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Апстракт — У оквиру овог рада детаљније је анализиран организациони и технолошки концепт предузећа које се бави 
производњом амбалаже „Типопластика“. Делатност ове организације је производња комплексних материјала за паковање. 
Рад се базира на анализи организационе структуре као и производне функције, која се издваја као витална функција ове 
организације која условљава рад осталих активности предузећа. „Типопластика“ прави амбалажу за кварталне потребе за 
познате купце, што условљава веће залихе, a то уз специфичност производних процеса захтева развијање ефикасније 
пословне функције која ће омогућити побољшање организационих перформанси. Адекватно моделирана организациона 
стуктура може побољшати комуникацију међу људима, координацију и контролу реализовања послова, па се овом сегменту 
мора посветити посебна пажња. У раду је, између осталог истакнута и важност службе дизајна која има значајан утицај на 
пословање „Типопластике“, будући да је неопходно испоштовати жеље купца и направити графичко решење које у штампи 
неће изазвати неке нежељене застоје и грешке које могу направити велики шкарт. Тежи се уникатном дизајну амбалаже 
чиме се добија поверење нових купаца и пословних партнера и сигурност оних који већ сарађују са „Типопластиком“. 

Кључне речи – организациона структура, пословне функције, производни програм, производни процес штампaња 
амбалаже. 

1 УВОД 
Важност организационе структуре се огледа у процесу стварања, одржавања и усавршавања структуре 

пословног система, затим утврђивања главних функција и радних јединица, као и расположивих ресурса 
организације. Због тога ће бити разрађена свака функција која се у предузећу реализује како би се дошло до 
закључка на који начин су међусобно повезане и условљене. Правилним моделирањем организационе структуре 
се може утицати на све битније сегменте рада у организацији, па се у овом раду из тог разлога анализирају 
постојећи организациони концепти ради идентификације потенцијалних недостатака и могућности за њихово 
отклањање. 

Промене које су све чешће у пословању, а долазе из окружења, управо, утичу на све функције пословних 
система, а највише на саму производњу, на функцију развоја и технологије која је директно повезана са 
променама које се морају пратити, затим једним делом на функцију лабораторијских испитивања јер се морају 
поштовати стандарди квалитета који су основ свега и на службу дизајна која, свакако, мора имати у свом саставу 
људе довољне стручне да направе у програму оно што клијенти траже. У раду је поред основних података 
предузећа, организационе структуре, пословних функција, производног програма, тржишне позиционираности, 
врста штампе и њених специфичности, приказан начин на који се у служби дизајна, применом софтверских 
алата, израђује графичко решење за конкретну амбалажу. 

2 ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ПРЕДУЗЕЋА „ТИПОПЛАСТИКА“ 
„Организациона структура је трајни план распореда послова и међусобних веза међу људима који обављају те 

послове. То је подела на поједине делове (организационе јединице) где се реализују функције и задаци. 
Организациона структура се мења у предузећу како се мења стратегија предузећа, како предузеће расте у 
величини, како се диверзификује и уопште развија.“ [6] 

Организациона структура овог предузећа обухвата следеће шеме најважнијих служби које имају своје радне 
јединице, а то су: 

• Шема Погона за израду штампарске форме, 
• Шема Сектора производње, 
• Шема Финансијског сектора, 
• Шема Комерцијалног сектора. 
 

Слика 1 показује хијерархијску структуру где се види да се ради о линијско – штапском типу који је 
примењен због пораста сложености послова где се појављују и специјализоване организационе јединице. Овде је 
карактеристично постојање штапских јединица, тј. служби као што су: контрола квалитета производа, служба 



развоја, заштита животне средине, против-пожарна заштита, заштита на раду и тд. У суштини, овај модел 
структуре има улогу да помогне руководству у обављању допунских послова тако што их обављају специјалисти 
задужени за то. 

