е и сосема логично земајќи ја во предвид 

комплексноста на мерењето на организациките перформанси и не можноста во целост да 

се генерализира одреден модел за мерење на организацики перформанси кој би одговарал 

да се примени во сите компании. Најголем дел користат модел кој сами го модифицираат 

за да одговара на нивните потреби. 

На прашањето кои се главните детерминанти кои влијаат на организациките перформанси 

најголем број од испитаниците одговориле дека се расположливите ресурси. 
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График  15: Главни детерминанти кои влијаат на организациските перформанси 

Извор: сопствено истражување 

Бидејќи моделот за мерење на органзиациски перформанси главно е заснован не Клучни 

индикатори на перформансите во прашалникот беа вклучени неколку прашања кои се 

однесуваат на Клучните индикатори на перфорамнсите и тоа: бројот на клучни 

индикатори на перформанси, начин на нивно дефинирање, дали истите се модифицираат, 

ппричини поради кои се модифицираат и слично.  
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График  16: Број на поставен Клучни индикатори на перформанси во компаниите од 

прехрамбената индустрија во Република Македонија 

Извор: сопствено истражување 

Според добиените податоци претсавени на претходниот график, најголем дел од 

испитаниците, односно дури 45,8 % имаат поставено од 11 до 20 Клучни индикатори на 

перформанси.  

Следната група на тестирање на хипотези се однесуваат на Клучните индикатори на 

перформанси. Се тестирани следните хипотези: 

H0: не постои зависност помеѓу бројот на поставени КПИ и фреквенцијата на 

модификација на КПИ 

H1: постои зависност помеѓу бројот на поставени КПИ и фреквенцијата на 

модификација на КПИ 

 

 Број на поставени КПИ 
Модификација на 

КПИ 

до 5 немаме 

поставено 

воопшто 

од 11 до 

20 

од 21 до 

50 

од 6 до 10 повеќе од 

50 

неодговорени вкупно 

годишно 2 3 19 4 8   36 

квартално   6 4 2 2  14 

месечно 2  2  2  1 7 

неделно  1      1 

никогаш 1 5 6  3   15 

вкупно 5 9 33 8 15 2 1 73 

Табела 47: Резултати од тестирана зависност помеѓу бројот на поставени Клучни 

индикатори на перформанси и нивната модификација 

Извор: сопствено истражување 

По направаената анализа се добива вредност од 0,036262. Врз основа на добиените 

податоци претставени во табелата, по извршената пресметка на Пирсоновиот χ ² тест со 

помош на статистичкиот пакет СПСС може да се види дека Asymp. Sig. (2-sided) или p < 

0,05, што значи дека се отфрла нултата, а се прифаќа алтернативната хипотеза. Тоа значи 

дека постои статистички значајна врска бројот на поставени Клучни индикатори на 

перформанси и фреквенцијата на нивната промена. Односно постои зависност помеѓу 

поврзаноста на бројот на поставени Клучни индикатори на перформанси и фреквенцијата 
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на нивната промена.  Ова би значело дека поврзаноста на бројот на поставени Клучни 

индикатори на перформанси и фреквенцијата на нивната модификација. 

Од добиените резултати произлегува дека Поединечна хипотеза H1 – се прифаќа. 

На следниот график е претставен соодоност помеѓу овие две варијабли. 

 

График  17: Сооднос помеѓу бројот на поставени Клучни индикатори на перформанси и 

нивната модификација 

Извор: сопствено истражувње 

Од графикот можеме да забележиме дека компаниите кои имаат поставено 11 до 20 

Клучни индикатори на перформанси (што е и најчеста бројка на поставени Клучни 

индиактори на перформанси) своите индикатори ги менуваат на годишно ниво.  

На прашањето дали и колку често ги модифицираат своите поставени Клучни индикатори 

на перформанси добиени се следните резултати кои се претставени и на графикот број 18. 

Најголем дел од испитаниците или дури 49,3 % одговориле дека Клучните индикатори на 

перформанси ги модифицираат годишно. 20,5 %одговориле дека никогаш не ги 

модифицираат. Најнизок процент за модификација на Клучните индикатори на 

перформанси има модификацијата на неделно ниво.  
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График  18: Периоди на модификација на Клучните индикатори на перформанси 

Извор: сопствено истражување 

Следно прашање кое е поврзано со Клучните индикатори на перформанси е дали би го 

промениле нивниот број. Скоро половина од испитаниците или 48.6% одговориледека не 

би го промениле бројот на поставени Клучни индиактори на перформанси. Наспроти нив 

останатите би го промениле бројот на нивните моментални Клучни индиактори на 

перформанси и тоа 31,4 % би го зголемиле, а останатите 20 % би го намалиле нивниот 

број.  
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График  19: Насока на промена на бројот на поставени индикатори 

Извор: сопствено истражување 

Со цел да се испита дали постои зависност помеѓу бројот на поставени Клучни 

индикатори на перформанси и ставот за нивна промена испитана е следната хипотеза: 

Н0: не постои зависност помеѓу бројот на поставени Клучни индиактори на 

перформанси и нивната промена. 

Н1: постои зависност помеѓу бројот на поставени Клучни индиактори на 

перформанси и нивната промена. 

 

 Дали би го промениле бројот на КПИ? 

Би го зголемил Би го намалил Не би го 

променил 

Број % Број % Број % 

Б
р

о
ј 

н
а
 

п
о
ст

а
в

ен
и

 

К
П

И
 

Немаме поставено 8 32,0% 0 0,0% 2 5,7% 

дo 5 4 16,0% 0 0,0% 1 2,9% 

од 6 дo 10 8 32,0% 3 23,1% 7 20,0% 

од 11 до 20 4 16,0% 3 23,1% 23 65,7% 

oд 21 дo 50 1 4,0% 5 38,5% 2 5,7% 

Повеке од 50 0 0,0% 2 15,4% 0 0,0% 

 

 

Pearson Chi-Square Tests 

 Дали би го промениле 

бројот на КПИ? 

Број на поставени КПИ 

Chi-square 45,358 

df 10 

Sig. ,000*,b,c 

Табела 48: Резултати од тестирана зависност помеѓу бројот на поставени Клучни 

индиактори на перформанси и нивната промена. 

Извор: сопствено истражување 

Врз основа на добиените податоци претставени во табелата, по извршената пресметка на 

Пирсоновиот χ ² тест со помош на статистичкиот пакет СПСС може да се види дека 

Asymp. Sig. (2-sided) или p < 0,05, што значи дека се отфрла нултата, а се прифаќа 

алтернативната хипотеза. Тоа значи дека постои статистички значајна врска бројот на 
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поставени Клучни индикатори на перформанси и нивната промена. Односно постои 

зависност помеѓу поврзаноста на бројот на поставени Клучни индикатори на перформанси 

и нивната промена во насока на зголемување, намалување или останување на истиот број.  

Ова би значело дека постои поврзаност помеѓу бројот на поставени Клучни индикатори на 

перформанси и нивната промена. 

