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Апстракт—У овом раду обрађен је само мали део организационих метода и средстава, које су највише коришћене у 

данашњем пројектовању и мењању организација. Данас се све више у организационом пројектовању и истраживању користе 

информационе технологије, тако да се све организационе методе и средства прилагођавају информационим технологијама, а 

она која то не могу полако изумиру. Тешко је направити неку класификацију организацијских метода и средстава јер многе 

методе и средства имају неку своју битност због које их не би могли ставити ни у једну скупину.  Сваким даном се развијају 

нове рачунарске апликације које се могу употребити у организацији, па тиме добијамо и нова средства и методе које нам 

пружа већи спектар истраживања и деловања. 
 

Кљтчне речи – организација, организациона структура, производни процес „Furnex Намештај Тeam“ д.о.о. Чачак  

 

УВОД 

 

Предузећа су такав систем на коме почива целокупан економски и друштвени развој. Она су носиоци 

најразноврснијих пословних и економских активности. У историјском развоју привреде и друштва, предузеће је представљало 

базичну економску јединицу у оквиру које су се одвијале различите привредне делатности.  У савременим условима предузеће 

је основни субјект тржишног привређивања, пословања и развоја. Оно чини пословну и економску целину која обавља 

одређене привредне активности у процесу репродукције. Предузеће представља пословну целину јер обавља технолошки, више 

или мање, заокружени процес рада – чији се резултати размењују на тржишту, мере и упоређују. 

Предузеће послује по законима тржишта и на тржишту остварује унапред дефинисане циљеве и резултате. 

Усклађујући материјалне и људске компоненте своје делатности, предузеће се организује ради постизања сопствених 

економских циљева и репродуковања свога положаја у подели рада.  Производи или услуге које ствара или пружа предузеће, 

продају се или размењују на тржишту. Резултати остварени продајом на тржишту служе предузећу за накнаду утрошених 

компонената и задовољавање разноврсних унутрашњих и спољних потреба. У економском смислу предузеће је и основни 

носилац научно-техничког прогреса и развоја путем примењених научних истраживања и развојних пројеката који се 

комерцијално реализују. Обављањем разноврсних производних и других привредних делатности, креирањем нових производа 

и услуга – предузеће доприноси задовољавању и проширивању друштвених потреба и врши алокацију производних ресурса 

националне привреде и шире.  

У раду је обрађен део организационих метода и средстава, које су највише коришћене у данашњем пројектовању и 

мењању организација. Такође захваљујући напретку науке и технике извршен је предлог реорганизације постојеће 

организационе структуре. Реорганизацијом долази до унутрашње поделе рада у предузећу и формирања нижих 

организационих јединица и даље специјализације послова које треба обавити као и начин на који се мора обавити и категорија 

укључених људи, технологија и друге унутрашње и спољашње околности. Тако да се циљеви организације и појединаца могу 

остварити ефикасно и ефективно. 
 

1 ОРГАНИЗАЦИОНА СТУРКТУРА ПРЕДУЗЕЋА „FURNEX НАМЕШТАЈ ТEAM“ Д.О.О. ЧАЧАК 

 

Организациона структура предузећа је релативно трајни план распореда послова и међусобних веза међу људима који 

обављају те послове у предузећу. Под организационом структуром се подразумева подела на поједине делове који 

представљају организационе јединице у којима се реализују одређене функције и задаци. Организациона структура 

подразумева степен формалних веза и хијерархијских односа у предузећу.  

„Организационе структуре се у предузећу мењају како се мења стратегија предузећа и како предузеће расте у 

величини, како се диверзификује и уопште се развија. Утицај унутрашњих и спољашњих чинилаца организације веома је важан 

за обликовање организационе структуре предузећа, тако да ће предузеће које делује у нестабилној околини, знатно чешће 

морати да мења своју организациону структуру него у случају када је та околина стабилна. Да би сви чиниоци пословања у 

предузећу функционисали, потребно је објединити их на реализацији задатака предузећа, а исто тако и обезбедити 

координацију на свим нивоима. Координација свих активности у предузећу, може се успешно одвијати само ако се претходно 

утврди правилан временски редослед одвијања послова.“1 На основу свега овога, може се рећи да организациону структуру 

предузећа чине следећи елементи:  