При пројектовању организационе структуре пројектант исте мора да узме у обзир величину организације, 
делатност организације, њено окружење, број запослених, активности које се обављају, одлуке које се доносе на 
свим нивоима, технологију која се користи као и све остале расположиве ресурсе. 
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Слика 1.  Организациона структура предузећа „Типопластика“ (Извор: Интерна документација предузећа „Типопластика“) 

3 ПОСЛОВНЕ ФУНКЦИЈЕ ПРЕДУЗЕЋА „ТИПОПЛАСТИКА“ 
У овом делу рада је описано на који начин функционише свака функција, а који се мора поштовати у циљу 

правилног и успешног пословања. 

За набавну службу је карактеристично да мора обезбедити све потребне материјале, сировине, све од 
канцеларијског материјала па до опреме како би производња несметано функционисала. Такође, врши послове 
увоза. 

Продајна функција анализира могућност израде амбалаже, саставља бизнис планове, шаље понуде купцима, 
евидентира поруџбине, фактурише поручену робу, врши наплату робе, обавља маркетиншке послове, обилази 
купце и врши послове извоза. 

Финансијска функција обавља послове финансијског књиговодства, књиговодства трошкова и учинака 
(књиговодство производње), послове вођења аналитике, помоћних књига и евиденција, затим послове 
рачуноводственог планирања, рачуноводственог надзора и контроле, рачуноводственог извештавања и 
информисања. Све промене се евидентирају у пословним књигама. 

Служба оперативне припреме лансира радне налоге у све друге службе и радне јединице, израђује седмични 
план производње и план потрошње репро материјала. Оперативна служба треба да сабере све просечне потребе 
које купци пошаљу. У овој служби се требују материјали за сваки радни налог. „Припрема производње обухвата 



различите активности производног и непроизводног карактера. Подела послова у производњи на припремне и 
извршне (оперативне) је природна и логична подела, односно нужно је фазно раздвајање производње као целине 
на специјализоване групе послова који се извршавају фазно, али и јединствено: на послове припреме производње 
и на текућу (оперативну) производњу.“ [8] 

Служба репро – припреме је једна од најважнијих служби из разлога што сваки производ, био нови или стари, 
пролази кроз сваку измену, преправку, допуну коју клијенти захтевају. Важност се огледа и у превеликој 
одговорности коју људи у овој служби имају, јер све што се испостави да у штампи није како треба, то полази од 
службе репро – припреме. 

Израда штампарске форме је јединица која припада производној функцији, а једна је од најважнијих јер се у 
њој врше кључне операције без којих штампа не би могла функционисати. У њој се извршава анализа радних 
налога према технолошким операцијама, одобрава се израда штампарске форме за клишеа и ваљке, врши се 
припрема за израду штампарске форме од стране оператера, праве се и контролишу клишеа и ваљци, а онда 
складиште. Код ваљака је карактеристично да се бакаришу и хромирају у одељењу галванизације. 

Радна јединица Штампа је такође радна јединица у производњи којој се шаљу спремна клишеа и ваљци из 
Припреме штампарске форме. Ту се спајају материјали (каширају) ако су дуплекси, триплекси, квартиплекси, а 
ако су једнослојни одмах се секу или израђују кесе. Овде се контролише унутрашњи транспорт, задужује 
потрошња сировина, обавља сушење и сечење амбалаже и шаље у магацин готове робе. Ово је јединица која 
такође има велики утицај на све остале службе, јер се свакако мора знати шта је могуће извести на штампарским 
машинама да би се прихватио одређени посао, односно који су производни процеси могући.  

Функција развој и технологија прави предлоге за производе и планове израде, прави се техничко-технолошка 
документација производа где се кроз операционе листе, технички лист, план квалитета, контролисања и 
спецификације, јасно зна које су основне сировине, помоћни материјал, њихова исправност и све остало што је 
потребно да се зна у конкретном послу. Затим се праве пробни радни налози за пробну производњу и испитују 
добијени пробни узорци. 

