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Апстракт — У оквиру овог мастер рада обрађена је тема могућности унапређења организационе структуре предузећа 
„Електроват“ Чачак. Организациона структура настаје услед потребе предузећа да се суочи са проблемима који се решавају 
и комплексношћу сопственог бића, узимајући у обзир да је организација из већег броја индивидуа.  У раду је описан и 
производни програм, али и делатност предузећа „Електроват“ Чачак. Једна од основних делатности предузећа „Електроват“ 
је изградња разводних електроенергетских ормана и ормана аутоматике. Уградњом високо квалитетне опреме, надзором 
стручњака, стицањем искуства као и испитивањем готових ормана, предузеће „Електроват“ је постало синоним за 
квалитетну производњу разводних ормана. Како би се идентификовали недостаци и и њихови негативни ефекти на 
пословање организације потребно је извршити анализу организационе структуре Организациона структура мора бити 
прилагођена условима пословања као и потребама самог предузећа, материјалним ресурсима које поседује и људским 
потенцијалима са којима располаже.. Реорганизацијом предузећа могуће је повећати ефикасност, побољшати резултате 
пословања, на бољи начин искористити расположиве ресурсе.   

Кључне речи – организациона структура,  производни програм, унапређење организационе структуре. 

1 УВОД 
Приватно предузеће „Електроват“ основано је 1990. године, са примарним делатностима у области, 

аутоматизације и управљања, електроенергетике, као и сценског осветљења и механике за позоришта, 
телевизијских и филмских студија. Тржишно је високо позиционирано и једино је предузеће које интегрише 
пројектовање, производњу, консалтинг и  реализацију пројекта са пуштањем у рад система сценског осветљења и 
механике. 

У првом делу мастер рада дати су основни подаци о предузећу, као и историјат предузећа. Важан део рада 
представља производни програм предузећа „Електроват“ где производни програм представља и оријентацију и 
обележје за сваки пословни систем јер су кадрови, инфраструктура и капитална средства прилагођена 
карактеристикама производње. Други део рада, који је уједно и тема овог мастер рада је промена организационе 
структуре предузећа „Електроват“. Промена организационе структуре представља један од битних аспеката 
интерних организационих промена. 

Побољшање ефикасности и конкурентности предузећа али и коорпоративног управљања једно је од циљева 
реструктуирања. Код промене организационе структуре потребно је извршити промену њене димензије: 
груписање пословних јединица и координације, поделе рада, делегирање ауторитета. Измена свих тих димензија 
представља радикалне промене организационе структуре. Циљ овог рада је да се укаже на могуће правце 
радикалних промена и на неопходности у предузећу, и те промене представљају саставни део процеса 
реструктуирања. 

2 ПРОИЗВОДНИ ПРОГРАМ  ПРЕДУЗЕЋА „ЕЛЕКТРОВАТ“ 
“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 сва капитална средства, сви 
људи и простори прилагођени тој врсти производње.” [2] 

Производни програм предузећа „Електроват“: 

• нисконапонска постројења, 
• модуларни ормани типа Prisma-Schneider Electric, 
• ормани за управљање електромоторним погонима и централним системом за надзор и управљање, 
• ормани компензације реактивне енергије, 
• ормани управљања и заштите генератора и сопствене потрошње за хидро и термо електране, 
• ормани за даљинско диспечарско управљање у ED. 

3 ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА „ЕЛЕКТРОВАТ“ 
Од самог почетка пословања једна од основних делатности предузећа „Електроват“ је израда разводних 

електроенергетских ормана и ормана аутомаике. Уградњом високо квалитетне опреме, надзором стручњака, 
стицањем искуства као и испитивањем готових ормана, предузеће „Електроват“ је постало синоним за 



квалитетну производњу разводних ормана. „Електроват“ је у области енергетике оспособљен за обављање свих 
врста електро радова, као и за мерење и контролу инсталација. 

Делатност компаније „Електроват“ подразумева следеће сегменте: 

Пројектовање: 

• изградња кабловских и ваздушних водовода средњег и ниског напона, 
• пројектовање мерних и разводних постројења ниског напона, 
• пројектовање расклопних, мерних и разводних постројења и трафо-станица средњег напона, 
• пројектовање ормана аутоматике и заштите електромоторних погона, 
• пројектовање громобранских инсталација и инсталација заштите, 
• аутоматизација производних процеса, 
• пројектовање индустријских инсталација, 
• инсталације стручног каблирања, 
• пројектовање кућних инсталација. 
 
Опрема: 

Подразумева изградњу делова опрема за средњи и ниски напон. 

Извођење радова: 

Обухвата изградњу свих врста електро радова на високом и ниском напонском нивоу. 