Од добиените резултати произлегува дека Поединечна хипотеза H1 – се прифаќа. 

Во однос на методите за идентификација на Клучни индикатори на перформанси кои ги 

користат компаниите од прехрамабената индустрија во Република Македонија добиени се 

резултати кои се претсавени на График 20: Методи за идентификација на Клучни 

индикатори на перформанси кои ги користат компаниите од прехрамабената индустрија 

во Република Македонија. Па така, најголем дел од компаниите од рпехрамбената 

индустрија ги користат извештаите од претходните години како извор за иднетификација 

на Клучни индикаотри на перформанси, односно при идентификацијата и селекцијата на 

Клучните индикатори на перформанси тие се базираат на податоци и Клучни 

индикаотрина перформанси кои се користеле во некои претходни периоди.  

 

 

График 20: Методи за идентификација на Клучни индикатори на перформанси кои ги 

користат компаниите од прехрамабената индустрија во Република Македонија 

Извор: сопствено истражување 

Клучните индикатори на перформанси потребно е да се модифицираат во текот на 

времето. Како една од главните причини за модификација на Клучните индикатори на 
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перформансите во комапниите од прехрамабената индустрија во Република Македонија е 

наведена причината да се направатг порелевантни, како и причината да се адаптираат на 

промените кои постојано се случуваат. Во однос на ова прашање постојат и одредени 

компании и тоа 20,5 % од испитаните компании кои не ги модифицираат нивните Клучни 

индикатори на перформанси.  

 

График  21: Причини за модификација на Клучните индикатори на перформансите во 

комапниите од прехрамабената индустрија во Република Македонија 

Извор: сопствено истражување 

 

График  22: Став дали системот за мерење на перформанси може да ги подобри истите 
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Извор: сопствено истражување 

Ставот во однос на ова прашање кај испитаниците главно е позитивен и тоа повеќе од 

половината односно 56,2 % сметаат дека имплементацијата на систем за мерење и 

предвидување на организациски перформанси може да ги подобри истите. Ниту еден од 

испитаниците нема негативен став во однос на ова прашање. Од друг страна 23,3 % не се 

сигурни дека системот може да ги подобри организациките перформанси. 20,5 % немаат 

став во однос на ова прашање. 

 

График  23: Корисници на решенијата од системот за мерење, управување и предвидување 

на органзиациски перформанси 

Извор: сопствено истражување 

Најголем дел од испитаниците сметаат дека решенијата на Системот за мерење, 

управување и предвидување на органзиациски перформанси им се потребни на Топ 

менаџерите и тоа дури 72,6 % сметаа така. Голем процент од испитаниците или 65,8 % 

сметаат дека на сопствениците исто така им се најпотребни решенијата од таков систем. 

Ваквите резултати се очекувани ако се земе во предвид дека се работи главно за мали и 

средни претпријатија кои имаат сопстевник, кој најчесто е и менаџер на компанијата и 

нема развиено менаџмент на повеќе нивоа. Најмал процент им припаѓа на акционерите 
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или само 9,6 %, што е и сосема очекувано, земајќи во предвид дека најголем дел од 

активните регистрирани компании се мали и средни претпријатија кои немаат 

акционерска сопственост.  

 

5.7.3 Заклучоци од истражувањето 
 

Според добиените податоци од истражувањето можеме да заклучиме дека најголем дел од 

компаниите опд прехрамнебната индустрија во Република Македонија се мали и средни 

компании и поголем дел од нив настапуваат само на домашен пазар. Има и такви кои 

постојат долги години и според бројот на вработени спаѓаат во категоријата на големи 

компании, кои освен на домашниот препознатливи се и на повеќе странски пазари во 

светот. 

Во однос на мерењето на органзиациските перформанси, македонските компании од 

прехрамбената индустрија главно користат свој метод за мерење на организациски 

перформанси. Всушност тие мерат перформанси според некои сопствени критериуми и 

тоа го прават одделно за секоја организациона единица. Тука може да се напомене дека 

многу мал процент од испитаниците мерат вистински организациски перформанси. Она 

што тие го мерат се само неколку индикатори кои сметаат дека им се битни и потребни во 

работењето за правилно донесување на одлуки.  

Најголем дел од нивните цели се делумно поврзани со стратегијата која ја имаат 

постевено. Во однос пак на стратегијата, најбитен аспект им е намалувањето на 

трошоците, понатаму продуктивноста и ефикасноста во работењето. Поврзувањето на 

стартегијата со целите е првиот клучен елемент за остварување на високи организациски 

перформанси.  

Како и останатите компании во светот, така и кај македонските компании од 

прехрамбената индустрија најбитни и најчесто мерени перформанси се финансиските 

перформанси. И тоа кога станува забор за овие перформанси се мерат следните 

индикатори: Повраток на инвестиции, нето профит, добивка пред оданочување, економски 

додадена вредност. Овие индикатори се пресметуваат главно со користење на податоци од 

интерните извештаи на компаниите. Начинот на мерење на органзиациските перформанси 



МОДЕЛИРАЊЕ НА СИСТЕМ ЗА МЕРЕЊЕ,  СИМУЛАЦИЈА И ПРЕДВИДУВАЊЕ  НА 

ОРГАНИЗАЦИСКИ ПЕРФОРМАНСИ ВО КОМПАНИИТЕ ОД ПРЕХРАМБЕНАТА ИНДУСТРИЈА ВО 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
2018 

 

 
201 

 

најчесто е за секоја оргнизациона единица одделно, а податоците ги црпат од интегрирана 

интерна база на податоци. Секоја од компаниите користи свој метод за пресметка на 

организациските перформанси. 

Во однос на Клучните индиактори на перформанси, најголем дел од компаниите имаат 

поставено од 11 до 20 индикатори со помош на кои ги мерат органзиациските 

перформанси. Со цел тие да се направат порелевантни и да одговорат на промените кои 

настануваат им се врши модификација и тоа најчесто се прави еднаш годишно, а за некои 

Клучни индиакори на перформанси и полугодишно или квартално. На ваков начин тие се 

прилагодуваат на промената на стратегијата доколку е направена, како и на новите услови 

во кои работи компанијата.  

Најголем дел од компаниите се наоѓаат во фаза на примена на некој метод за мерење на 

перформанси. Тука треба да се нагласи дека станува збор за метод/техника која 

компаниите сами ја имаат развиено. Не користат некој веќе добро развиен модел од 

теоријата.  

При имплементацијата на модел за мерење на перформанси испитаниците сметаат дека 

најголем проблем и предизвик би им било правилната селекција на вистинските клучни 

индикатори на перформанси како и обезбедување на вистински податоци. Како битни 

причини исто трака ги невадуваат усогласувањето на стартегијата со оперативното ниво 

како и интеграцијата на системот за мерење на перформанси со технологијата и 

останатите системи во компаниите.  