Служба за лабораторијска испитивања послује према стандардима квалитета чију имплементацију 
контролише руководилац центра за контролу квалитета. Ова служба се бави и прегледањем мерне опреме, јер се 
она мора баждарити како би опрема била тачна у мерењу. Лабораторијска испитивања посматрају, испитују и 
контролишу добијено са захтеваним, а онда се све оверава доказима који потврђују да је све како треба. Испитују 
се сировине, материјали, полупроизводи, готови производи. Врши се микробиолошко, хемијско и радиолошко 
испитивање. 

4 ПРОИЗВОДНИ ПРОГРАМ ПРЕДУЗЕЋА „ТИПОПЛАСТИКА“ 
Производни програм би се могао дефинисати као скуп свих оних производа које произвођачи производе како 

би задовољили одређену потребу својих потрошача, тј. циљне групе којој су производи намењени. „Циљ сваке 
робне производње је да своју активност претвори у новац, тј. да реализује своју производњу, односно оствари 
што већи број производа.“ [9] 

Производни програм може имати више линија производа, које се могу делити на више подврста. За 
„Типопластику“ је карактеристично да своје производе дели претежно према материјалу од ког се конкретан 
производ прави, па према материјалу који се користио одређује и цену производа. Количину и динамику 
произвођења одређују купци, односно тржишне потребе. Међутим, најзначајнији су они производи у 
производном програму који доносе највише прихода, па су самим тим и главни носиоци остваривања циљева 
организације. 

„Типопластика“ израђује амбалажу у ролнама од различитих материјала, што значи да ова организација свој 
обим производње изражава у килограмима или тонама. Амбалажа се израђује за робу широке потрошње коју 
чине претежно прехрамбени и хигијенски производи. 

Папирна амбалажа се прави од папира који се набавља од различитих страних добављача. Тај папир се 
приликом пријема у фирму складишти у магацин репроматеријала одакле иде на машину, где се дорађује, тј. 
пластифицира и постаје полупроизвод који се користи у даљој производњи, тј. штампи. 

Амбалажа са алуминијумском фолијом је амбалажа која исто као и претходна амбалажа иде на каширање, тј. 
спајање више слојева. „Типопластика“ ову амбалажу такође добија као репроматеријал који се даље обрађује. 
Амбалажа са алуминијумском фолијом може обезбедити добру баријеру за светлост, микроорганизме, 
непријатне мирисе, влагу и ваздух. Она се може направити у различитим дебљинама што је једна од њених 
позитивних страна. 

Полиестер материјал служи да се на њему штампа, али и он учествује у даљој доради. Он је у почетку 
репроматеријал и као такав у следећем поступку дораде прелази у триплекс или квартиплекс, тј. у амбалажу од 
три или четири различита материјала, што зависи од захтева купаца. Полиестри се добијају кондензацијом 
мономатеријала, односно од реакције између алкохола и карбоксилне киселине, што се не врши у овом 
предузећу. 



Полиетилен је полупроизвод који се производи у предузећу. Он у фирму стиже у облику гранулата и као 
такав улази у машину за ливење полиетиленског филма, па као полупроизвод улази у радну јединицу Штампе и 
даљу дораду. Може се спајати са другим материјалима као дуплекс, а може бити и мономатеријал. Обезбеђује 
одличну баријеру за топлоту, влагу, гасове, киселине и растворе, а од њега се израђује амбалажа претежно за 
хемијску индустрију. 

Полиамид стиже у предузеће у облику гранула који затим иде на ливење и тако изливен као полупроизвод 
иде на дораду за израду коналена за вакуум паковања и за израду дуплекс паковања. Он обезбеђује одличну 
чврстоћу, хемијску отпорност и баријеру за гасове. 

Полипропиленска амбалажа, исто као полиестерска амбалажа стиже у предузеће у облику репроматеријала 
који се даље кашира са другим материјалима, што значи да он може бити дуплекс, триплекс или квартиплекс 
амбалажа. Ова амбалажа обезбеђује дужи рок употребе производа који је у њу упакован, али и задржавање 
свежине. Има одличне особине при штампању и не упија мирисе. 

