
Што е Vox Organizationis? 

I. МОДЕЛ ЗА МЕРЕЊЕ ОРГАНИЗАЦИСКА КУЛТУРА, ЛИДЕРСКИ СТИЛ И 
ОРГАНИЗАЦИСКА УСОГЛАСЕНОСТ

1. Модeл за мерење Организациска култура, еден од вкупно четири вакви модели 
во светот, модели кои имаат примена ширум целиот свет   ;
2. Модел за мерење Лидерски стил; 
3. Модел за мерење Организациска усогласеност помеѓу:
- Организациската култура 
- Лидерскиот стил
- Формалната страна на организацијата.

II. ПРВ ПАТЕНТ ОД ОБЛАСТА НА ОПШТЕСТВЕНИТЕ НАУКИ ВО МАКЕДОНИЈА 

Vox Organizationis е резултат на долготрајна научна работа. Покрај Марјан И. 
Бојаџиев, во нашиот тим се и Ана Томовска Мисоска и Миодрага Стефановска 
Петковска. Досега имаме објавено повеќе од 20 научни и стручни трудови, од кои 
првиот труд е објавен во 2011 година, а круна на истражувачката работа на тимот е 
добивањето Патент за Vox Organizationis. 

III. ПОСЕБЕН ПРИДОНЕС КОН НАУКАТА ЗА МЕНАЏМЕНТ: нови дефиници на 
лидерство, организациска култура и организациска усогласеност

Зошто Vox Organizationis?
Затоа што ние веруваме дека успешна организација е усогласена организација. 
Затоа, ние ги споредуваме организациите со симфониски оркестар. 



За да има успешен настап, симфонискиот оркестар треба да има: 
1. Усогласени музичари – она што ние го нарекуваме „членови на организацијата“;
2. Диригент кој дава инспирација и тон – тоа го нарекуваме „лидер на 
организацијата“; и 
3. Музика, односно ноти по кои се свири – тоа е она што го нарекуваме „формална 
страна на организацијата“.

Токму затоа, велиме дека во организациите има три столба на ефикасност:

• Основи на моделот: ОРГАНИЗАЦИСКА КУЛТУРА

Нашиот модел се базира на досегашната литература за организациска култура. 
Постојат бројни дефиниции за неа, но најопштата вели дека организациската 
култура ги претставува верувањата, претпоставките, вредностите и начините на 
интеракција кои придонесуваат за единствена социјална и психолошка околина 
во организациите.  Организациската култура често се опишува како „невидливиот 
дел од сантата мраз“. 



Некои од најважните автори на кои се потпираме и сметаме дека се наша 
претходница се: Hofstede, Cameron & Quin.

• Основи на моделот: ЛИДЕРСТВО

Како што рековме на почетокот, лидерот е тој кој го дава тонот на организацијата. 
Лидерот создава атмосфера што ја прави организацијата успешна.



• Основи на моделот: ОРГАНИЗАЦИСКА УСОГЛАСЕНОСТ 

Организациската усогласеност се однесува на разни видови усогласеност помеѓу 
културата и стратегијата. Подолу се некои важни модели применети во теоријата:

IV. Vox Organizationis модел за организациска култура

Марјан И. Бојаџиев ја дефинира организациската култура како: „Организациската 
култура е непишан систем на вредности и норми кои ги определуваат 
интеракциите, однесувањата, донесувањето одлуки и процесите во рамките на 
организацијата“.

Vox Organizationis моделот на организациска култура се базира на две главни 
димензии:
1. Начин на донесување одлуки; 
2. Претприемничка ориентација. 

На таа основа има четири можни солуции:
• Претприемничка автократија – организација која е отворена за ризик и 
иновативност, но која има автократски систем за донесување одлуки;
• Претприемачка демократија – организација која е отворена за ризик и 
иновативност, и која има партиципативен и демократски систем за донесување 
одлуки;
• Конзервативна автократија – организација која не е отворена за ризик и 
иновативност, и која има автократски систем за донесување одлуки;
• Конзервативна демократија – организација која не е отворена за ризик и 
иновативност, и која има автократски систем за донесување одлуки.



Овој модел се нарекува 4CT (4 culture types), и е заштитен како таков.

V. Vox Organizationis модел за лидерство

Според Марјан И. Бојаџиев, „Лидерството е процес на влијание на лидерот врз 
следбениците, во кој тие доброволно ги прифаќаат стимулите од лидерот. 
Главни елементи на дефиницијата се: 1) процес, 2) стимули од лидерот и 3) 
доброволно прифаќање од следбенциите“.

Vox Organizationis моделот се базира на две димензии:
1. Донесување одлуки (демократски или автократски стил); 
2. Претприемништво и иновативност (претприемништво или одбивност на 
ризик). 

На таа основа има четири можни солуции:
• Претприемачка автократија – лидерски стил како оној на Стив Џобс, односно 
лидер подготвен да „остави свој печат на универзумот“, а истовремено се 
поставува како тиранин во организацијата;
• Претприемачка демократија – лидерски стил како оној на Џек Велч, односно 
лидер кој е отворен за иновативност, а применува партиципативен начин на 
донесување одлуки и е демократски настроен;
• Конзервативна автократија – лидерски стил на „Армиски офицер“, лидер кој не 
е отворен за иновативност и кој применува автократски лидерски стил; 
• Конзервативна демократија – лидерски стил на „Банкар“, односно лидер кој е 
демократ и применува партиципативен стил на менаџмент, но организацијата е 
конзервативна и затворена за нови идеи.



Овие лидерски стилови се брендирани како L4T.

VI. Vox Organizationis модел за организациска усогласеност

Марјан И. Бојаџиев ја дефинира усогласеноста како: „усогласеност помеѓу 
вредностите на членовите на организацијата и вредностите на лидерот, и 
вградување на истите вредности во формалната страна на организацијата“. 

Vox Organizationis моделот се нуди во две опции:
1. Vox Organizationis Standard, кој ја мери усогласеноста помеѓу културата и лидерот;
2. Vox Organizationis Standard Plus, кој ја мери и формалната страна, додадена на 
претходните две.

Vox Standard Vox Standard plus

VII. Vox Organizationis Team 

Тимот на Vox Organizationis го сочинуваат:
• Марјан И. Бојаџиев, д-р по економски науки, професор по лидерство, 
организациско однесување и претприемништво
• Ана Томовска Мисоска, д-р по психологија, професорка по бихејвиористички 
предмети 
• Миодрага Стефановска Петковска, д-р по социологија, професорка по повеќе 
предмети
Од 2017 г. на тимот се приклучи и 
• Ивона Милева, м-р по бизнис, како Vox Специјалист



Проф.Марјан Бојаџиев, PhD                                         
Проф.Ана Томовска
Мисоска,PhD

Ивона Милева, MSc
Проф.Миодрага Стефановска                                           
Петковска, PhD

  https://www.denisonconsulting.com/
  https://www.ocai-online.com/
  https://www.hofstede-insights.com/product/organisational-culture-scan/



  https://gothamculture.com/what-is-organizational-culture-definition/