- Организација материјалних чинилаца обухвата организацију материјалних улаза (сировина и материјала) као и 

организацију опреме;  

- Организација људских чинилаца обухвата све проблеме везане за организацију људи, избор и попуњавање радних места 

као и интеграцију и социјализацију људи у радној средини;  

- Расчлањавање задатака обухвата поделу укупног задатка предузећа на посебне и појединачне задатке;  

- Организација управљања и менаџмента обухвата проблематику организације управљања и организације менаџмента као и 

осталих међусобних односа;  

- Организација временског редоследа послова обухвата истраживање временске усклађености свих чинилаца производње и 

читавог тока производње и пословања. 

 

„Нови ресурси, промене у радном процесу, сфери власништва и управљања и нова организација указују на настајање 

једне сасвим нове стварности. То је процес у сталном кретању, али којем није потребно усмеравање споља, већ се током свог 

                                                      
1 Булат, В., Организација производње, Машински факултет, Београд, 1999. стр.17. 
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динамизма сам подешава. Поставља се питање како усмеравати такве динамичне системе. Иако су они самоорганизујући, то не 

искључује настанак кризних стања, нарочито када се у обзир узме људски фактор.“2 

Становишта опште теорије система доприносе још јаснијем разумевању значењем појма структуре, по којима је 

структура општи квалитативно одређен и релативно стабилан поредак унутрашњих односа између елемената система. Према 

једној од дефиниција, организациона структура представља формални систем задатака и овлашћења који контролише на који 

начин људи координирају сваке акције и користе ресурсе за постизање циљева организације. Према другој, организациона 

структура се односи на формализоване шеме интеракција које повезују задатке, технологије и људе у једној фирми. 

Структура представља саставни део сваке организације, а уједно је и њен најважнији део. Свака организација има 

свој, систем унутрашњих веза и односа, тј. одређену организациону структуру која јасно показује ко је коме подређен. 

Организациона структура предузећа представља динамичан елемент који прати циљеве предузећа, а они произилазе из 

стратегије развоја предузећа.  

Утицај унутрашњих и спољашњих чинилаца организације веома је важан за обликовање организационе структуре 

предузећа, тако да ће предузеће које делује у нестабилној околини, знатно чешће морати да мења своју организациону 

структуру него у случају када је та околина стабилна. Термин организација користи се за означавање: 

- процеса организовања,  

- резултата организовања,  

- организације као институције 

- предузећа или установе и  

- oрганизације као научне дисциплине.  

Организација је синоним за стабилност и ред у систему. Структура организације означава састав, склоп, унутрашњу 

организацију повезаних делова који складно функционишу. Када је реч о тимској организационој структури подразумевамо 

тим људи различитог интелектуалног профила, створен да побољша односе и омогући решавање проблема у организацији како 

би унапредила своје пословање, конкурентску и пословну успешност. 

 

2. ПРОИЗВОДНИ ПРОЦЕС ПРЕДУЗЕЋА „FURNEX НАМЕШТАЈ ТEAM“ Д.О.О. ЧАЧАК 

 

Производња једног или више производа неминовно служи као циљ за остваривање мисије пословно производног 

система. Сви процеси који се одвијају у предузећу примарни су интерес пословно производног система. Све операције у 

предузећу, било производне, административне или финансијске, имају прави смисао уколико се непосредно односе на 

производи програм предузећа, односно производ. Како наводи Булат: „Мисија ППС-а одређује у основним елементима његову 

програмску орјентацију, која спада у фундаментална опредељења пословне политике и стратегије ППС-а“. Стављајући акценат 

на развој предузећа, може се закључити да то подразумева како развој производног програма предузећа, тако и развој 

производа. За производни програм предузећа се може рећи да подразумева целину свих оних производа који се налазе у 

асортиману једног предузећа. „Производни програм предузећа представља скуп производа одређеног квалитета и квантитета у 

одређеном временском периоду“.3  

За сваки пословни систем производни програм представља његову трајну или бар вишегодишњу оријентацију и 

основно обележје и то се не мења ни лако ни једноставно, јер су капитална средства, кадрови и инфраструктура прилагођени 

карактеристикама производње. Међутим, током времена захтеви тржишта и могућности предузећа се мењају што условљава 

промене производног програма. Као резлултат развоја нуке и технике појављују се нове технике технологије, нова средства за 

рад, нови материјали, шири се тржиште, расту потребе корисника по структури и количини, а са њима и нове могућности за 

постизање већих ефеката: усавршавају се постојећи и појављују нови производи у оквиру производног програма. Веће измене 

производног програма настају у дужим временским интервалима праћене одређеним улагањима. 

