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Апстракт — У овом раду приказан је начин на који компанија „Chips Way“ Д.О.О. спроводи менаџмент квалитетом, уз 
опис стандарда и примену одговарајућих метода. Компанија је након поновног почетка производње 2013. године своје 
пословање обликовала према систему менаџмента квалитетом, увела је HACCP систем менаџмента за безбедност хране и 
међународни стандард за безбедност хране - IFS. Тиме је унапредила све процесе и обезбедила себи равноправну борбу са 
највећим конкурентима на домаћем и страном тржишту. 

Кључне речи – менаџмент квалитетом, производни програм, Парето анализа, HACCP систем менаџмента, IFS стандард 

1 УВОД 
Компанија „Chips Way“ Д.О.О. из Чачка је произвођач снек производа и иако млада компанија у кратком 

року је успела да заузме значајно место на тржишту. То је последица тога што је увела HACCP систем 
менаџмента за безбедност хране и IFS, односно међународни стандард за безбедност хране. 

Менаџмент квалитетом у Републици Србији је пре свега регулисан законима. Држава је развила соптвени 
систем инфраструктуре квалитета којим је домаћим произвођачима омогућила несметан извоз на страно 
тржиште, пре свега системом усаглашавања закона и стандарда. Компанија „Chips Way“ се наравно придржава и 
на њено пословање утичу закони које доносе државни органи. Елементи система инфраструктуре квалитета су 
представљени у раду, како би се приближила слика окружења у коме послује ова компанија. 

Како би се на најбољи начин спровео менаџмент квалитетом, у пракси се масовно користе статистичке 
методе унапређења квалитета. Први пут се користе у првој половини двадесетог века и њиховом применом је 
знатно олакшано откривање узрока проблема. У раду је извршена Парето анализа производног програма 
компаније, односно линије за производњу чипса. Овом анализом је приказано тренутно стање производње, 
издвојени су репрезенти производног програма и евидентирани су неки од узрока одступања на нивоу 
производног програма. 

Данашњи услови на тржишту захтевају увођење система менаџмента квалитетом, а тако се јавља и потреба 
анализе показатеља у организацији, у раду приказаној анализи производног програма и појединих производа. На 
основу оваквог начина пословања и истраживања предузеће „Chips Way“ може усмерити своје активности ка 
одређеним елементима производног програма и изабрати одговарајућу стратегију како би себи обезбедило даљи 
раст, развој и бољи пласман на тржишту. Самим тим се и квалитет свих аспеката организације подиже на виши 
ниво. 

2 ПРЕДСТАВЉАЊЕ КОМПАНИЈЕ„CHIPS WAY“ Д.О.О. ЧАЧАК 
Производни погон компаније основан је 1971. године, као део ПИК Чачак и био је познат као највећи 

произвођач чипса и пиреа у бившој Југославији. Након једне приватизације и банкрота, 2013. године производни 
погон је поново добио нове власнике и компанија наставља са пословањем под називом „Chips Way“ Д.О.О. 
Доласком нових власника развијени су нови производи који су намењени за домаће и страно тржиште. 

Визија компаније „Chips Way“ јесте тежња ка томе да увођењем савремених технологија, усвајањем 
инивативних знања, ангажовањем стручних кадрова постане један од водећих произвођача пре свега на овим 
просторима, а затим и шире. Своју упућеност у светске трендове жели да доказује сваким новим производом 
који, својим дизајном и квалитетом, иде корак даље у односу на претходне. Мисија компаније „Chips Way“ се 
огледа у прихватању обавезе задовољења захтева и очекивања својих купаца и корисника, као и захтева 
нормативних докумената, који се односе на квалитет и безбедност производа, и елиминацијом штетног утицаја 
на животну средину. 

Организациона структура компаније је функционална и подељена је у секторе производње, комерцијални 
сектор, сектор општих и правних послова и финансијски сектор. У оквиру поменутих сектора налазе се 
одговарајуће службе у којима запослени раде у складу са одредницама система менаџмента квалитетом и 
уведеног стандарда. У организационој структури је присутан и представник IFS-а, који координира све 
активности и процесе везано за овај стандард. 



Производни програм, асортиман, комбинација или микс производа је скуп производа које предузеће 
производи и пласира на тржиште.[10] Производни програм компаније „Chips Way“ подразумева три производне 
линије и то линију за чипс, флипс и производну линију за кромпир пире. 