Од друга страна пак, кога се зборува за бенефити кои очекуваат да ги добијат од 

примената на систем за мерење на организациски перформанси има повеќе, но главно 

најбитни им се: подобра прегледност на бизнисот, односно да можат во секое време да 

имаат преглед на работата и извршувањето на активностите во компанијата, понатаму да 

имаат поефикасни процеси, зголемување на продажба, а сето тоа во насока на раст на 

приходите.  

Според перцепциите на испитаниците кои се од разчични нивоа во компанијата, најмногу 

решенијата од систем за мерење на перформанси им е потребен на сопствениците и на 

менаџерите на највисоко ниво.  
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На крај најголем дел од испитанциите сметаат дека имплементацијата и примената на 

систем за мерење на организациски перформанси може да ги подобри организаициските 

перформанси. Се разбира има и такви кои не се сигурни во однос на ова прашање, или пак 

немаат став кон истото.  

По направеното тетсирање на поставените хипотези исто така се донесени соодветни 

заклучоци. Кога станува збор за факторите кои влијаат врз организациските перформанси, 

по направените тестирања се донесени следните заклучоци: Постои зависност меѓу 

Факторите кои влијаат врз органзиациските перформанси и бројот на поставени Клучни 

индикатори на перформанси. Исто така постои зависност меѓу видовите перформанси кои 

се мерат и  факторите кои влијаат врз органзиациските перформанси. Од друга страна пак 

не постои зависност меѓу Методите/алатките и техниките кои се користат за мерење на 

организациските перфорамнси и Факторите кои влијаат врз органзиациските перформанси 

Во однос на стратегијата и стратегиските цели, резултатите од истражувањето покажуваат 

дека постои зависност помеѓу поврзаноста на целите со стратегијата и мерењето на 

перформанси, но не постои зависност меѓу главните стратегиски аспекти на компанијата и 

видовите перформанси кои се мерат. 

Интересно е тоа што не постои зависност помеѓу години кои постои компанијата со 

фазата која се наоѓа во однос на коцептот на мерење со органзиациски перформанси. Па 

така компании кои постојат долги години на пазарот сеуште немаат имплементирано 

некаков сиситем за мерење на перформанси, но постојат компании од друга страна пак и 

покрај тоа што постојат на пазарот помал временски период во своето работење веќе 

применуваат одреден систем за мерење на перформанси. Во однос на  Фазата во која се 

наоѓа компанијата кога станува забор за концептот на мерењето на организациските 

перформанси добиени се резултати дека постои зависност помеѓу тоа и бариерите со кои 

се соочуваат компаниите при имлементацијата на систем за мерење на организациски 

перформанси 

жБројот на вработени во една категорија моќе да игра една од главните улоги при 

доенсувањето на одлуките како и при извршувањето на активностите. Па така, не постои 

зависност помеѓу бројот на вработени во компаниите со мерењето на перформансите, не 

постои зависност помеѓу бројот на вработени бројот на поставени Клучни индикатори на 
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перформанси, не постои зависност помеѓу бројот на вработени во компаниите со 

мерењето на перформансите, е постои зависност помеѓу бројот на вработени и бројот на 

поставени Клучни индикатори на перформанси. Оттука се заклучува дека бројот на 

вработени во компаниите нема никаква улога кога станува збор за концептот на мерењето 

и управувањето со организациските перформанси.  

Клучните индикатори на перформанси се оние главни елементи на системот за мерење на 

организациски перформанси. Поради тоа направени се одредени тестирања со цел да се 

увиди со кои варијабли истите имаат зависност. Па така добиение се резултати дека 

постои зависност помеѓу поврзаноста на бројот на поставени Клучни индикатори на 

перформанси и фреквенцијата на нивната промена, постои зависност помеѓу поврзаноста 

на бројот на поставени Клучни индикатори на перформанси и нивната промена во насока 

на зголемување, намалување или останување на истиот број и постои зависност помеѓу 

бенефитите кои очекуваат да ги добијат компаниите од примената на систем за мерење на 

перформанси и бројот на дефинирани клучни индикатори на перформансите. 
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ДЕЛ 6 

Заклучоци и дисеминација 
Во последниот дел од докторскиот труд се презентирани заклучните согледувања и 

препораки кои претставуваат сублимат од добиените резултати од спроведеното 

истражување за состојбата на полето на мерењето и управувањето со 

организациските перформанси во Република Македонија и добиените резултати од 

примената на креираниот модел за мерење и предвидување на организациски 

перформанси, поткрепени со теоретската елаборација. Во овој дел е истакнт како 

научниот придонес на овој докторски труд, така и апликативниот придонес кој го 

има истиот. Исто така се презентирани ограничувањата на кои и наидено во текот 

на истражувањето, за на крај да се антиципираат проблеми и прашања за 

понатамошни истражувања.  
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Заклучни согледувања 
 

Целта на креираниот систем е да обезбеди збир од квантитаивни и квалитативни 

податоци, кои во секој момент ќе им бидат расположливи на заинтересираните страни и ќе 

им овозможат да добијат јасна слика за прогресот на организацијата, постигнувањето на 

нејзините цели и остварувањето на стратегијата и мисијата. Прегледот на литературата во 

однос на оваа проблематика покажува дека голем број на автори се обидуваат да ја 

објаснат истата и да дадат свој сопствен придонес кон неа. Најголем дел се сложуваат со 

нејзината суштина, но секој си има свој аспект кој го потенцира.  

Развојот на мерењето на перформансите започнува прво со мерење само на финансиски 

перформанси, за подоцна да се појави потреба за неминовно мерење и на нефинансиски 

перформанси. Постојат голем број на техники кои се развивале низ годините за мерење на 

органзиациски перформанси. Сите тие имаат свои карактеристики по кои се разликуваат 

едни и од други. Некои претставуваат надополнувања на претходните. Во овој труд 

анализирани се оние кои ги вклучуваат како финансиските така и нефинансиксите 

организациски перформанси или во литературата познати како баланасирани, 

интегрирани или мултидимензионални методи за мерење на перформанси. Меѓу нив се 

истакнуваат Balanced Score card и Призмата на перформанси. 

Врз основа на овие две методологии, како и врз основа на резултатите добиено од 

реализираното истражување на состојбите на полето на мерењето на перформанси во 

комапниите од прехрамбената индустрија во Република Македонија креиран е модел за 

мерење на орагнзиациски перофрманси кој модел е адаптибилен и може да се 

имплементира и примени и во други компании. Со цел да се изврши тестирање на моделот 

истиот е тесиран преку студија на случај за компанија од прехрамбената индустрија во 

Република Македонија.  

Според податоците добиени од истражувањето најголем дел од компаниите од 

прехрамбената индустрија во Република Македонија се мали и средни претпријатија. 

Креирањето на систем за мерење на органзиациски перформанси е насочен токму кон нив, 

малите и средни претпријатија. Тука треба да се напомене дека оваа проблематика многу 

малку е истражувана токму кај овие видови на компании. Најчесто мерењето на 
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органзиациските перформанси и примената на систем за нивно мерење се поврзува со 

големите компании. Но, оваа проблематика е подеднакво важна и за малите компании. 