 „Програмска оријентација представља једну веома сложену, а уз то и веома ризичну комбинацију различитих 

садржаја, односно синтезу бројних утицајних чинилаца. Променљивост у понашању утицајних чинилаца, проузрокује 

специфичан приступ проблематици оптимизације програмxке оријентације, као перманентном процесу. Циљеве пословања 

предузећа утврђене у процесу планирања неопходно је операционализовати у виду задатака које треба обавити, затим времена 

њиховог извршавања, као и ресурса који су потребни за остваривање планираних циљева. Овај поступак конкретизације 

планираних циљева представља програмирање, као једну од активности менаџмента у укупном процесу планирања. 

Менаџмент предузећа сачињава програм након утврђених циљева, формулисане политике и дефинисане пословне стратегије.„4  

 Производни програм, асортиман, комбинација или микс производа је скуп свих производа које предузеће производи и 

пласира на тржиште. Производни програм представља скуп производа одређеног квантитета и квалитета у одређеном 

временском периоду. Може се рећи да је производни програм оно што подразумева одлуку о томе које ће производе предузеће 

производити у којим количинама и по каквој динамици. Програмом се непосредније распоређују задаци које је неопходно 

обавити у одговарајућим интервалима, уз ангажовање потребних кадрова, као и примену расположивих средстава. 

Ограничавајући фактор оријентације менаџмента на поједине програме јесте располагање финансијским потенцијалом.  

 Програм као специфична планска одлука има своје елементе помоћу који се конкретизује разрада планираних циљева, 

политика и стратегија предузећа. У процесу оптимизације производног програма, са становишта обухватања свих директних и 

индиректних утицаја у односу на производни програм, а које произилазе из низа чинилаца/фаза кроз које производ пролази 

посебну важност има истицање производа. Сваки производ има своје специфичности које се у одређеним временским 

периодима на различите начине уклапају у токове пословне проблематике предузећа доприносећи при том, кроз различите 

квантитативне и квалитативне ефекте, већој или мајој стабилности предузећа као целине.  

 „Животни циклус једног производа представља време од увођења производа на тржиште па све до његовог повлачења 

са тржишта. Сви производи који се појављују на тржишту имају краћи или дужи животни век. Време од увођења производа на 

тржиште па све до његовог повлачења са тржишта назива се животним циклусом производа. Концепт животног циклуса 

производа користи се у савременој привреди као аналитички оквир за плански развој производа и његово прилагођавање 

захтевима потрошача. „5 

 

  

                                                      
2 Божин, М., Радојичић, М., (1997), Организација и управљање, Чачак, Технички факултет, стр. 28. 
3 Булат,  В., (2001), Индустријски менаџмент, Крушевац, ИЦИМ, стр. 200. 
4 Радојичић, М., Весић Васовић, Ј., (2011), Индустријски менаџмент, Чачак, Технички факултет, стр. 48. 
5 Радојичић, М., Весић Васовић, Ј., (2011), Индустријски менаџмент, Чачак, Технички факултет. стр. 53. 



3. СИСТЕМ КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА У ПРЕДУЗЕЋУ 

 

Поред цене и времена односно рока испоруке, квалитет производа је стожерни елеменат конкурентне способности 

сваког пословно-производног система на тржишту. Адекватно схватање квалитета подразумева бројне параметре- својства, 

које производ мора да задовољи са становишта купца- корисника. У разматрањима о производу су назначени основни елементи 

који представљају укупност квалитета производа. 

Према ЈУС-у дефиниција гласи: Квалитет је скуп свих својстава и карактеристика производа, процеса или услуге 

које се односе на могућност да задовоље утврђене или индиректно изражене потребе. 

