
• Постоји седам различитих, али тесно повезаних
мера перформанси организационих система. То
су:

1. ефективност
2. ефикасност
3. квалитет
4. профитабилност
5. продуктивност
6. друштвена клима
7. иновације.  

• Свака организација је, на неки начин, 
пројектована тако да приказује, процењује, 
управља и контролише свој рад кроз једну или
више мера перформанси система. 

Основне мере перформанси организационих система



 Ефективност је степен до кога систем извршава
планиране задатке. 

 Једноставно речено, ефективно урађен посао се
добија само када се ради “права, исправна, 
оптимална ствар”, а то да ли се она ради на
“прави, исправан, адекватан начин” је питање
ефикасности.  Степен ефективности се одређује
кроз најмање три критеријума:

1. Квалитет: Да ли радимо “праве, исправне, 
оптималне ствари” према унапред утврђеним
спецификацијама?

2. Квантитет: Да ли су све “праве, исправне, 
оптималне ствари” урађене?

3. Правовременост: Да ли су “праве, исправне, 
оптималне ствари” урађене на време?



 Ефикасност је степен до кога систем користи “праве
ствари”. Она се може изразити путем следеће једначине:

 Из наведене једначине видимо да ефикасност
представља поређење очекиваног утрошка ресурса и
стварног утрошка ресурса у у сврху реализације циљева. 

 Вредности за ефикасност веће од један су пожељне, док
су вредности мање од један одраз неефикасности. Тако
добијени индекси ефикасности служе за поређење
вредности у једном у односу на други период. 

 На основу свега напред реченог, можемо закључити да
је ефикасност мера перформанси организационог
система, која се фокусира на инпут система.





 Начин на који ће учесници у систему одговарати на
социјалне аспекте система зависи од друштвене климе. 
Већ је дуго познато да психолошке реакције људи у
организацијама утичу на перформансе система.

 Иновација представља примењену креативност. То је
процес помоћу кога долазимо до нових, бољих и
функционалнијих производа и услуга. Организацију која
не иновира своје производе и услуге ће конкуренти
врло брзо достићи и престићи, па и избацити са
тржишта. 

 Перформансе предузећа имају мултидимензионалну
зависност, тако да високе перформансе у једном или у
чак шест од седам области за управљање
перформансама предузећа не значе сигуран успех и
опстанак. 



Kvalitet

 standard ISO 9000:2015

Prema ISO 9001, menadžment kvalitetom je usmeren na

realizaciju ciljeva kvaliteta (pre svega na zadovoljavanje

potreba i očekivanja svih zainteresovanih strana), kroz

poboljšanje performansi preduzeća,  a u skladu sa teorijom

i praksom procesa menadžmenta, kao širom teorijskom

podlogom novog standarda. 



Šta je kvalitet?
 Proizvodni pristup
◦ Kvalitet je precizno definisan i merljiv skup karakteristika 

koje se zahtevaju da bi se zadovoljio kupac.

 Vrednosni pristup
◦ Kvalitet se definiše u odnosu na cenu

◦ Kvalitetan je proizvod onaj čija svojstva odgovaraju njegovoj 
ceni

• Poslovni pristup

o Kvalitet je konsistentno zadovoljavanje 
potreba zainteresovanih strana
o Očekivanje zadovoljavanja specifikacije -

ne kao ad-hoc događaj, već stalno 
zadovoljenje merljivih karakteristika iz 
specifikacije

o Proizvod mora da zadovolji očekivanje 
kupca



Atributi kvaliteta proizvoda

 Funkcija

 Pouzdanost i trajnost

 Saglasnost sa potrebama

 Lako održavanje

 Izgled

 Percipirani kvalitet



Dimenzije kvaliteta

 Kvalitet dizajna (konstrukcije) – određuje se 
pre izrade proizvoda: istraživanje tržišta, 
koncept dizajna i specifikacija

 Kvalitet usklađenosti – izrada proizvoda 
tako da se zadovolje specifikacije

 “Sposobnosti” – raspoloživost, pouzdanost i 
pogodnost za održavanje

 Terenska usluga – garancija i popravka ili 
zamena proizvoda nakon prodaje



Troškovi kvaliteta

Ukupan trošak 

kvaliteta

Troškovi kontrole
Troškovi lošeg

kvaliteta

Troškovi

preventive

Troškovi 

ocene

Interni troškovi

lošeg kvaliteta

Eksterni troškovi

lošeg kvaliteta

Optimalni nivo usklađenosti – ukupni troškovi kvaliteta najmanji (nula grešaka)