Резултатите од реализираното истражување покажуваат дека и малите и средни 

претпријатија применуваат некаков начин, метод со кои ги мерат своите органзиациски 

перформанси.  

Мерењето на организациските перформанси води кон зголемување на финансиските 

перформанси на долг рок. Ова се овозможува на тој начин што како една од 

перспективите за мерење на системот на органзиациски перформанси се и финансиските 

перформанси. Преку мерењето и следењето на движењето на финансиските перформанси 

се овозможува да се донесат соодветни одлуки во насока на подобрување на финансиките 

индикатори, а со тоа и на финансиките перформанси на долг рок.  

Мерењето на организациските перформанси обезбедува зголемување на задоволството на 

потрошувачите. Селекцијата на Клучни индикатори на перформанси кои се поврзани со 

задоволството на потрошувачите, нивата лојалност овозмоува да се добијат информации 

за степенот на нивното задоволстцо, нивната лојалност, фреквенцијата на купување и 

слично. Тие информации понатаму се корисни при креирањето на стратегии за 

зголемување на задоволството на потрошувачите.  

Мерењето на организациските перформанси обезбедува ефикасност на интерните процеси 

и операции во организацијата и ги поврзува со организациските цели. Интерните процеси 

и операции во комапниите се едни од најбитните кои овозможуваат добивање на краен 

производ.  

Мерењето на организациските перформанси го унапредува процесот на одлучување. 

Системите за мерење на органзиациски перформанси се креирани за да го поддржат 

системот за подршка на одлучувањето, односно тие даваат потребни информации за 

донесување на соодветни одлуки од страна на сите стејколдери.  

Мерењето на организациските перформанси обезбедува остварување на подобрени 

резултати на сите организациски нивоа. Преку мерењето на организациките перформанси 

и нивното споделување со сите заинтересирани страни, односно со оние на кои им се 

потребни за да донесат соодветни одлуки се овозможува остварување на подобри 

резултати на сите ниво. Ососбено е значајно системите за мерење на органзиациски 
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перформанси да им бидат достапни на сите вработени и сите тие да учествуваат во 

нивнотото креирање. На ваков начин се зголемува и задоволството на вработените.  

Мерењето на перформансите овозможува полесно имплементирање на организациската 

стратегија. Главната цел на системите за мерење на органзиациски перформанси, особено 

понатаму со нивното управување е да овозможат остварување на органзиациската 

стратегија. Ова се постигнува на тој начин што Селекцијата на клучните индикатори на 

перформанси поаѓа токму од стратегијата на компанијата и нејзините стратегиски цели. 

На таков начин се гарантира нејзиното извршување, односно конкретно се мери 

нејзниното извршување.  

Тестирањето на креираниот систем за мерење на органзиациски перформанси преку 

студија на случај во компанија од прехрамбената индустрија во Република Македонија 

покажа дека системот може да се имплементира и е применлив во овие компании. Секако 

со одредени модификации од компанија до компанија истиот може да се адаптира на 

повеке. Креираниот комозитен индекс за органзиациски перформанси дава една слика за 

извршувањето на органзиациските перформанси на ниво на цела компанија. Соодветната 

анализа понатаму на одделните индикатори дава информации за извршувањето на 

одделните активности. Негативниот композитен индекс означува дека некои од 

органзиациските перформанси се остварени под поставената долна граница. Нивна 

иднетификацаија може да се направи преку анализа на одделните индикатори за секоја 

перспектива одделно. По идентификацијата може да се превземат корективни мерки 

онаму каде што е потребно во насока на подобрување на ниските организациски 

перформанси.  

Ограничувања во истражувањето 
 

Главно ограничување при реализирањето на истражувањето пред се беше потешкотијата 

во обезбедувањњто на одговори од испитаниците. За да се реалзиира истражувањето беше 

формирана база на компании од прехрамбената индустрија во Република Македонија на 

кои им беше испратен одговорот по електроски пат. На ваков начин се доби низок 

процент на одговори. Поради тоа се пристапи кон реализација на истражувањето по пат на 

интервју со претставници од компаниите. И покрај тоа добиени се одговори од само 73 
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компании од прехрамабената индустрија во Република Македонија, во однос на вкупниот 

број од повеќе од 5000 компании кои се регистрирани под оваа индустрија. Исто така како 

ограничување може да се спомене и можноста за субјективност при одговарањето на 

прашалникот од страна на испитаниците, како и можноста за нивно не доволно познавање 

на проблематиката, а со тоа и давање на погрешни, не точни одговори. Поради тоа е 

лимитирана генерализиацијата на резултатите. 

Освен ова како ограничување  може да се напомене тоа што моделот е тестиран само на 

една компанија од прехрамбената индустрија. Се разбира дека поверодостојни резултати 

моат да се добијат доколку моделот се тстира на повеке од една компанија. На ваков 

начин би се овозмоило да се добијат инфимации кои моат да се анализираат преку 

споредба, односно да се споредат добиените резултати од една во друга компанија. 

Понатаму, при тестирањето на моделот се земени само четири квартали од една година и 

врз основа на тие податоци се врши предвидување на органзиациските перформанси во 

иднина. Имајте на на податоци за повеке временски периоди исто така дава 

поверодостојни резултати и донесување на соодветни заклучоци. Податоците кои се 

користени за тестирање на моделот се само од еден извор на компанијата. Понекогаш е 

добро да се имаат податоци од резлични извори, со цел да се направи споредба дали би се 

добиле истите резултати.  

 

Научен придонес и практични импликации 
 

Ова истражување има свој сопствен придонес во определувањето на организациските 

перформанси и нивно групирање во повеќе перспективи, со особен придонес на начинот 

на нивното мерење преку креирањето на системот за мерење на организациски 

перформанси. Преку ова истражување се идентификувани и селектирани најчесто 

користените Клучни индикатори на перформанси кои се користат од страна на 

компаниите од прехрамбената индустрија во Република Македонија. Преку нивното 

мерење и анализа со помош на креираниот модел им се овозможува на менаџерите и 

останатите заинтересирани страни да донесат соодветни одлуки. Преку креираниот 

композитен индекс им се овозможува преку еден индикатор да добијат информација за 
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извршувањето на организациксите перформанси и потребата за превземање на корективни 

мерки.  

Главниот придонес на ова истражување е креирањето на модел за мерење на 

органзиациски перформанси. Исто така голем придонес исражувањето има во добивање на 

информации за состојбите на полето на мерењето на организациските перформанси во 

компаниите од прехрамената индустрија во Република Македонија.  

Конкретно ова истражување ја потенцира потребата од задолжително анализирање и 

мерење на организациските перформанси од повеќе перспективи, земајќи во предвид 

балансиран збир од Клучни индикатори на перформанси кои се интегрирани во еден 

систем. Со реализираното истражување, преку користење на соодветна методологија се 

идентификувани најчесто користените индикатори од страна на компаниите.  