4 ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА  ПРЕДУЗЕЋА „ЕЛЕКТРОВАТ“ 
„Организациона структура предузећа је релативно трајни план распореда послова и међусобних веза међу 

људима који обављају те послове у предузећу. Подразумева поделу на поједине делове који представљају 
организационе јединице у којима се реализују одређене функције и задаци. Организациона структура 
подразумева степен формалних веза и хијерархијсих односа у предузећу.“ [8] 

Предузеће „Електроват“ у својој организационој структури има неколико сектора, а то су:  

• сектор IMS-a, 
• технички сектор, 
• сектор маркетинга, 
• комерцијални сектор, 
• сектор финансија и општих послова. 
 
Код организационе структуре предузећа „Електроват“ све активности које се реализују у овој организацији 

груписане су према професионалним сличностима у оквиру организационих јединица које одражавају 
заокружене пословне функције, па се на основу тога види да се ради о функционалној организационој структури.  

5 УПРАВЉАЊЕ ОРГАНИЗАЦИОНИМ ПРОМЕНАМА 
Свако предузеће се прилагођава новим изазовима, измењеним условима, мењању своје пословне и развојне 

стратегије, организационе структуре и то на основу тржишта, конкуренције, научно-технолошког прогреса. 

Код сваког предузећа промене које се дешавају у предузећу мање утичу на околину, док промене у околини 
значајно утичу на предузеће и условљавају његово прилагођавање. Како би предузеће могло да опстане на 
тржишту, да ефикасно функционише потребно је да се изврше промене у предузећу. 

Потребно је да предузеће изврши промене како би своје пословање довело у склад са околином, док промене 
у околини изазивају несклад између предузећа и околине. 

Свако предузеће поред тога што зависи од правовремених и правих промена, тражи континуитет и 
стабилност функционисања. 

Постоје две основне поделе прмена: 

• промене у околини (екстерне), 
• промене у предузећу (интерне). 

5.1 Екстерне промене 
Промене представљају прелазак из једног у друго стање односно прелазак из постојећег стања у ново стање. 

Прилагођавање променама као и брзо реаговање на промене основ су успешног управљања предузећем. Сваки 
менаџер мора да буде способан да спроводи промене у свом предузећу. 

Уколико предузеће не иде у корак са променама, и ако их не користи не може ефикасно да послује и да се 
развија. Нови концепт у савременом менаџменту где је чињеница да су брже промене специфична ознака 
времена у коме живимо представља управљање променама. Брзо реаговање на промене и прилагођавање 



променама су основ успешног управљања предузећем.  Управљање променама представља глобалан приступ у 
спровођењу промена како би се усавршилаефективност и ефикасност предузећа. 

Промене у околини предузећа могу бити: 

• политичке промене у околини предузећа, 
• технолошке промене у околини предузећа, 
• економске промене,  
• друштвене промене,  
• финансијске промене, 
• промене девизног курса, 
• промене царина,  
• еколошке промене. 

5.2 Интерне промене 
Када предузеће повећа обим производње, улази на домаћа и страна тржишта, уводи нове производе 

унутрашње промене су потребне и оне су проузроковане растом организације. 

Потреба за променом постојећег стања на основу раста организације подразумева: измену планова, 
поступака, политике, циљева. 

Када дође до формирања организационе јединице, до веће поделе рада организациона структура се мења. 

Узроци интерне промене у предузећу су: 

• промена лидера организације,  
• промене власничке структуре, 
• промене старости и величине организације, 
• промене технологије, 
• промене развојне и пословне стратегије. 

6 ПРЕДЛОЖЕНЕ МЕРЕ ИЗМЕНЕ ОРГАНИЗАЦИОНЕ СТРУКТУРЕ ПРЕДУЗЕЋА „ЕЛЕКТРОВАТ“ 
 У циљу повећања ефикасности предложене су мере реорганизације предузећа „Електроват“, 

 Организационе промене се односе на промене актуелног стања у смислу реорганизовања организационе 
концепције предузећа.  

Моделирање организационе структуре и  редизајнирање се мора спроводити у зависности од старости и 
величине предузећа, окружења, као и стратегије. 

Предложене мере реорганизације се пре свега односе на модификацију техничког сектора ради повећања 
ефикасности у раду ове службе, али и давања већег значаја активностима истраживања и развоја, њиховим 
издвајањем у посебну организациону јединицу.  

На наредној слици је приказана постојећа организација техничког сектора који подразумева две 
организационе јединице Производња и Пројектовање и оперативни развој.  

У оквиру ове две организационе јединице концентрисане су активности које чине суштину делатности 
предузећа „Електроват“ која се односи на: 

• пројектовање изградња кабловских и ваздушних водовода средњег и ниског напона, 
• пројектовање мерних и разводних постројења ниског напона, 
• пројектовање расклопних, мерних и разводних постројења и трафо-станица средњег напона, 
• пројектовање ормана аутоматике и заштите електромоторних погона, 
• пројектовање громобранских инсталација и инсталација заштите, 
• пројектовање аутоматизације производних процеса, 
• пројектовање индустријских инсталација, 
• пројектовање инсталације стручног каблирања, 
• пројектовање кућних инсталација, 
• изградњу изградњу делова опрема за средњи и ниски напон, 
• изградњу свих врста електро радова на високом и ниском напонском нивоу. 
 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Слика 1. Организација техничког сектора (Извор: Интерна документације предузећа „Електроват“) 

Како у савременим условима пословања неко предузеће не може опстати без интезивне борбе за 
конкурентску превласт и задовољавање растућих и променљивих захтева потрошача, то предузећа знатну пажњу 
морају посветити истраживању и развоју. 

