
Основни концепт продуктивности у савременим
организацијама

 Продуктивност се може дефинисати као однос оутпута који се добија као излаз из
система и инпута који улазе у систем. 

 Инпути су људски рад, материјал, енергија, капитал, информације и сл. 

 Након њихове трансформације, као излаз, добија се жељени оутпут - добра и/или
услуге. 



Технике мерења продуктивности

 Неке од техника за мерење продуктивности су:
1. НПММ (Методологија нормативног мерења

продуктивности)

2. МЦП/ПТМ (Вишекритеријумске перформансе/техника
мерења продуктивности)

3. МФПММ (Модел вишефакторског мерења
продуктивности), који се са незнатним разликама
среће под називом ТПМ (Модел тоталне-укупне
продуктивности), 

4. Структурни приступ по Куросаwа-и
5. Lawlor-ов приступ
6. QPA (Метод брзе процене продуктивности)

7. CPA (Метод процене перформанси предузећа), који
има додирних тачака са МФПММ итд.



Примена модела укупне / парцијалних
продуктивности на примеру индустријског предузећа

 Поступак мерења продуктивности најбоље се може објаснити на практичном примеру, 
тако да ће овде бити приказанМФПММ, односно ТПМ модел прилагођен условима
привређивања и тржишног окружења ИО”Београд”- Београд. Опредељење за модел
МФПММ, тј. ТПМ проистиче из сазнања да су новија истраживања корпорацијске праксе
развијених земаља потврдила његову практичну примену.

 Као што је већ речено, при утврђивању и праћењу продуктивности мора се поћи од
сакупљања података. У ИО “Београд”-Београд подаци су сакупљани из документације
предузећа. 

 У процесу мерења биће коришћена скала односа, где се продуктивност рачуна у виду
коефицијената који представљају односе одређених велицина. 

 Основне мере продуктивности биће дате кроз коефицијенте продуктивности. 
Коефицијент продуктивности представља однос укупног оутпута и једног или више
елемената инпута. Према томе, постоје две основне мере продуктивности, а то су
укупна и парцијална продуктивност. 

 УКУПНА ПРОДУКТИВНОСТ ПРЕДСТАВЉА ОДНОС УКУПНОГ ОУТПУТА И СУМЕ СВИХ ИНПУТ
ЕЛЕМЕНАТА.

 ПАРЦИЈАЛНА ПРОДУКТИВНОСТ ПРЕДСТАВЉА ОДНОС УКУПНОГ ОУТПУТА И ЈЕДНОГ ОД
ЕЛЕМЕНАТА ИНПУТА, ПА ПРЕМА ТОМЕ ПОСТОЈИ ВИШЕ ВРСТА ПАРЦИЈАЛНИХ
ПРОДУКТИВНОСТИ (ЗАПОСЛЕНИХ У ПРЕДУЗЕЋУ, МАТЕРИЈАЛА, КАПИТАЛА - ОБРТНИХ И
СТАЛНИХ СРЕДСТАВА, ЕНЕРГИЈЕ, ОСТАЛИХ ТРОШКОВА И СЛИЧНО).

 Као изведена мера продуктивности биће коришћен дефлаторан коефицијент
продуктивности, који представља промену продуктивности између два посматрана
временска периода.


















