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Задатак 1

Распоредити следеће појмове тако да се добије функционална организациона структура:
- Финансијска оператива,
- Продаја,
- Директор производње,
- Персонални послови,
- Генерални директор
- Производни погони,
- Рачуноводство,
- Директор за људске ресурсе,
- Обука кадрова,
- Техничка припрема,
- Финансијски директор,
- Истраживање тржишта,
- Индустријски односи,
- Директор за маркетинг,
- Одржвање,
- Промоција,
- План и контролинг.



Дате појмове можемо груписати у 3 хијерархијска нивоа 
и то:

1. ниво: генерални директор,

2. ниво:  финансијски директор и директори за 
маркетинг производњу и људске ресурсе,

3. ниво: остали.

Решење:



Решење



Једно предузеће бави се прерадом воћа и поврћа. У оквиру 
предузећа постоје 3 сектора: сектор за производњу сокова, сектор 
за производњу алкохолних пића и сектор за производњу џемова. 
Сваки од ових сектора обухвата одељење за маркетинг, 
истраживање и развој, производњу, рачуноводство и кадар.

На основу задатих података формирати организациону структуру, а 
затим одговорити на питања:

1. Који је ово тип организационе структуре?

2. Колико хијерархијских нивоа ова организациона структура има?

3. Који је распон руковођења сваког нивоа?

Задатак 2



Решење:



Једно предузеће послује у 3 земље у региону и то Србији, Северној Македонији и Грчкој. У Србији су 
запослени финансијски директор, директор за истраживање и развој и директор за маркетинг. Директор 
за маркетинг задужен је за традиционални, дигитални маркетинг и истраживање тржишта, директор за 
истраживање и развој задужен је за развој и тестирање нових производа и нове технологије, а 
финансијски директор за одељења домаћег и страног платног промета и одељење за кредите.

У Северној Македонији се врши производња производа А, Б и В и продаја у 3 града Скопљу, Охриду и 
Битољу, па су тамо запослени директор продаје и производње. 

У Грчкој се врши набавка делова потребних за производњу, као и продаја у Атини, Солуну, Патри и Серу, 
па су тамо запослени директори набавке и продаје. Директор набавке задужен је за планирање, 
спровођење и контролу набавке, праћење извршења уговора и складиштење. 

На основу задатих података формирати организациону структуру, а затим одговорити на питања:

1. Који је ово тип организационе структуре?

2. Колико хијерархијских нивоа ова организациона структура има?

3. Који је распон руковођења сваког нивоа?

Задатак 3



Решење:



У једном производном предузећу постоје сектори за маркетинг, 
истраживање и развој, производњу, кадрове и рачуноводство. 

Руководство је решило да уведе нове производе А и Б услед чега 
су формирани пројектни тимови.

На основу задатих података формирати организациону структуру, 
а затим одговорити на питања:

1. Који је ово тип организационе структуре?

2. Колико хијерархијских нивоа ова организациона структура 
има?

3. Који је распон руковођења сваког нивоа?

Задатак 4



Решење:



Једно предузеће послује у следећим земљама: Немачка, 
Турска, Француска и Шпанија. У свакој земљи су сектори за 
производњу, маркетинг, финансије и људске ресурсе. На 
челу предузећа налази се генерални директор. Формирати 
организациону структуру на основу датих података и 
одредити ком типу она припада. 

Задатак 5



Решење:



Основни елементи организационе структуре према Mintzberg-у 

Подсетимо се модерне теорије 
организације!



Подсетимо се модерне теорије 
организације!



Подсетимо се модерне теорије 
организације!



а) Дати предлог организационе структуре према Минтзберговој типологији за мало, младо предузеће са

нерегулисаним техничким системом, које послује у једноставном и динамичном окружењу. Главни извор

моћи је ген. директор.

б) Старо, врло велико предузеће са разуђеним, регулисаним и неаутоматизованим техничким системом, ,

које послује у једноставном и стабилном окружењу. Главни извор моћи је средњи ниво руководилаца.

в) Старо, велико предузеће са неаутоматизованим техничким системом, које послује у једноставном и

стабилном окружењу. Главни извор моћи је моћ положаја.

г) Младо предузеће са врло софистицираним, аутоматизованим техничким системом, које послује у

комплексном и динамичном окружењу. Главни извор моћи су експерти.

д) Величина по избору, са нерегулисаним или софистицираним техничким системом, које послује у

комплексном и стабилном окружењу. Главни извор моћи је стручна способност.

Задатак 6


