
Opis posla Opis posla ––  radno mestoradno mesto  

 



 



 



 



 



 



 





 



 



6. Променљиве стила руковођења6. Променљиве стила руковођења  

 Стил руковођења представља 
начин на који руководство 
предузећа обрађује 
информације, доноси одлуке, и 
координира рад запослених. 

 димензије стила руковођења 
описују склоност руководства ка 
микроукључењу, тако да менаџер 
са ниском склоношћу ка 
микроукључењу има следеће 
карактеристике: 

 

 

 

1. воли да делегира, 

2. даје општа упутства за 
доношење одлука, 

3. проактиван је, 

4. фокусиран је дугорочно и 
„гледа унапред“ 

5. по потреби ризикује и 

6. чешће мотивише запослене, 
него што их кажњава. 

 

 



 

 ТЕОРИЈА X (MC 

GREGOR 1969) 

ТЕОРИЈА Y 

(MC GREGOR 

1969) 

МЕНАЏЕР 

(ZALESNIK 1977, 

KOTTER 1990) 

ЛИДЕР 

(ZALESNIK 1977, 

KOTTER 1990)  

АУТОКРАТСКИ 

(LIKERT 1967) 

ДЕМОКРАТСКИ 

(LIKERT 1967) 

ВИСОКА ПОТРЕБА 

ЗА ОСТВАРЕЊЕМ 

(MILLER 1982,1986) 

ИНТЕРНИ ЛОКУС 

КОНТРОЛЕ 

(MILLER 

1982,1986) 

ФЛЕКСИБИЛНА 

ПЕРСОНАЛНОСТ 

(MILLER 1982,1986) 

склоност ка 

делегирању 

задатака 

ниска висока ниска висока ниска висока ниска извесна висока 

ниво 

детаљности 

при доношењу 

одлука 

формално и 

детаљно 

основне 

смернице 

врло детаљно низак ниво висок низак аналитички и висок 

ниво 

висока 

оријентација ка 

задацима 

релативно низак 

реактивност 

или 

проактивност 

при доношењу 

одлука 

  реактивност проактивност   проактивност проактивност реактивност 

временски 

хоризонт 

одлучивања 

  краткорочно, 

према плановима 

визије будућности најчешће кратак најчешће дуг дугорочно планирање дугорочно краткорочно 

планирање 

склоност ка 

ризиковању 

без ризиковања висока без ризиковања, а 

са планирањем 

ризиковање у 

складу са визијом 

будућности 

без ризиковања висока без ризиковања неутрална висока 

мотивација и 

контрола 

запослених 

ниска 

мотивисаност, 

много контроле 

мотивација са 

мало котроле 

праћење детаља висока 

мотивација и 

инспирација 

контрола мотивација јака контрола комбинација 

мотивације и 

контроле 

мало контроле 

 



7. Променљиве понашања 7. Променљиве понашања 
запосленихзапослених  
 Основни циљ руководства је да себи својственим стилом 

руковођења „натера“ запослене да се понашају онако како они 
мисле да треба, што значи да би из тога требало да проистекне 
жељено понашање запослених. 

 Kuei и Madu организациону климу описују следећим параметрима: 

1. степен аутономије појединаца, 

2. степен повезаности зараде и квалитета рада, 

3. степен преузимања ризика при обављању посла, 

4. степен пријатељског тимског духа, 

5. осећај припадности предузећу, 

6. степен партиципације запослених и 

7. колективни дух запослених. 

 Димензије понашања запослених: 
◦ проактивност, односно, реактивност  запослених, 

◦ односи међу запосленима, 

◦ колективизам насупрот индивидуализма запослених  и 

◦ партиципација и децентрализација моћи насупрот извршавању задатака 
према наређењима и централизоване моћи. 

 

 