„Израз квалитет у свакодневном животу има више значења и може се односити на производ, услугу и рад. Квалитет 

представља скуп карактеристика производа, система или процеса који могу да испуне захтеве наручилаца и осталих 

заинтересованих страна. Систем менаџмента квалитетом  је систем за утврђивање политике квалитетеа и циљева квалитета и за 

остваривање ових циљева.“6 

Квалитет производа је врло значајан појам и врло утицајан чинилац на углед предузећа, односно на интересовање 

купаца за робу одређеног произвођача. Квалитет има, међутим и своју цену па је, према томе став према питању квалитета 

потребно реално и разумно "израчунавати" и утврђивати у сагласности са основним опредељењем, тј пословном политиком у 

том смислу. Треба имати на уму да се под већим, бољим квалитетом подразумева: 

- коришћење материјала бољих особина, дуже трајности... 

- већа удобност у коришћењу артикала 

- већа поузданост (мање кварова), безбедност, прецизност... 

- веће функционалне могућности артикала, 

- савремени дизајн (облици, боје, украси, распоред елемената), 

- боље обезбеђење самог артикла од могућих оштећења (спољни и унутрашњи узроци: струја, влага, киселине, гасови, 

потреси, ниске или превисоке температуре...) 

 

“Квалитет одговарајућег, пројектованог нивоа се обезбеђује, пре свега тачно прописаним мерилима, критеријумима, 

прописаном технологијом мерења и контролних поступака за утврђивање неког квалитета. Неприхватљиво је да контролор има 

нека своја, приватна или лична мерила у одређивању било ког елемента квалитета урађене операције, дела или артикла.’’7 

“На овом месту потребно је истаћи повезаност са осам принципа управљања квалитетом који гласе: Организација 

треба да је орјентисана према купцу, тј. организације зависе од купаца и због тога би требало: 

− разумети садашње и будуће потребе купаца, 

− удовољавати њиховим захтевима, 

− стремити ка превазилажењу њихових очекивања, 

− инсистирати на лидерству, где лидери успостављају јединство циљева и праваца организације и одржавају интерну 

околину у којој особље може бити потпуно укључено у достизање постављених циљева. 

− потребно је укључивати запослене на свим нивоима: то је суштина организације, јер њихово потпуно ангажовање 

омогућује да њихова способност буде искоришћена у корист организације. 

− развијати процесни приступ, тј. жељени резултати се много ефикасније остварују ако су везани ресурсима и активностима 

управљаним као процесима. 

− примењивати системски приступ у управљању, тј. извршити идентификацију, разумевање и управљање системом 

повезаних процеса у постизању циљева побољшавања ефективности и ефикасности организације. 

− континуална унапређења треба да буду стални циљ организације. 

− доносити одлуке на основу чињеница, тј. ефективно одлучивање је базирано на анализама података и информација. 

− успоставити обострано користан однос са добављачем, тј. организација и њени добављачи су у међузависности и 

обострано корисни односи обема странама повећавају способност стварања вредности.”8 

 

Свака операција, односно производни процес као скуп различитих операција, изводи се са или без одступања у односу 

на дефинисане захтеве који претпостављају квалитет излазног производа. Поред квалитета, неопходно је установити и 

квантитет. 

Сврха контроле производње састоји се у надзору да ли се остварују унапред утврђени захтеви у погледу квалитета и 

квантитета. Са развојем индустријске производње и све већом масовношћу производа, расту и постају сложенији проблеми 

контроле у производњи.  

 

У области контроле треба разликовати: 

- Пројектовања контролних поступака 

- Моделирања организације спровођења контроле 

 

Контролу услова за производњу: 

- Материјал, делове, постројења и друго на чему се производи 

- Алате, приборе и слично, како производне тако и контролне 

- Радионичке цртеже и другу производну документацију која служи као подлога за производњу 

 

Контролу извршавања постављених задатака: 

- Операције, фазе производње, делове, подсклопове, склопове 

- Готове производе 

 

Емпиријске методе обухватају такозвану 100% контролу сваког производа. Поступно омасовљење производње условило је 

примену контроле преко узорака. Изналажење најефикаснијих контролних метода и поступака у савременим условима 

индустријске производње условило је примену контроле преко узорака. Изналажење најефикаснијих контролних метода и 

                                                      
6 Папић, Љ., (2015), Интегрисани системи менаџмента, Пријевор: Истраживачки центар DQM Пријевор. 
7 Вељовић, А., Радојичић, М., Весић, Ј., (2007), Менаџмент развојем предузећа, Технички факултет, Чачак, стр. 263. 
8 Вељовић, А., Радојичић, М., Весић, Ј., (2007), Менаџмент развојем предузећа, Технички факултет, Чачак, стр. 264. 