Твист материјал је једнослојан, тј. мономатеријал и такав остаје до краја обраде, јер он служи само за увијање 
бомбона. 

При изради амбалаже се мора обратити посебна пажња на то каква је врста робе која треба да се упакује у 
исту, каква су својства материјала од кога је направљена та роба, какав је његов квалитет, као и то у каквом 
појавном облику роба треба да буде када се нађе на тржишту. 

5 СПЕЦИФИЧНОСТИ ПРОИЗВОДНИХ ПРОЦЕСА ПРЕДУЗЕЋА „ТИПОПЛАСТИКА“ 
У наставку рада су приказане специфичности производних процеса који се реализују у предузећу 

„Типопластика“, односно специфичности производних процеса дубоке и високе штампе које су детаљније 
објашњене. 

Штампа би се могла дефинисати као једна од процедура или фаза у производњи поред осталих процедура. 
Како би она текла успешно, важно је да свака претходна активност коју врше остале функције буде усмерена на 
начин који ће искључиво одговарати тој штампи. Дакле, све је подређено штампи и њеном успеху. У интересу 
сваке графичке организације је да шкарта нема или ако га има, буде у што мањој количини. Треба разумети како 
се која штампа одвија и која штампарска форма је карактеристична за њих. 

Важно је приказати како се одвија свака врста штампе, које су у примени код нас и у свету, да би се 
идентификовале потенцијалне могућности за оптимизацију производних процеса у функцији побољшања 
производних перформанси за добијање што бољег отиска. 

5.1 Специфичности производног процеса дубоке штампе (ротогравура) 
Положај штампајућих и нештампајућих делова одређује о којој се врсти штампе ради. Дубоку штампу 

карактерише то да су штампајући делови удубљени и са њих се врши преношење боје на материјал. У тим 
ситним ћелијама се налази боја која се под притиском преноси на материјал. Нештампајући делови су виши од 
штампајућих и, као што сама реч каже, они не врше штампу. За дубоку штампу је специфично да се за њу 
припрема штампарска форма за ваљак помоћу кога се врши штампа и где је кључно гравирање ваљка пре 
штампе према конкретном графичком решењу. 

Морају се поштовати линијатуре под којима се штампа, као и сепарација боја, јер свака боја из CMYK-a има 
свој угао. Ови углови су веома битни, јер ако се не поштује дозвољена близина углова две боје може се појавити 
моаре (графичка грешка). 

Уколико треба да се направи нови ваљак да би се одвијала дубока штампа новог производа, на челично, 
одмашћено и чисто језгро се наноси слој никла, па после тога слој бакра. Полирање ваљка се врши због 
подешавања храпавости и да би се избегла сва могућа оштећења, а то се врши на Полиш мастер машини. У 
дубокој штампи је кључно гравирање уз помоћ гравера који дијамантским алатом гравира слику на ваљку. Да би 
се заштитила од хабања изгравирана површина на ваљку, следи хромирање чиме се уједно увећава храпавост 
ваљка, па се поново полира. 

Машина за пробни отисак служи да покаже недостатке штампе на том једном примерку, ако их има, што 
штеди материјал, време, новац, сировине. Контролни крстићи служе да покажу да ли су димензије, текст, боје 
усаглашене на том отиску, што ће бити приказано на примеру амбалаже. Пасовање боја и отисак се контролишу 
и на машинама за дубоку штампу електронским путем. 

У „Типопластици“ се користи дубока штампа при којој се примењују машине ROTOPAC 2000, тј. R3 и 
TIPOROTO 800-10, тј. ROTOMEK 4. 