Функција истраживања и развоја подразумева скуп повеаних послова који се односе на истраживачке и 
развојне активности неког предузећа чији је основни задатак обезбеђивање ефикасног пословања које ће довести 
до повећања продуктивности и профита самим тим и до развоја целокупног предузећа.  

Активности које би ова функција требала да обавља се односе на предвиђање и планирање реализације 
развоја нових производа и производних програма, истраживање и развој технике и технологије, истраживање и 
развој организације и кадтора. 

Како би ова функција успоставила нормално функционисање неопходно је обезбедити адекватно управљање 
њеним пословима. Управљање истраживањем и развојом подразумева перманентно планирање истраживачо-
развојне активности предузећа, руковођење и контролу реализације истраживачко-развојних задатака, 
управљање процесима развоја нових производа и производних програма и увођење нових производа.  

Како би се пословима истраживања и развоја посветила већа пажња и значајнији материјални ресурси и 
људски потенцијали усмерили на ове активности неопходно је извршити реорганизацију постојеће 
организационе структуре увођењем нове организационе јединице Истраживање и развој.  
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Увођење ове организационе јединице захтева реорганизацију пре свега техничког сектора, тачније службе за 
пројектовање и оперативни развој. Део задатака и кадра тренутно егзистира у оквиру ове организационе 
јединице неопходно је изместити у нови сектор који ће у организационој структури функционисати на нивоу 
самосталне организационе јединице равноправно као и сектори ИМС-а, Техничког сектора, Сектора маркетинга, 
Комерцијалног сектора, и Сектор финансија и општих послова. 

Тако ће уместо пет постојећих сектора сада функционисати шест. Где ће поред увођења новог сектора највеће 
измене претрпети сектор Пројектовања и оперативног развоја.  

Шематски приказ нове, реорганизоване организационе структуре, тачније дела на коме су извршене промене, 
приказан је на наредној слици.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Слика 2. Реорганизовани део организационе структуре 

На овај начин се служба за пројектовање може усмерити искључиво на активности ка задовољавању 
конкретних захтева постављених од стране конкретног купца при извођењу послова пројектовања, изтрадње 
кабловских и ваздушних водова, кућних инсталација, индустријских инсталација итд. Док су активности на 
истраживању и развоју нових и постојећих производа и процеса препуштене у целости новокреираној служби за 
истраживање и развој која је сада опслужена са одговарајућим ресурским и кадром који ће сада моћи ефикасно 
да обавља своје радне задатке. 

Сада је у служби истраживања и развоја лоциран квалификован кадар који поседује неопходна знања, 
вештине и способности које ће омогућити да адекватно обаве задатке истраживања и развоја. Овај сектор у свој 
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рад сада укључује руководиоца службе за истраживање и развој, електро инжењера развоја, машинског 
инжењера развоја и референта за анализу и истраживње тржишта који ће омогућити благовремено уочавање 
промена на тржишту, шански које предузеће може да искористи и претњи које треба да избегне. 

На овај начин се омогућава ефикасније функционисање организације и развој организационих перформанси. 

7 ЗАКЉУЧАК 
Код сваког предузећа примењује се она организациона структура која ће се уклопити у природу посла, начин 

производње, структуру запослених. Свака промена организационе структуре представља побољшање пословања 
предузећа. Како би се пословима истраживања и развоја посветила већа пажња уведена је нова организациона 
јединица. Мере реорганизације се пре свега односе на модификацију техничког секртора како би се повећала 
ефикасност у раду ове службе. Потребно је обезбедити управљање њеним пословима. 

У зависности од окружења, стратегије, старости и величине предузећа спроводи се редизајнирање и 
моделирање организације. Мала предузећа захтевају специјализацију односно смањивање врсте и обима задатка 
када се пословање увећа и расте сложеност задатка. Након реорганизације постојеће организационе структуре 
извршено је увођење нове организационе јединице Истраживање и развој. 

Како би предузеће било боље организовано, односно како би се идентификовали потенцијални недостаци и 
њихови негативни ефекти на функционисање целокупне организације, а затим идентификовале могућности за 
њихово отклањање и побољшање организационих перформанси извршена је анализа организационе структуре 
предузећа „Електроват“. На основу ове промене организационе структуре закључујемо да се активностима 
истраживања и развоја приступи са посебном пажњом, односно да се издвоје у посебне организационе јединице. 
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