Modeli menadžmenta kvalitetom

ISO

9001:1994

ISO

9001:2000 - 2015

ISO

9004:2000 - 2015

TQM MODELI

ZA NAGRADE

TQM

SLOBODNI MODELI

TQM

OBLAST



Фазе концепта менаџмента квалитетом

 Концепт менаџмента квалитетом започиње свој развој са појавом 
масовне производње, и карактеришу га следеће фазе:

1. фаза контроле производа од стране радника (почетак фазе везан је за 
период краја 19. века - схватање да је осим квантитета значајан и 
квалитет )

2. фаза контроле производа од стране пословође (почетак 20. века-
схватање да је осим квантитета значајан и квалитет)

3. фаза инспекције (око 1911. године - у средишту пажње налази се 
производ, без икаквих података о процесу производње)

4. фаза статистичке контроле квалитета (1925-1941. године -тежи 
отклањању узрока варијације, али све производе унутар 
спецификација сматра подједнако добрим, подаци о процесу су тако 
размотрени, али проблеми организовања и управљања су и даље у 
потпуности игнорисани )

5. фаза тоталне контроле квалитета (од 50-тих до 70-тих година прошлог 
века -распоређује одговорност за квалитет на све организационе 
целине предузећа и циљно се усмерава ка задовољењу потреба 
корисника производа (стандард ИСО 9000) и 

6. фаза менаџмента тоталним квалитетом (80-тих и 90-тих година 
прошлог века-холистички приступ, који захтева окренутост ка 
кориснику, и посвећеност процесном приступу, партиципацији 
запослених, систему квалитета и континуираном побољшању 
квалитета).



ИСО 9000

 Стандарди фамилије ИСО 9000, појављују се први пут 1987. 
године да би се помогло организацијама свих врста и 
величина, да примењују и спроводе ефективне системе 
менаџмента квалитетом, и данас садрже следеће стандарде: 

а) ИСО 9001, који специфицира захтеве који се односе на
системе менаџмента квалитетом, који се користе тамо где је 
потребно да се прикаже способност организације да 
испоручује производе који задовољавају корисника и 
испуњавају захтеве одговарајућих прописа и има за циљ да 
повећа задовољење корисника, 

б) ИСО 9004, који даје упутство које се односи и на 
ефективност и на ефикасност система менаџмента 
квалитетом у циљу унапређивање перформанси организације 
и побољшавање задовољења корисника и осталих 
заинтересованих страна и 

ц) ИСО 19011 даје упутство за проверу система менаџмента 
квалитетом и система менаџмента животном средином . 



Slika 1 – Model sistema menadžmenta kvalitetom 

zasnovanog na procesima



Документи система квалитета





4.1.1  Šema procesa

Šema procesa upravljanja kvalitetom, kao i pokazatelja efektivnosti koji postoje u preduzeću JEEP Commerce data je 
u prilogu 4.

JEEP Commerce je identifikovao sledeće procese:

 KLJUČNI PROCESI

 UPRAVLJAČKI PROCESI

 POMOĆNI, PROCESI PODRŠKE

4.1.2  Ključni procesi

odnosno na korisnike, dodatnu vrednost, koristi za preduzeće.

4.1.2.1. Prodaja (7.2)

Proces prodaje definiše: Procedura o ugovaranju prodaje, QJC-720.01.

4.1.2.2.Nabavka (7.4)

Proces nabavke definiše: Procedura o nabavci, QJC-740.01.

4.1.2.3.Proizvodnja (7.5)

Proces planiranja i realizacije proizvodnje definiše: Procedura o procesu proizvodnje, QJC-750.01.

4.1.3. Pomoćni procesi

Pomoćni procesi pomažu uspešnom sprovođenju ključnih procesa, a to su:

4.1.3.1. Kontrola kvaliteta proizvoda (8.2.4)

Proces kontrole kvaliteta proizvoda definiše: Procedura o kontroli kvaliteta proizvoda, QJC-750.03.