Преку истражувањето креиран е комозитен индекс на органзизациски перформанси кој 

дава првична информација за генерално постигнатите организациски перформанси, а 

понатаму овозможува да се открие и остварувањето на организациските перформанси по 

индивидуални индикатори.  

Претходните истражувања на оваа проблематика имаат дадено само некои основни 

информации во однос на мерењето на организациските перформанси. Со ова истражување 

систематски се споредени најчесто користените индикатори за мерење на перформансите, 

давајќи му поголема тежина на одредени индикатори кои имаат поголемо влијание во 

работата на компаниите.  

 

Препораки 
 

Од добиените резултати од истражувањето се добиени информации кои 

овозможуваат да им се дадат соодветни препораки на менаџерите во однос на 

менаџирањето со организациките перформанси и имплементацијата на интегрираниот 

модел за мерење на организациските перформанси. Препораките главно се насочени кон 

решавање на проблемите со кои се соочуваат компаниите наведени и како проблеми на 

ова истражување. Пред се препораките се во однос на начинот на имлементација на 

современиот менаџмент, а во негови рамки интегрираниот менаџмент на перформанси 
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како еден дел од вкупниот систем на компанијата. Исто така препораките се однасуваат и 

на делот за стратегиско усогласување на сите активности во организацијата кои би воделе 

кон остварување на високи организациски перформанси. На крај се дадени соодветни 

препораки и насоки за идни истражувања во оваа област, кои би придонесле подетално да 

се истражи секој аспект на оваа проблематика. 

Во услови на динамично окружување и постојана конкурентска борба на пазарот, 

имплементацијата и примената на модели за мерење на организациски перформанси 

претставува предуслов за остварување на високи перформанси. При изборот на модел за 

мерење на перформанси потребно е да се има пред се во предвид дека истиот треба во 

себе да ги интегрира финансиските и нефинансиските перформанси. Особено внимание 

потребно е да се посвети на селекцијата на Клучните индикатори на перформанси. Од 

резултатите од истражувањето очигледно е дека компаниите од прехрамбената индустрија 

во Република Македонија ја сфаќаат потребата за примена на соодветен модел за мерење 

на перформанси. Сопствениците, менаџерите како и останатите вработени сметаат дека 

примената на систем за мерење на органзиациски перформанси може да придонесе кон 

нивно зголемување. Со цел ова да биде возможно потребно е: 

Менаџерите  и останатите врабтени да се посветат пред се на создавање 

потребни предуслови за успешна имплементација на системот за мерење на 

организациски перформанси. Предусловите се однесуваат пред се на 

обезбедување соодветна инфраструктура како и позитивна организациска 

клима во однос на ова прашање. 

Бидејќи предложениот систем поаѓа од стратегијата и стратегиските цели, 

потребно е сите вработени во комапниите, не само менаџерите и 

сопстевениците да се вклучат во процесите на креирање на стартегијата и 

стратегиските цели и сите тие да бидат запознаени со ситите. На таков 

начин ќе се осигура дека сите ќе работат кон остварување на целите. 

Корситењето на нефинански индикатори е задолжително. Потребно е да се 

селектираат Клучни индикатори на перформанси од сите перспективи, да се 

обезбеди еден мулти-критериумски пристап.  
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Предложениот систем за мерење на организациски перформанси претстваува 

само основа која можат да ја искористат компаниите при креирањето на 

нивни сопствен модел за мерење на перформанси. Неговата адаптибилност 

овозможува тој да се прилагодува на потребите и барањата на различните 

компании. 

 

Антиципирање проблеми и прашања за натамошни 
истражувања 
 

Проблематиката за мерење на органзиациски перформанси е мултидимензионална и не е 

можно да се опфати секој нејзин аспект со едно истражување. Овој труд дава осонова за 

нови истражувања. Преку добиените резултати и анализарање на истите се поставија нови 

прашања кои се поврзани со органзиаициските перформанси и нивното мерење кои 

дополнително треба да се истражат. Па така пред се во иднина истражувањето може 

повторно да се реализира на поголем примерок, со цел да се добие пореална слика за 

состојбата на полето на мерењето на перформансите во компаниите од прехрамбената 

индустрија во Република Македонија, како и да се истражи дали постои напредок во однос 

на оваа проблематика по определен период. 

Во ова истражување при креирањето на моделот се земени пет перспективи на 

органзиациските перформанси.Во иднина потребно е да се идентификуваат и земат во 

предвид и некои други нови перспективи за мерење на органзиациски перформанси, кој во 

овој модел се предвидени во перспектива на останати стејкхолдери.  

Исто така креираниот модел може да се примени и тестира на повеќе од една компанија, 

па на таков начин би се овозможило да се направат одредени компаративни анализи. 

Секако креираниот модел потребно е да се модифицира за секоја компанија одделно, со 

цел да се направи прилагодлив за нејзините потреби.  

При креирањето на моделот може да се направи обид да се користи и некоја друга 

методологија, како за креирање на моделот така и за креирање на комозитниот индекс, па 

на таков начин да се овозможи споредба на резултатите помеѓу различните модели.  
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Понатаму може да се направи обид освен во компаниите од прехрамбената индустрија да 

се изврши истражување на сосотојбите во однос на оваа проблематика и во друга 

индустрија, со што како основа може да се искористи веќе креираниот модел.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МОДЕЛИРАЊЕ НА СИСТЕМ ЗА МЕРЕЊЕ,  СИМУЛАЦИЈА И ПРЕДВИДУВАЊЕ  НА 

ОРГАНИЗАЦИСКИ ПЕРФОРМАНСИ ВО КОМПАНИИТЕ ОД ПРЕХРАМБЕНАТА ИНДУСТРИЈА ВО 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
2018 

 

 
213 

 

References 
Amstrong, M. (2009). Amstrong’s handbook on performance management – An evidence based guide to 

delivering high performance,4th edition. USA. 
Amstrong, M. (2009). Armstrong's handbook of performance management, an evidence based guide to 

delivering high performance. London and Philadelfhia: 4th edition. 
Armstrong, M. (2006). Performance management : key strategies and practical guidelines, 3 th edition. 

USA. 
Bitici, U., Turner, T., & Mendibil, K. (2002). Integrated Performance Measurement Systems: A Reference 

Model.  International Journal of Business Performance Management. 
Bourne, M., & Neely, A. (2000). Designing,implementing and updating performance measurement 

systems. International journal of operation and production management. 
Bourne, M., Mills, J., Wilcox, M., Neely, A., & Platts, K. (2000). “Designing,implementing, and updating 

performance measurement systems”. International Journal of Operations & Production 
Management, Vol. 20 No.7. 

Bourne, M., Neelly, K., & Plants. (н.д.). Designing, implementing and updating performance 
measurmenet systems. International journal of operations and product management (200) , 
754-771. 

Brenan, A., Browne, J., & Jagdev, H. (2004). Startegic Decision Making in modern Manufactoring. Kluwer 
Academic Publishers. 

COKINS, G. (2015). Performance Management: Integrating Strategy Execution, Methodologies, Risk, and 
Analytics. North Carolina,: SAS Institute Inc. 