Машине за дубоку штампу имају штампарске јединице које садрже гумени ваљак, штампарски ваљак и ракел 
нож који скида вишак боје. Оне имају казан за боју, пумпу и преливник који доводе боју до ваљка. Штампа се 
одвија тако што се гумени ваљак заједно са материјалом спушта на штампарски ваљак приликом чега он 
осликава отисак на материјалу. Разлика је у томе што машина ROTOPAC 2000 штампа различите врсте 
амбалажних материјала до 8 боја (има 8 штампарских веркова), а TIPOROTO 800-10 штампа различите врсте 



амбалажних материјала од 10 боја. Оне нису исте по ширини траке коју могу обрађивати, по обиму штампарских 
ваљака, по брзини у раду и по броју штампарских јединица. 

5.2 Специфичности производног процеса високе (флексо) штампе 
Висока (флексо) штампа се такође користи у „Типопластици“, а може бити типоштампа и флеско штампа. Њу 

карактерише пренос боје са виших, издигнутих, штампајућих делова на материјал, док су нештампајући делови 
нижи и удубљени.  

Служба репро-припреме мора пратити услове штампе и конкретног посла при дизајнирању, али и услови на 
штампи треба да буду увек исти за један посао. Код високе штампе је најбитније направити клише или 
фотополимер који се монтира на слив (специјалну врсту ваљка) пре штампе и он треба да буде растегљив да би 
се лако деформисао.  

Машина за високу штампу коју поседује ово предузеће је TACHYS. Њу карактерише осам штампарских 
јединица који се састоје од растер ваљка, штампарског и противпритисног цилиндра и ракел ножа. Растер ваљак 
дозира количину боје која мора да се нанесе на клише према графичком решењу. Она има своје специфичности 
када је у питању ширина траке коју може обрађивати, обим штампарских ваљака и брзина рада машине. 

При штампи, материјал се налази између штампарског цилиндра и противпритисног ваљка. Боја преко црева 
долази из казана за боју на растер ваљак. Ракел нож служи да скине вишак боје са растер ваљка. Машина нема 
зупчанике, али има централни бубањ, анилокс и штампарске ваљке. Ширина, затегнутост материјала и вуча се 
морају испоштовати у штампи. Вуча затеже материјал и задаје се на танцер ваљку, а затегнутост омекшава 
материјал између две ролне. 

Исто важи и за ову врсту штампе по питању поштовања линијатура и сепарација боја, јер се у супротном 
јавља моаре, најчешће због угла под којим је изгравиран растерски ваљак који носи боју. Међутим, и 
фотополимерни клише има сепарације под одређеним углом. Када се ови углови преклопе, доводе до графичке 
грешке. 

Свакако је циљ радити са што мање боја ако то дозвољава графичко решење, али никако не треба избацивати 
неку боју уколико то драстично мења изглед слике. 

6 ПРИМЕНА СОФТВЕРСКИХ АЛАТА ЗА ГРАФИЧКИ ДИЗАЈН У „ТИПОПЛАСТИЦИ“ 
Приказом поступка израде амбалаже у Adobe Illustrator-у и Adobe Photoshop-у је објашњено да је процедура 

припреме графичког решења велика када је у питању служба репро-припреме, јер људи у њој морају овладати 
свим алаткама и огромним могућностима које ови софтверски програми пружају, да би се одржало поверење 
купца. 

6.1 Примена софтверског алата Adobe Illustrator 
Један од програма за графички дизајн који се користи у овом предузећу је Adobe Illustrator. То је програм за 

цртање, уређивање векторских објеката и њихово бојење. Његов значај је управо у томе да се сви векторски 
облици могу направити у њему. Вектори чине слику где сваки нацртан облик има своје димензије и где се сваки 
облик може деформисати онако како захтева одређено графичко решење. 

Adobe Illustrator  има још једну значајну специфичност за разлику од Adobe Photoshop-a. Ради се о томе да су 
векторски цртежи независни када је у питању промена резолуције. Дакле, објекти се могу померати, повећавати, 
смањивати при чему не губе јасноћу свих детаља и ивица, као и интегрисати са другим апликацијама. Због свих 
својих добрих особина, он се користи у овом предузећу за припрему графичких решења за штампу. 