4.1.3.2.Održavanje sredstava (6.3)

Ovaj proces definiše:  Procedura o procesu proizvodnje, QJC-750.01.

4.1.3.3.Skladištenje (7.5.5)

Proces skladištenja definiše: Procedura o skladištenju i očuvanju proizvoda, 

QJC-750.02.

4.1.3.4.Zaštita životne sredine (6.4)

Izveštaj o stanju radne sredine, QJC-640.001.

4.1.3.5.Obrada podataka (8.4)

4.1.3.6.Knjigovodstvo, računovodstvo i finansije

4.1.4  Upravljački procesi

To su procesi kojima se obezbeđuje praktična realizacija Politike kvaliteta, Ciljeva kvaliteta i Planova poslovanja JEEP 
Commerce.

Делови пословника квалитета





PROCEDURA O  
UPRAVLJANJU PROCESOM PROIZVODNJE

PREDMET

Ovom procedurom se definiše postupak planiranja, obezbeđenja resursa, realizacije 
proizvodnje, kao i  praćenja izvršenja, utvrđivanja i sprovođenja poboljšanja u 
tom procesu.

2.  PODRUČJE PRIMENE

Ova procedura primenjuje se u tehničkom sektoru proizvodnje.

Za sprovodjenje ove procedure odgovoran je tehnicki direktor, kao vlasnik procesa, a 
za njenu primenu rukovodioc proizvodnje. 

3. VEZA SA DRUGIM DOKUMENTIMA

Poslovnik o kvalitetu QJC-01

Standard ISO 9001:2000

Procedura o ugovaranju prodaje, QJC-720.01

Procedura o nabavci, QJC-740.01

Procedura o skladištenju i očuvanju proizvoda, QJC-750.02

Procedura o kontroli kvaliteta proizvoda, QJC-750.03

4. DEFINICIJE

PROCES PROIZVODNJE – obuhvata niz međusobno povezanih aktivnosti koje je 
potrebno sprovesti da bi se proizveo proizvod ili pružila usluga koji će biti
saglasni sa utvrđenim zahtevima.

5. POSTUPAK

ULAZI U PROCES

Ciljevi

Planovi poslovanja preduzeća

Planovi nabavke

Planovi prodaje i planovi proizvodnje

Radni nalozi

IZLAZI IZ PROCESA

Izveštaji o realizaciji proizvodnje

Izveštaji o zastojima

Izveštaji o kvalitetu proizvoda

POKAZATELJI EFEKTIVNOSTI PROCESA PROIZVODNJE

Obim proizvodnje ( fizički ili vrednosno )

Poštovanje rokova proizvodnje

Kvalitet proizvoda

Troškovi proizvodnje

SISTEM ZA PROIZVODNJU

IDENTIFIKACIJA I SLEDLJIVOST

IMOVINA KORISNIKA

OČUVANJE PROIZVODA

ODRŽAVANJE MAŠINA I UREÐAJA

5.9  PLANIRANJE PROIZVODNJE

5.10  OTVARANJE RADNOG NALOGA

5.11  REALIZACIJA RADNOG NALOGA

5.12  USLOVI RADA

6. ZAPISI

6.1 Spisak mašina i uređaja, QJC-750.01.001

6.2 Izveštaj o zastojima, QJC-750.01.002

6.3 Plan održavanja , QJC-750.01.003

6.4 Plan proizvodnje, QJC-750.01.004

6.5 Radni nalog, QJC-750.01.005

6.6 Izveštaj o realizaciji proizvodnje, QJC-750.01.006

6.7 Identifikaciona kartica, QJC-750.02.002

6.8 Evidencija prisutnosti i odsutnosti, QJC-622.01.001

6.9 Pregled proizvodnje, QJC-750.01.007

6.8 Uputstvo za zavarivanje, QJC-730.01.001



UPUTSTVO ZA 
PRAĆENJE USPEŠNOSTI RADA RADNIKA

PREDMET

Ovim uputstvom se definiše postupak za praćenje uspešnosti rada radnika 
Jeep Commerce usaglašeno sa standardom ISO 9001:2000 i 
Poslovnikom o kvalitetu QJC-01

( tačka 6.2 ).

