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ORGANIZACIJEORGANIZACIJE  

 PARAMETRI STRUKTURE: 

1. Podela rada ili specijalizacija 

2. Grupisanje jedinica ili 

departmentalizacija 

3. Distribucija autoriteta ili decentralizacija 

i 

4. Koordinacija.  



FAKTORI PROJEKTOVANJA FAKTORI PROJEKTOVANJA 

ORGANIZACIJEORGANIZACIJE  
  

• Demografske promenljive 

•Okruženje 

• Strategija 

• Tehnologija 

• Organizaciona struktura 

• Ponašanje zaposlenih 

• Stil rukovođenja 

• Poslovne performanse  



1. 1. Демографске променљивеДемографске променљиве  
 Демографске променљиве чине променљиве, којима 

описујемо 
1.  величину,  
2. старост,  
3. власничку структуру и  
4. тип делатности предузећа.  
 Величина предузећа се према Закону о предузећима 

одређује према критеријумима приказаним у табели - 
критеријум за разврставање је испуњавање најмање два од 
понуђена три критеријума  

БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ УКУПАН ПРИХОД ВРЕДНОСТ ИМОВИНЕ 

мало предузеће до 50 до 2500000 еура до 1000000 еура 

средње предузеће 50-250 2500000-5000000еура 1000000-5000000еура 

велико предузеће преко 250 преко 5000000еура преко 5000000еура 



 Старост предузећа представља период 
од оснивања предузећа.  

 Тип власништва означава друштвену, 
државну или приватну својину над 
предузећем. Друштвена и државна 
предузећа су обично већа и више 
бирократска, док су приватна 
предузећа најшешће мања, ефикаснија 
и без елемената бирократске 
структуре.  

 

 



2. 2. ОкружењеОкружење  
 Окружење је најчешће извор различитих врста притиска на 

предузећа, тако да се предузеће мора адаптирати  
претпостављеним факторима окружења. 

 Кључни проблем у разматрању окружења јесте проблем граница 
организације. 

 Окружење је најчешће извор различитих врста притиска на 
предузећа, тако да се предузеће мора адаптирати  
претпостављеним факторима окружења. 

 Инсистирање на елементима окружења, као и поделе на интерно 
и ектерно окружење, нису могуће без јасно дефинисаних 
граница. Могуће је само говорити о димензијама окружења: 

1. хетерогеност (различита тржишта и типови потрошача), 

2. динамизам (честе промене у окружењу), 

3. несигурност (велике претње по опстанак предузећа), 

4. неизвесност (тешко је прогнозирати смер промена у окружењу), 

5. техничка комплексност (честе технолошке промене сложеног 
окружења захтевају иновације производа и процеса ), 

6. непријатељство (јака конкуренција) и  

7. рестриктивност (много ограничења). 

 



3. Стратегијске променљиве3. Стратегијске променљиве  

 Стратегија је општи план остваривања 
мисије и циљева предузећа, тако да утицај 
окружења руководство предузећа покушава 
да умањи применом адекватне стратегије 
раста и развоја предузећа у својим 
дугорочним плановима. 

 Визија је сагледавање онога што може 
бити. 

 Mисија је начелно и уопштено дефинисање 
онога што желимо да буде. 

 Циљ је прецизно назначавање онога што 
треба или мора да се уради да би се 
остварили делови или мисија у целости.  
 



 



 



 Miles и Snow [11] предлажу поделу стратегије на следеће 
типове: 

1. дефанзивна стратегија (покрива се узак сегмент тржишта, 
не траже се нове могућности, тежи се већој ефикасности) 

2. проспективна стратегија (стално се траже нове 
могућности и нова тржишта, ниска ефикасност, али висока 
ефективнивност) 

3. стратегија анализе (покрива се део стабилног тржишта, 
али се траже и нове могућности) 

4. реактивна стратегија (не реагује се на промене окружења). 
 Nicholson и др. датој подели додају тип хибридне стратегије, 

која подразумева комбинацију дефанзивне и проспективне 
стратегије. 

 Porter [76] дефинише следећу типологију: 
1. стратегија диференцијације (креирање јединственог 

производа) 
2. стратегија лидерства ценом (произвођач са најнижом 

ценом) 
3. стратегија фокусирања (пажња се фокусира на одређени 

производ, услугу, тип потрошача или сегмент тржишта). 



 Циљеви морају бити међусобно усклађени и компламентарни 

 Они одражавају сврху постојања фирме 

 Успешни не дефинишу више од 5 циљева на највишем нивоу, већ их у виду подциљева 
спуштају на ниже органиѕационе нивое  

 Циљеви нису скуп намера, већ мерљиви задаци 

 

plan 

ciljevi 

ciljevi 
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 Miller 1986. године проверава Портерову поделу на великом 
узорку од 102 америчка предузећа, и добија резултате који 
показују да типолошке поделе нису нарочито корисне, јер се 
у једном предузећу обично среће у мањем или већем обиму 
више типова стратегије, иако је једна најчешће доминантна.  
Он као димензије стратегије дефинише у:  

1. иновативност,  
2. диференцијацију тржишта,  
3. управљање трошковима и  
4. анализу производа, тржишта и потрошача. 
 Иновативност и диференцијација тржишта садрже доста 

подударних елемената, па треба разматрати следеће 
елементе стратегије: 

1. диференцијација и иновирање производа, 
2. минимизирање трошкова,  
3. анализа производа, тржишта и потрошача, и  
4. ризиковање.  