Свака амабалажа мора имати свој опис, тј. мора бити наведено о каквој врсти штампе се ради, који је 
производ и купац, датум израде, бар код, димензије амбалаже, који се материјал користи, број радног налога, 
наведене коришћене боје, што се ради у овом програму. 

У њему се такође прави монтажа, ако је потребно искористити целу ширину материјала при чему би остатка 
било мало или нимало, што је најчешћи случај. 

6.2 Примена софтверског алата Adobe Photoshop 
Програм који обрађује слике и који се у овом предузећу показао као најбољи за то је Adobe Photoshop. Слика 

се може изменити или створити нова. Може се променити резолуција, величина, боја, а могуће је и користити 
елементе из других слика да се употпуни она на којој се ради. Пошто се растерске слике састоје од пиксела где 
сваки од њих носи податке о позицији и боји тачке, то значи да при њиховом увећавању сваки пиксел је све већи 
што чини слику мање изоштреном. Дакле, њен квалитет је тада све слабији. 

Модел боја који „Типопластика“ користи је CMYK који има 4 канала (цијан, магенту, жуту и црну). Свако 
предузеће послује тако да искористи што је могуће мање материјала, сировина, алата, времена. Тако и графичка 
предузећа раде са што мање боја. Ако купчев узорак дозвољава да се нека боја избаци, то се може урадити само 
онда када се искључиво не мења визуелни изглед слике, односно тон боје. 



Некада је потребно да слика на амбалажи буде идентична оној коју је купац послао. У суштини, свака слика 
која се појављује на амбалажи мора бити обрађена у Photoshop-у и преконтролисана када је у питању колор. Овај 
програм може учинити да тонови слике буду много бољи и интензивнији, што се постиже комбиновањем 
CMYK-а и Pantone боја. 

7 ЗАКЉУЧАК 
Тржиште се, свакако, мора чешће пратити и анализирати. „Типопластика“ до сада није често анализирала 

тржиште, већ је водила рачуна о томе да испуни захтеве својих клијената и да увек прати и испуњава нове 
измене код производа. Све то намеће потребу да се дизајн појединих производа знатно измени и побољша што се 
постиже иновирањем знања дизајнера производа, подизањем креативности, развијањем способности процене у 
погледу естетике и осећаја за лепо, побољшањем прецизности у раду, побољшањем комуникације са клијентима 
и слично. Ово је важно јер данас постоји мноштво организација које израђују производе сличног квалитета, 
сличних цена и рокова испоруке, па је потребно да постоји круцијални фактор који ће издвојити производ од 
осталих конкурентских. Из тог разлога се у свакој амбалажној индустрији највећа пажња придаје дизајну 
амбалаже, јер што специфичнији и лепши дизајн производа толико му је бољи пролаз на тржишту. 

Служба репро-припреме константно дизајнира графичка решења јер ради по наруџбини па се дешавају честе 
промене у производном програму, било да су мање или веће измене у питању или потпуно нова графичка 
решења. Из тог разлога је потребно побољшати организовање ресурса (машина, сировина, репроматеријала, 
алата, људи) и на прави начин искористити капацитете, како ни у једном тренутку не би дошло до појаве уских 
грла, а уједно би се побољшала продуктивност целе организације. Може се закључити да је ово служба која 
највише утиче на рад свих осталих служби, јер ако припрема графичког решења није добро одрађена, то се одмах 
показује у штампи, што показује колика је њена одговорност. 

Може се набавити још боља и савременија опрема како би испорука била још бржа, јер свакако примена 
рачунара како у служби дизајна, тако и у осталим службама веома олакшава и убрзава рад, па се још више може 
смањити рок испоруке, што је битно из разлога што се врло често клијенти опредељују за оног произвођача који 
ће најпре испоручити амбалажу. 
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