Ovim uputstvom se obezbeđuje da svi zaposleni radnici Jeep Commerce
uspešno obavljaju poslove i radne zadatke definisane Pravilnikom o 
organizaciji i sistematizaciji poslova, QJC-622.02 i Ugovorom
o radu.

PODRUČJE PRIMENE

Ovo uputstvo primenjuje se na sve zaposlene radnike Jeep Commerce.

Za sprovodjenje ovog uputstva odgovoran je Rukovodioc kao vlasnik
procesa.

POSTUPAK 

Obaveze radnika

Osnovna obaveza zaposlenih radnika je da redovno poštuju propisano 
vreme početka i završetka radnog vremena.

U cilju preduzimanja preventivnih mera zaštite na radu radnici se obavezuju 
da nose propisana zaštitna sredstva koja definiše Pravilnik o zaštiti na 
radu.

Izvođenje radnih zadataka na radnom mestu mora biti saglasno tehnološkom 
toku koji propisuje Uputstvo za rad na radnom mestu i opisu 
poslova koji su definisani Pravilnikom o organizaciji i 
sistematizaciji poslova, QJC-622.02.

Neprihvatljivo je izvršenje poslova i radnih zadataka sa pojavom 
neusaglašenosti.

Obaveze rukovodioca

Osnovna obaveza rukovodioca je da vrši kontrolu izvršenja poslova i radnih 

zadataka u odnosu na postavljene ciljeve, planove poslovanja i radne 
naloge poštujući tehnološki tok koji definišu važeći propisi preduzeća.

Takođe, obaveza rukovodioca je da redovno vrši kontrolu prisutnosti na 
radu i tačnost dolaska i odlaska sa posla zaposlenih radnika. 

U slučajevima pojave neusaglašenosti nastale usled pogrešnog rada radnika 
rukovodioc je dužan da istu evidentira, analizira, saopšti radniku i 
predoči posledice nastale učinjenom greškom. 

Ukoliko je moguće propisuje korektivne mere u cilju otklanjanja ili 
ublažavanja nastalih posledica, a po potrebi propisuje i preventivne 
mere radi sprečavanja ponovnog javljanja iste neusaglašenosti i 
izbegavanja mogućih posledica. 

ZAPISI

Rukovodioc je u obavezi da svakodnevno uredno vodi dokumentaciju i 
evidenciju prisutnosti zaposlenih radnika, kao i evidenciju o učinjenim 
propustima sa tačno definisanim neusaglašenostima i posledicama koje 
je učinjena neusaglašenost prouzrokovala. 

Popunjenu dokumentaciju o pojavama neusaglašenosti rukovodioc analizira i 
sa predlogom korektivnih i preventivih mera, na kraju svakog meseca 
dostavlja nadležnom direktoru, koji donosi konačnu ocenu o 
uspešnosti rada radnika i potrebnu odluku o destimulativnim merama.

Odluku o destimulativnim merama direktor prosleđuje odgovornom radniku 
za obračun mesečnih primanja.

Obaveza rukovodioca je da upozna radnika sa donetom odlukom direktora 
u cilju sprečavanja ponavljanja istih grešaka u narednom periodu. 
Takođe, svim zaposlenim radnicima prezentira mesečne izveštaje 
učinjenih neusaglašenosti sa ciljem preduzimanja preventivnih mera 
kako bi se sprečilo pojavljivanje istih neusaglašenosti od strane drugih 
radnika.

U slučajevima pojave većih neusaglašenosti rukovodioc je obavezan da 
davanjem dodatnih informacija, instrukcija i obučavanjem na 
konkretnim primerima nedovoljno obučenih radnika deluje 
preventivno radi sprečavanja ponavljanja neusaglašenosti koje donose 
značajnije poremećaje ili veće finansijske gubitke. 

Prema potrebi traži stručnu pomoć za podizanje uspešnosti obučavanja 
radnika koji su izazvali veće neusaglašenosti.  