Dixon, J., Nanni, A., & Vollman, T. (1990). The new performance challenge:measuring operations for 
world class competition. IL:Dow Jones-Irwin, Homewood, IL.  

Dixon, J., Nanni, A., & Vollmann, T. (1990). The New Performance Challenge - Measuring Operations for 
World-class Competition. Dow Jones - Irwin. 

EFQM Leading excellence. (2018). Повратено од http://www.efqm.org/the-efqm-excellence-model 
Fitzgerald, L. (1991). Performance Measurement in Service Businesses. Chartered Institute of 

Management Accountants. 
Fortuin , Z. (1996). “Tpwards consistent performance management systems”, I ,. nternational journal of 

operational and production management Vol 16, No.7. 
Franco Santos, M., Marr, B., Neely, A., Kennerly, M., Micheli, P., & Gray, D. (2007). Towards a definition 

of a business performance measurement system. International journal of operations & 
production management. 

Franco-Santos, M., Lucianetti, L., & Bournе, M. (2012). Contemporary performance measurement 
systems:A review of their consequences and a framework for research. Management 
Accounting Research, Volume 23, Issue 2. 

Gavrea, C., Ilies, Z., & Stegerean, R. (2011). Determinant of organizational performance: the case of 
Romaniа. Manage Market Challeng Knowg Soc. 

Ghalayini, A., & Noble, J. (1996). “The changing basis of performance. International Journal of 
Operations and Production Management,. 

Globerson, J. (1985). Issues in developing a performance criteria system for an organization. 
International journal of production operations. 

Gregory B. Murphy, J. W. (1996). Measuring performance in entrepreneurship research. Journal of 
Business Research, vol. 36. 

Handbook on Constructing Composite Index (methodology and user guide). (2008). Oecd Publications. 



МОДЕЛИРАЊЕ НА СИСТЕМ ЗА МЕРЕЊЕ,  СИМУЛАЦИЈА И ПРЕДВИДУВАЊЕ  НА 

ОРГАНИЗАЦИСКИ ПЕРФОРМАНСИ ВО КОМПАНИИТЕ ОД ПРЕХРАМБЕНАТА ИНДУСТРИЈА ВО 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
2018 

 

 
214 

 

Handbook on Constructing Composite Index (methodology and user guide),. (2008). European 
Commission,. 

Jackson, M., Broom, C., & Harris, J. (1998). Performance Measurement: Concepts and Techniques. 
American Society for Public Administration. 

James, Wendy , Zahirul, & Hoque. (2000). Linking Balanced Scorecard Measures to Size and Market 
Factors: Impact on Organizational Performance. Journal of Management Accounting Research. 

Jr, G. G. (1984). Measuring organizational performance in the absence of objective measures: The case 
of the privately‐held firm and conglomerate business unit. Strategic management journal,vol. 5. 

Kaplan, R., & Norton, D. (1992). The BSC: Measures that drive Performance. Harward Business review. 
Kaplan, R., & Norton, D. (1993). Putting the BSC to work. Harvard Business Review 71. 
Kaplan, R., & Norton, D. (1996). “Linking the Balanced Scorecard to strategy”. California Management 

Review. 
Kaplan, R., & Norton, D. (1996). Using the BSC as a strategic management system. Harward Business 

Review. 
Kaplan, R., & Norton, D. (2000). Having trouble with your strategy? Then map it. Harward business 

review. 
Kaplan, R., & Norton, D. (2000). The strategy Focused organization. Harward Business School Publishing 

Voropration. 
Kaplan, R., & Norton, D. (2001). Transforming the Balanced Scorecard from Performance Measurement 

to Strategic Management: Part I. Accounting Horizons. 
Kaplan, R., & Norton, D. (2004). Strategy maps. USA: Harward Business school Publishing Corporation. 
Kaplan, R., & Norton, D. (2005). The office of strategy management. Harward Business Review. 
Kim Cameron, D. W. (1983). Organizational effectiveness: A comparison of multiple models. Journal of 

policy analysis and management. 
Kim S. , C., & David , A. (1983). Organizational effectiveness: a comparison of multiple models. Academic 

Press. 
Lebas, M. (1995). Performance measurement and performance management. International Journal of 

Production Economics. 
Marr, B. (2018, June 06). https://www.bernardmarr.com/default.asp?contentID=1059. 
Marr, B., & Schuma, G. (2003). Business performance measurement – past, present and future. 

Management decision, Vol.41. 
Mayer, M. (2002). Fining performance:the new discipline in management. Camridge UK,: The press 

syndicate of the University of Cambridge. 
Molina-Castillo, F., & Munuera, A. (2009). New product performance indicators:time horizon and 

importance attributed by managers. Technovation. 
Nanni , A., T. E. , V., & Dixon, J. (1990). The new performance challenge:measuring operations for world 

class competition. IL:Dow Jones-Irwin, Homewood, IL.  
Neely, A. (1995). Performance measurement system design: A literature review and research agenda. 

INTERNATIONAL JOURNAL OF OPERATIONS & PRODUCTION MANAGEMENT, Vol. 15. 
Neely, A. (2005). A The evolution of performance measurement research: Developments in the last 

decade and a research agenda for the next. International journal of operational and production 
management, vol 25, iss: 12. 

Neely, A. (2005). The evolution of perfroamnce measurement research: Developments in the last 
decade and a research agenda for the next. International journal of operations and production 
management. 



МОДЕЛИРАЊЕ НА СИСТЕМ ЗА МЕРЕЊЕ,  СИМУЛАЦИЈА И ПРЕДВИДУВАЊЕ  НА 

ОРГАНИЗАЦИСКИ ПЕРФОРМАНСИ ВО КОМПАНИИТЕ ОД ПРЕХРАМБЕНАТА ИНДУСТРИЈА ВО 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
2018 

 

 
215 

 

Neely, A., & Adams, C. (н.д.). Perspektives on Perforamnce; Performance Prism, project The evolution of 
business performance masurment systems. EPSRC. 

Neely, A., Adams, C., & Crowe, P. (2001). The performance prism in practise. Measuring business 
excelence. 

Neely, A., Bourne , M., Mils, J., Platts, K., Richards, H., Gregory, M., & Kennerley, M. (2000). Performance 
measurement system design: developing and testing a process‐based approach. 
INTERNATIONAL JOURNAL OF OPERATIONS & PRODUCTION MANAGEMENT VOLUME 20, ISSUE 
10. 

Neely, A., Gregory, М., & Platts, К. (1995). Performance Measurement System Design: A Literature 
Review and Research Agenda. International Journal of Operations & Production Management, 
15. 

Neely, A., Huw, R., Mills, J., & Plattes , K. (1997). Designing performance measures: A structured 
approach. International Journal of operations and production management, Vol 17, No.11. 

Ouliaris, S. (2011). What Are Economic Models? Finance and development. 
Parker, C. (2000). Perforamance measurement. Journal of Management. 
Parker, C. (2000). Performance measurement. Work study, Vol. 49. 
Parmenter David. (2010). Key performance indicators:Developing, implementing and using winning KPIs. 