 



4. Технолошке променљиве4. Технолошке променљиве  
 ТЕХНОЛОГИЈА подразумева трансформацију улаза или ресурса у излазе или резултате предузећа помоћу 

механичких алата и средстава.  

  Основна подела технологије је према следеће четири димензије [11]: 

1. производна или услужна, 

2. појединачна, серијска, масовна или процесна (степен масовности производње), 

3. рутинска (једноставни проблеми са мало изузетака) или нерутинска (сложени проблеми са много 

изузетака), 

4. дивизабилна или недивизабилна (дељива на независне задатке или не). 

  Khandwalla [58] додаје да технологију одређују: 

1. степен аутоматизације операција, 

2. степен примене информационих технологија, 

3. диверзификованост производног програма и  

4. сложеност производа. 

  Корисно је узети у обзир и технолошки ниво у односу на конкуренте у оквиру индустријске гране, 

и на тај начин одвојити капитално захтевне гране од оних које то нису.  

 основне димензије технологије бити разматране следеће: 

1. степен масовности производње 

2. степен аутоматизације операција 

3. степен примене информационих технологија 

4. диверзификованост производног програма 

5. сложеност производа и 

6. технолошки ниво примењене технологије у односу на конкуренте. 



5. Променљиве организационе структуре5. Променљиве организационе структуре  
 организациона структура раније је дефинисана као скелет организације или начин 

декомпозиције укупног задатка на његове делове, као и начин успостављања 
координације између тих појединачних задатака, док се у данашње време може 
дефинисати као скуп основних релација унутар и између најважнијих елемената 
организације. 

 Робинс наводи 13 најчешће помињаних и образлаганих димензија организационе 
структуре: 

1. Административна димензија (удео укупног броја свих руководилаца); 

2. Аутономија (степен самосталности у одлучивању); 

3. Централизација (показатељ дистрибуције моћи у организацији); 

4. Сложеност (преко броја запослених, броја различитих врста послова и сл.); 

5. Делегирање ауторитета руководиоца на првог потчињеног; 

6. Диференцијација; 

7. Формализација (степен дефинисаности улоге сваког појединца формалним 
документима); 

8. Интеграција (мера квалитета сарадње међу организационим ентитетима); 

9. Професионализација (посвећеност једној области); 

10. Распон руковођења (број подређених које контролише један надређени); 

11. Специјализација (број различитих занимања у систематизацији); 

12. Стандардизација (распон варијација који се дозвољава у оквиру правила) и 

13. Вертикални распон (број хијерархијских нивоа). 

 



 Сложеност организационе структуре обухвата:  

1. хоризонталну диференцијацију,  

2. вертикалну диференцијацију и  

3. просторну диференцијацију.  

 Хоризонтална диференцијација реализује се 
кроз специјализацију и департментизацију.  

 Вертикална диференцијација дефинише број 
хијерархијских нивоа.  

 Хоризонтална диференцијација је одговор на 
вертикалну диференцијацију и описује се 
распоном контроле, који се дефинише као број 
подређених које један надређени може 
ефективно да контролише.  

 Просторна диференцијација је последица 
чињенице да предузеће обавља исте послове, 
али на различитим локацијама.  

 



 Одлука о распону контроле доноси се зависно од: 
1. Сличности функција 
2. Географској удаљености функција 
3. Сложености функција 
4. Координације 
5. Контроле 
6. Планирања  

 Формализација је друга кључна димензија 
организационе структуре и дефинише се 
степеном стандардизације послова у 
организацији писаним документима. Високо  
формализовани послови не остављају 
извршиоцима пуно места за импровизацију.  

 Централизација је трећа основна димензија 
организационе структуре и она представља 
степен концентрације доношења одлука на 
једном месту у организацији.  

 



ПОДЕЛА РАДА ПОДЕЛА РАДА --СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈАСПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА  

 Две фазе: 1. рашчлањавање укупног задатка  

   2. синтеза и додељивање задатака 

 Трошкови координације и контроле су зависни од степена 
специјализације 

 



Поступак поделе радаПоступак поделе рада  

 Косиолов концепт анализе задатака: подела по 
процесима- извршењу, објекту или фазама 



 Портер предлаже анализу задатака према доприносу сваке 
активности конкурентској способности предузећа, па дели 
основне функције на примарне и функције подршке; 
функције се даље рашчлањавају на активности; преузето у 
ИСО 9000 – кључни и помоћни процеси 

•  циљеви су полазна основа за поделу рада, па је према томе неопходно: 
1. Дефинисати конкретне задатке 
2. Разложити задатке на конкретне активности 
3. Креирати каталог свих послова 
4. Дефинисати стандардна радна места кроз опис послова и потребне 

услове за свако радно место 



 За представљање свих врста послова користи  се матрични дијаграм 
– почетни корак 

•    Следи функционална 
листа – матрица 
одговорности  

Матрични дијаграм Јуран института 

Матрица одговорности 



 затим опис радног места, који обавезно треба да садржи:  

1. Назив радног места 

2. Дужности 

3. Овлашћења 

4. Односи подређености и надређености 

5. Захтеви – шк.спрема, знања, вештине, искуство и сл. 

6. Услови рада и безбедност на радном месту 

7. Стандарди мерења резултата 

• последњи корак је вредновање 
- бодовање радних места 

Одређивање распона плата 