Модел критичних фактора менаџмента 
квалитетом



Принципи менаџмента квалитетом

према стандарду ISO 9000:2015 

 Усредсређеност на корисника

 Лидерство

 Ангажовање људи

 Процесни приступ

 Побољшавање

 Доношење одлуке на основу 

чињеница

 Менаџмент међусобним 

односима



Основне одредбе стандарда ISO 9001: 

2015

 Предмет и подручје примене (Scope)

 Нормативне референце (Normative references)

 Термини и дефиниције (Terms and definitions)

 Контекст организације (Contex of the organization)

 Лидерство (Leadership)

 Планирање (Planning)

 Подршка (Support)

 Реализација оперативних активности 
(Operation)

 Вредновање перформанси (Performance evaluation)

 Побољшавање (Imporovement)



Контекст организације

 Разумевање организације и њеног контекста - утврђивање 

екстерних и интерних питања која су релевантна за сврху и стратешко 

усмерење организације организације и која утичу на њену способност 

да остварује предвиђени резултат

 Разумевање потреба и очекивања заинтересованих страна 
- да би обезбеђивала производе и услуге који испуњавају захтеве 

корисника и законских прописа, организација мора да прати и 

испуњава захтеве свих релевантних заинтересованих страна 

 Утврђивање предмета и подручја примене менаџмента 

квалитетом 

 Систем менаџмента квалитетом и његови процеси



Лидерство

 Лидерство и посвећеност

- опште одредбе – највише руководство преузима крајњу
одговорност

за ефективност система менаџмента квалитетом итд.

- усредсређеност на корисника – утврђују се ризици и прилике
које

могу да утичу на усаглашеност производа и услуга и способност

да се повећава задовољство корисника

 Политика – доноси је највише руководство, одговара сврси и
контексту организације, пружа оквир за постављање циљева
квалитета

- успостављање политике квалитета

- комуницирање о политици квалитета

 Организационе улоге, одговорности и овлашћења –
одговорности и овлашћења за релевантне улоге се додељују,
саопштавају и разумеју унутар организације



Планирање

 Мере које се односе на ризике и прилике – морају да

буду сразмерне потенцијалном утицају на усаглашеност

производа и услуга; опције за избегавање ризика могу да

обухвате: избегавање ризика, преузимање ризика да би се

искористила прилика, елиминисање извора ризика, измене

вероватноће или последица ризика, дељење ризика итд.

 Циљеви квалитета и планирање њиховог остваривања

– циљеви морају да буду: мерљиви, усаглашени са

политиком квалитета, релевантни за усаглашеност

производа са захтевима корисника, да се прате и ажурирају

 Планирање измена – узима се у обзир: сврха измена и

њихове последице, доступност ресурса, прерасподела

одговорности и овлашћења



Подршка

 Ресурси

- опште

- људи

- инфраструктура

- окружење за реализацију оперативних активности

процеса

- ресурси за праћење и мерење

- знање организације

 Компетентност

 Свест

 Комуницирање

 Документоване информације (опште, креирање и
ажурирање, управљање документованим информацијама)



Реализација оперативних активности

 Планирање и управљање реализацијом оперативних

активности

 Захтеви за производе и услуге

 Пројектовање и развој производа и услуга

 Управљање екстерно набављеним процесима,

производима и услугама

 Производња и пружање услуга

 Пуштање производа и услуга

 Управљање неусаглашеним излазним елементима



Вредновање перформанси

 Праћење, мерење, анализа и вредновање

Резултати анализа користе се за вредновање: усаглашености
производа и услуга, степена задовољства корисника,
перформанси и ефективности система менаџмента
квалитетом, ефективности предузетих мера које се односе на
ризике и прилике, перформанси екстерних испоручилаца,
потреба за побољшавањима система менаџмента квалитетом

 Интерна провера – прати се усаглашеност система
менаџмента квалитетом са захтевима стандарда ISO 9001

 Преиспитивање од стране руководства – највише
руководство преиспитује систем менаџмента квалитетом у
планираним временским интервалима

- улазни елементи за преиспитивање

- излазни елементи преиспитивања



Побољшавање

 Опште – бирају се прилике за побољшавања и
примењују неопходне мере

 Неусаглашеност и корективна мера – оранизација
мора да реагује на неусаглашеност предузимањем
корективних мера које делују како на саму последицу
(неусаглашеност) тако и на узрок/е неусаглашености;
накнадно се преиспитује ефективност предузетих
корективних мера

 Стално побољшавање – организација мора стално да
побољшава адекватност и ефективност система
менаџмента квалитетом; у ту сврху мора да разматра
резултате анализе и вредновања и излазне елементе
преиспитивања од стране руководства