Jonh Wiley &Sons. 
Parmenter, D. (2015). Key performance indicators. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc., Hoboken. 
Parmenter, D. (2015). Key Performance Indicators: Developing, Implementing, and Using Winning KPIs. 

New Jersey: Wiley & Sons. 
Pierre J., R., Devinney, T., Yip, G., & Johnson, G. (2005). Measuring Organizational Performance as a 

Dependent Variable: Towards Methodological Best Practice. Journal of Management, Vol. 35. 
Pinterest. (2018, 06 10). Повратено од Management Information Systems Student Tips: 

https://www.pinterest.com/lilsweets4u/management-information-systems-student-tips/ 
Pun , K., & White, A. (2005). A performance measurement paradigm for integrating strategy 

formulation: A review of system and frameworks. International journal of management revieves, 
7 (1) 49-712. 

Ravi , K., Maheshkumar , J., & Stephen J. , P. (2007). Organizational alignment and performance: Past, 
present and future. Management Decision 45. 

Richard, P., Devinney, T., Yip, G., & Johnson, G. (2009). Measuring Organizational Performance: Towards 
Methodological Best Practice. Journal of Management, Sage journals. 

Robert S.Kaplan, D. F. (1996). Translating strategy into action - The Balanced Scorecard. Harward 
Business Review Press. 

Robert, K., & Norton, D. (1992). The Balanced Scorecard—Measures that Drive Performance. Harvard 
Business Review. 

Saaty, T. (1980). The analytic hierarchy process. New York: McGraw-Hill. 
Santos, F., & Bourne, M. (2005). An examination of the literature relating to issue affecting how 

companies manage trough measures. Production planning control, 16 (2) . 
Santos, F., Kennerley, M., Micheli, P., & Martinez, V. (2007). Towards a definition of a business 

performance system. International journal of operations and production management 27. 
Shuttleworth , M., & Wilson, L. (2018, June 05). Explorable. Повратено од 

https://explorable.com/research-hypothesis 
Simons, R. (2000). Performance Measurement and Control Systems for Implementing Strategy. Prentice 

Hall. 



МОДЕЛИРАЊЕ НА СИСТЕМ ЗА МЕРЕЊЕ,  СИМУЛАЦИЈА И ПРЕДВИДУВАЊЕ  НА 

ОРГАНИЗАЦИСКИ ПЕРФОРМАНСИ ВО КОМПАНИИТЕ ОД ПРЕХРАМБЕНАТА ИНДУСТРИЈА ВО 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
2018 

 

 
216 

 

Simons, R. (2000). Performance measurement and control systems for implementing strategy: text & 
cases. Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ. 

Sinclair, D., & Zairi, M. (1995). Effective process management through performance measurement: Part 
III‐an integrated model of total quality‐based performance measurement. Business Process Re-
engineering & Management Journal, Vol. 1. 

Slack, P. N. (2001). Operations Strategy. Financial Times/ Prentice Hall. 
Sunil Venaik, D. F. (2005). Dual paths to performance: the impact of global pressures on MNC subsidiary 

conduct and performance. Journal of International Business Studies, vol. 36. 
Tangen, S. (2004). Performance Measurement: from philosophy to practice. International Journal of 

Productivity and Performance Management. 
Toni, A., & Tonchia. (2001). Performance measurement systems - Models, characteristics and measures. 

International Journal of Operations & Production Management, Vol. 21 Issue: 1/2. 
V, Venkatraman, N., & Ramanujam, V. (1986). Measurement of Business Performance in Strategy 

Research: A Comparison of Approaches. Academy of Management Review, 11, . 
Verweire, K., Baeton, X., & Somers, L. (2004). Integrated perfromance management. London, England. 
Wagoner, D., Neely, A., & Kennerley, M. (1999). The forces that shape organisational performance. 

International Journal of Production Economics, Vol.60. 
White, G. (1996). A Survey and taxonomy of strategy-related performance measures for manufacturing. 

International Journal of Operations and Production Management, vol.16. 
Wisner, J., & Fawcett , S. (1991). “Linking firm strategy to operating decisions through performance 

measurement “. Production and inventory management journal, Vol. 32 No 3. 
Закон за трговски друштва. (н.д.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МОДЕЛИРАЊЕ НА СИСТЕМ ЗА МЕРЕЊЕ,  СИМУЛАЦИЈА И ПРЕДВИДУВАЊЕ  НА 

ОРГАНИЗАЦИСКИ ПЕРФОРМАНСИ ВО КОМПАНИИТЕ ОД ПРЕХРАМБЕНАТА ИНДУСТРИЈА ВО 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
2018 

 

 
217 

 

Прилози 

Прилог 1: Анкетен прашалник 
Прашалник за истражување на состојбата на полето на мерењето, управувањето и 

предвидувањето на организациските перформанси во организациите од 

прехрамбената индустрија во Република Македонија 

 

 

Општи податоци 

1.Позиција на лицето кое го пополнува прашалникот 

сопственик 

член на управен или надзорен одбор 

главен извршен менаџер 

менаџер/ раководител 

заменик менаџер/раководител 

одговорен за определена деловна функција 

вработен 

 

2.Број на врабoтени: 

Од 1 до 10 вработени 

Од 11 до 50 вработени 

Од 51 до 250 вработени 

Повеќе од 250 вработени 

 

3.Каде ги пласирате своите производи? 

само на домашен пазар 

само на странски пазар 

на домашен и странски пазар 
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4.Колку години постои Вашата компанија? 

помалку од 1 година 

од 1 до 10 години 

од 10 до 20 години 

повеќе од 20 години 

 

Евалуација на постојниот систем за мерење, управување и предвидување на 

организациски перформанси 

Прашањата од овој дел се со цел да се добијат информации за актуелните состојби со кои 

се соочуваат компаниите во однос на мерењето, управувањето и предвидувањето на 

организациските перформанси. 

 

5.Рангирајте ги главните аспекти на Вашата стратегија 

(од 1 најважно до 11 најневажно) 

намалување на трошоците 

продуктивност 

проширување на пазарот 

ефективност 

ефикасност 

рентабилност 

намалување на времето потребно за производство 

економичност 

квалитет 

иновативност 

друго 

 

6.Дали имате поставено конкретни и јасни цели за секоја организациона единица, 

деловна функција, секој вработен и работно место и дали истите се поврзани 

со организациската стратегија? 

да, тие се јасно поврзани со органзизациската стратегија 
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да, но не сум сигурен дека се поврзани со организациската стратегија 

делумно од поставените цели се поврзани со организациската стратегија 

немаме поставено цели кои се поврзани со организациската стратегија 

 

7.Дали мерите организациски перформанси во Вашата организација? 

Да 

Не 

Не знам 

Не сум запознат што е тоа 

 

8.Кои видови перформанси ги мерите во Вашата организација? 