 



поступака у савременим условима индустријске производње суочено је са следећим најзначајнијим проблемима: 

- Масовност производа је до те мере развијена да је скоро немогуће, или се не исплати спроводити стопроцентну контролу 

- Провера квалитета материјала или производа у низу случајева захтева уништење комада 

- Заоштрени захтеви у погледу квалитета намећу потребу систематског праћења и истразивања фактора који утичу на 

квалитет  производа 

 

Усавршавањем метода статистичке контроле квалитета створени су услови за широку примену, а пре свега за: 

- Контролу квалитета производа у масовној производњи 

- Истраживање фактора који утичу на квалитет у току процеса производње 

- Контролу материјала и производа која је повезана са уништењем 

 

Статистичке методе омогућавају откривање ненормалности али их не објашњавају. На бази ових индикација, технички 

стручњаци приступају испитивању узрока насталих одступања у квалитету или се доносе одлуке о прихватању материјала, 

фазних односно финалних производа. 

 

У складу са местом и улогом контроле производње, неопходно је кроз организацијско решење обезбедити потребну 

објективност. Контрола: 

- Обезбеђује пројектовани квалитет (и квантитет) улазног материјала, као и декларисани- пројектовани квалитет готових 

производа 

- Пружа корисне информације о стању квалитета током производног процеса, како би се спречила појава незадовољавајућег 

квалитета или даља производња са већ неисправним комадима 

 

У оквиру сваке економски потпуно заокрузене целине организацијски се треба решити тако што: 

- Улазна и финална контрола бити на нивоу целине и спроводити политику квалитета органа управљања пословног система 

- Процесуална контрола бити као специјализована стручна организациона јединица у оквиру производње са задатком да 

доприноси стварању пројектованог квалитета 

 

Сврха је раздвајање организације контроле на две целине, како би се обезбедила улога контроле у току 

трансформационог процеса у оквиру пословног система на стварању пројектованог квалитета производа. 

Предочени модел организације контроле почива на претпоставци о подвојености оних који контролишу, тј. постојање 

контролора и контролисаних. Притом, колико год модел организације контролне функције настојао да обезбеди ефекат- ниво 

квалитета производње у свим фазама од прве операције до готовог производа, супротстављеност, супротност интереса не 

искључује и конфликтне ситуације, што угрожава коначни исход. 

Са аспекта услужних предузећа користи које би требало да уследе од примене концепта квалитетних услуга су у 

повећаној конкурентској способности и економији обима, односно мотивацији потрошача да понове услугу, као и придобијање 

нових купаца. Овакав приступ квалитету производи велике профитне ефекте, чиме се недвосмислено унапређују пословне 

перформансе услужних предузећа и директно утиче на свеукупни развој привреде.“9 

 

Политика квалитета предузећа „Furnex Намештај Тeam“ д.о.о. Чачак подразумева: 

1) Квалитет производа, заштита околине и безбедност запослених представљају стил рада и културу понашања, знање и 

способност сваког запосленог, што се систематски стиче и стално унапређује, а којим се задовољавају захтеви, потребе и 

очекивања купаца, власника и заинтересованих страна. 

2) Посвећеност купцима је преокупација свих запослених. Квалитет смо изабрали као радну филозофију и праксу 

истовремено. То је наше опредељење које доноси промене у приступу, навикама и свакодневном раду. То је приступ 

сталних побољшавања наших производа, начин да задржимо старе и придобијемо нове купце - кориснике. 

3) Унапређење система менаџмента у складу са принципима и захтевима ИМС-а (QМС-а, ЕМС-а и ОХСАС) је задатак и 

одговорност свих запослених и руководилаца. Ове одговорности се не могу преносити на друге. 

4) Обављање пословних задатака на добар и квалитетан начин и то први пут и сваки наредни пут, у складу са захтевима 

купаца, законским прописима, стандардима и спецификацијама је обавеза сваког запосленог. 

5) Идентификација и примена законских и других прописа који се односе на заштиту животне средине, заштиту здравља и 

безбедност на раду је наш стални задатак. 

6) Стварање климе сарадње, поверења и развој обострано корисних односа и партнерства са испоручиоцима на корист 

купаца и других заинтересованих страна, је наше стално опредељење и садржај пословних активности. 

  

 „Furnex Намештај Тeam“ д.о.о. Чачак с поносом истиче свој квалитет преко стручног знања, начина рада и културе 

понашања сваког запосленог. Константно сагледавамо потребе и очекивања купаца и корисника наших производа и услуга. 

Посвећеност купцима је преокупација свих запослених. Квалитет компаније „Furnex Намештај Тeam“ д.о.о. Чачак доноси 

промене у приступу, навикама и свакодневном раду, чиме је потврђено поседовањем сертификата за стандарде: 

- ИСО 9001: 2008 

- ИСО 14001: 2004 

- ОХСАС 18001:2007 
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4. ЗАКЉУЧАК 

 

Управљачка структура организације осигурава усклађеност деловања уз делотворно коришћење ресурса, темељено на 

заједничким вредностима, у смеру остварења мисије организације. Међутим, ако менаџмент у суштини схватамо као скуп јасно 

дефинисаних и делегираних одговорности онда управљачка структура може бити и јесте компонента која помаже и окосница 

развоја. Свака организација, унутар постојећих законских оквира, има право да одлучи какву ће управљачку структуру имати. 

Организационо управљачка структура има неколико предности: јасно подељене улоге и одговорности; унапред утврђена 

правила функционисања, вредносни система деловања, систем програмског планирања, план надзора и процену утицаја, 

систем међусобног комуницирања и др. 

Употребом нових машина и аутоматизацијом процеса производње грешке и оштећења елемената у току производног 

циклуса се своде на минимум. Употреба додатних агрегата на машинама( пример предформатизовања на кантерицама), 

исправљају се грешке од претходне обраде (резање) и добија се финални елеменат са бољим квалитетом. 

Обзиром на примењену ЦНЦ технологију, орјентисани су искључиво на младе људе, што уз планску обуку и 

усавршавање омогућава имплементирање најновијих технологија и технолошких поступака. Увођење регрутације 

руководилаца смена и контролора из производног циклуса уз обавезно пролажење кроз све фазе производног циклуса без 

обзира на претходни степен стручне спреме (више или високе) даје висок ниво управљивости система. 

Захваљујући напретку науке и технике, располаже се огромним бројем разноврсних контролних средстава различитог 

степена прецизности која се могу искористити за контролисање веома сложених облика, технолошких процеса и сл. 

При пројектовању производног програма предузеће треба да настоји да нађе оптималну комбинацију производа која 

ће омогућити ефикасно пословање посматрано на дужи рок. 

Предузећe „Furnex Намештај Тeam“ д.о.о. Чачак планира да расположиви капацитет користи у потпуности, да се бори 

за сваког купца како квалитетом тако и асортиманом својих производа као и поштовањем рокова уговорених послова. Свака 

организација, унутар постојећих законских оквира, има право да одлучи какву ће управљачку структуру имати. 

Самим модификовањем организационе структуре доводи до неколико предности: до јасно подељене улоге и 

одговорности; унапред утврђена правила функционисања, вредносни система деловања, систем програмског планирања, план 

надзора и процену утицаја, систем међусобног комуницирања и др. 

Модификација организационе структуре доприноси да се организација класификује у две основне скупине, 

унутрашње и спољне чиниоце организације. Најважнији унутрашњи чиниоци организације су циљеви и стратегија, технологија 

и задаци, величина, кадрови, животни циклус предузећа, производ и локација. Спољашњи чиниоци или чиниоци околине су 

институционални услови, интеграцијски процеси, тржиште, развој науке и технологије. Елементи организационе структуре су 

организација материјалних чиниоца, организација људских чиниоца, организација рашчлањивања задатка, организација 

управљања и менаџмента, организација временског редоследа одвијања послова. Такође и развој нове рачунарске апликације 

које се могу употребити у организацији, доноси нам и нова средства и методе које нам пружа већи спектар истраживања и 

деловања, што је у самом раду и престављено. 
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