маркетинг перформанси 

финансиски перформанси 

перформанси на вработените 

перформанси на продажбата 

IT перформанси 

перформанси на инвестициите 

перформанси на операциите и внатрешните процеси 

перформанси на иновациите 

останати перформанси 

 

9.На кој начин ги мерите перформансите во Вашата организација? 

мерењето на перформансите е автоматизиран процес 

перформансите ги мериме за секоја организациона единица одделно 

перформансите ги мериме со помош на екстерни експерти 

не знам, не сум запознаен 

вопшто не ги мериме перформансите 
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10.Дали користите некои од наведените техники, алатки, методи за мерење на 

организациски перформанси во Вашата компанија? (означете кои) 

финансиски показатели за успешност (бруто профит, нето профит, ROA,ROCE, 

EDITA и тн) 

Менаџмент заснован на активности (Activity based management) 

Менаџмент засносван на вредности (Value Based Management) 

Клучни индикатори на перформансите (KPIs) 

Систем на врамнотежени индикатори (Balanced Scorecard) 

Стратегиски мапи (Strategy maps) 

Призма на перформанси (Performance Prism) 

Dashboards/Scoreboards 

Други 

не користиме воопшто 

имаме развиено сопствен метод за мерење на организациски перформанси 

 

11.Кои се главните детерминанти на перформансите во Вашата организација? 

организациската култура 

технологијата 

вработените 

бизнис интелигенцијата 

расположливите ресурси 

друго 

 

12.Кои извори на податоци ги користите за да ги измерите организациските 

перформанси? 

интегрирана интерна база на податоци 

сопствени апликации на бизнис интилегенција 

анкети, фокус групи, истраужвање на терен и сл 

друго 
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13.Дали имате поставено Клучни индикатори на перформансите и колкав е 

нивниот број? 

немаме поставено воопшто 

до 5 

од 6 до 10 

од 11 до 20 

од 21 до 50 

повеќе од 50 

 

14.Дали и како би го промениле бројот на индикатори кои ги мерите во Вашата 

организација? 

би го зголемил 

би го намалил 

не би го променил 

 

15.Кои методи се најдобри за да се идентификуваат Клучните индикатори на 

перфромансите? 

анализа на корпоративните цели 

преглед на претходните извештаи 

индивидуални интервјуа 

мапирање на бизнис процеси 

сесии за дефинирање на Клучни индикатори на перформанси 

групни интервјуа 

стратегиски мапи 

друго 

16.Дали и колку често ги модифицирате Клучните индикатори на 

перформансите? 

неделно 
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месечно 

квартално 

годишно 

никогаш 

 

17.Зошто ги модифицирате Клучните индикатори на перформансите? 

да се адаптираат на промените на бизнис стратегијата 

да се направат порелевантни 

да ги поддржат новите групи или оддели 

да се поедностави искуството на корисниците 

не ги модифицираме 

друго 

 

Предизвици и перспективи на Системот за мерење и предвидување на организациски 

перформанси 

Од овој дел се очекува да се добијат информации за предизвиците со кои би се соочиле 

при имплементацијата на Систем за мерење на организациски перофрманси како и 

перспективите со однос на истиот 

 

18.Кога станува збор за концептот Менаџмент на перформанси, во која фаза се 

наоѓа Вашата компанија? 

фаза на дефинирање концепт 

експериментална имплементацијa на идејно решение 

фаза на имплементација на концептот 

фаза на примена 

нама планови да се аплицира таков концепт 

19.Кои се најголеми предизвици со кои се соочувате (би се соочувале) при 

имплементацијата на модел за управување и предвидување на 

организациските перформанси? 

обезбедување на вистински податоци/информации 
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селекција на Клучни индикатори на перформанси 

координација помеѓу одделите 

отпор да се споделат податоци 

поттикнување на корисниците да ги користат решенијата 

развој на ефективни иницијативи 

имплемантација и интеграција на технологија 

усогласување на стратегијата со оперативното ниво 

културен отпор и страв од промени 

Other: 

 

20.Кои од наведените бенефити ги добивате/очекувате од управувањето и 

предвидувањето на организациските перформанси? 

подобра прегледност во бизнисот 

подобро извршување на стратегијата 

поефикасни процеси 

побрза реакција на промените кои се случуваат 

подобро стратегиско планирање 

подобра координација помеѓу групите/тимовите 

раст на приходите 

зголемен број на потрошувачи 

Other: 

 

21.Ве молам рангирајте ја важноста на различните Клучни индикатори на 

перформанси за секоја перспектива одделно (1 најважно, 5 помалку важно) 

 Финансиска перспектива 

Повраток на инвестиции (ROI) 

Нето профит 

Економски додадена вредност (EVA) 

Стапка на раст на профитот 
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EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, & Amortization): 

Перспектива на потрошувачите 

Профитабилност на потрошувачите 

Стапка на задоволство на потрошувачите 

Стапка на враќање на потрошувачите 

Индекс на лојалност на потрошувачите 

Број на поплаки од потрошувачите 

Перспектива на вработените 

Приходи по вработен 

Индекс на задоволство на вработените 

Додадена вредност на човечкиот капитал 

Ниво на ангажирање на вработените 

Продукtивност на вработените 

Перспектива на процесите/операциите 

Квалитет на производите 

Оперативни трошоци 

Број на дефекти 

Време на производство 

Стапка на искористеност на капацитетот 

Перспектива на пазарот 

Пазарен удел 

Бренд капитал 

Стапка на раст на пазарот 

Раст на продажбата 

Фрекфенција на купување 

 

22.Дали сметате дека имплементацијата на систем за управување и предвидување 

со организациските перформанси може да ги подобри истите? 

да 

не 
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не сум сигурен 

немам став 

 

23.На кои корисници најмногу им се потребни решенијата на Системот за 

мерење, управување и предвидување на организациски перофрманси? 

топ менаџери 

менаџери на тактичко ниво 

менаџери на оперативно ниво 

сопственици 

вработени 

акционери 

надворешни стеиколдери 

 

24.Дали сакате да добиете извештај со добиените резултати? (Ве молам наведете 

контакт (адреса/е-маил) 

 

25.Дали сте заинтересирани за имплементација и тестирање на новиот Систем за 

мерење на органзиациски перформанси во Вашата компанија? (Доколку Да, 

Ве молиме наведете контакт за понатамошна комуникација) 
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Прилог 2: Селекција на Клучни индикатори на перформанси со користење на 

методот Аналитчки хиерархиски процес  
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Прилог 3: Графички приказ на движењето на перформансите по квартали 

соодветно за секоја перспектива со нормализирани податоци 
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Прилог 4: Графички приказ на движењето на Клучните индикатори 
на перформанси по квартали соодветно за секоја перспектива и одделно за 

секој индикатор 
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Прилог 5: Графички приказ на прогресот на Клучните индикатори 
на перформанси по квартали соодветно за секоја перспектива 
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Прилог 6: Графички приказ на движењето и предвидувањето на 
Клучните индикатори на перформанси по квартали соодветно за 
секоја перспектива 

 

 

 