Асортиман производа компаније „Chips Way“ за српско тржиште обухвата следеће производе: Чачански чипс 
classic 30 g, Чачански чипс паприка 30 g, Чачански чипс штапићи кечап 45 g, Чипс сlassic 45 g, Чачански чипс 
pizza 45 g, Чачански чипс ребрасти кечап 45 g, Чачански чипс паприка 45 g, Чачански чипс пекарски 45 g, Чипс 
ребрасти classic 100 g, Чачански чипс пекарски 150 g, Чипс classic 160 g, Чачански чипс pizza 160 g, Чипс 
ребрасти кечап 160 g, Чипс паприка 160 g, Чачански чипс classic 280 g, Чачански чипс ребрасти classic 280 g, 
Чипс пекарски роштиљ 45g, Чачански чипс пекарски 280 g, Чачански чипс пекарски чили 150 g (limited edition), 
Грицко 30 g, Грицко 40 g, Грицко 100 g, Фан флипс беланчевине 40 g, Фан флипс сир 40 g, Фан флипс кикирики 
40 g. 

Компанија „Chips Way“ је у великој мери развила свој асортиман производа. Поред класичног чипса, сада 
производе бројне ароматизоване чипсеве, са различитим укусима. Широка лепеза производа ове компаније 
обухвата разне врсте чипсева и флипсева који су направљени по специјалним захтевима тржишта и купаца. Пире 
се производи само за инострано тржиште. Поред производа намењених за српско тржиште ово предузеће је свој 
производни програм обогатило производима намењеним великим трговинским ланцима, као што су: Maxi, 
Tempo, Mercator, Idea, DIS, Univer Export итд. 

3 МЕНАЏМЕНТ КВАЛИТЕТОМ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ 
Република Србија је развила сопствени систем инфраструктуре квалитета како би својим организацијама 

обезбедила пословање усаглашено са пословањем иностраних организација. Глобални токови и међународна 
трговина, међународни стандарди, захтеви за безбедним производима и остало, су само неки од услова 
пословања на европском и светском тржишту. Услед тога РС мора уклонити техничке препреке које ометају 
слободну трговину са спољним државама, исто тако у новије време се поставља и захтев за поседовањем 
међународних стандарда како би се пословало на домаћем тржишту. 

Државне или приватне институције које се баве стандардизацијом, акредитацијом, метрологијом и 
оцењивањем усаглашености чине елементе система инфраструктуре квалитета у Републици Србији. Оне дају 
призводе или услуге у виду стандарда, националне еталоне физичких величина, услуге калибрисања мерила, 
акредитације, испитивања и сертификације. 

Корисници система инфраструктуре квалитета су пре свега произвођачи и потрошачи, затим регулаторна 
тела (државни органи и агенције које доносе техничке прописе у овој области и врше контролу имплементације 
прописа) и међународни и регионални трговински споразуми (споразуми са Светском трговинском 
организацијом и Европском Унијом). 

4 МЕНАЏМЕНТ КВАЛИТЕТОМ У КОМПАНИЈИ „CHIPS WAY“ Д.О.О. ЧАЧАК 
Компанија„Chips Way“ има дугогодишње искуство и успешну произвођачку праксу, па своје пословање 

наставља тим путем. Унапређењем различитих унутрашњих процеса, компанија настоји да задовољи све 
заинтересоване стране и да задржи онај ниво пословања, који је потребан за успешну борбу како на домаћем, 
тако и иностраном тржишту. Како би пословање усагласила пре свега са европским токовима и обезбедила себи 
место на страном тржишту, ова компанија се определила за пословање базирано на принципима менаџмента 
тоталним квалитетом. Стандардизовала је процесе и обезбедила константну контролу истих уводећи 
међународни стандард IFS и систем за безбедност хране HACCP. На следећој слици приказан је PDCA циклус 
„Chips Way“-а. 

 

Слика 1.  Мрежа процеса у предузећу „Chips Way“ [4] 



Систем менаџмента квалитетом у овој компанији је конципиран према стандарду ISO 9001, али није 
комплетан јер нема све прописане процедуре поменутог стандарда, тако да се може рећи да није извршена 
потпуна стандардизација према ISO 9001, али је створена подлога за то. Са друге стране систем квалитета је 
надограђен системом за безбедност хране HACCP и иако постоје два усклађена система још се не може говорити 
о правом интегрисаном менаџмент систему (IMS), јер као што је поменуто недостају неке процедуре. Постоје две 
варијанте стварања IMS-а, модел истовремене интеграције и модел додавања, у случају „Chips Way“-а ради се о 
моделу додавања. 

Како би спровела концепт менаџмента квалитета ова компанија је јасно дефинисала и строго се придржава 
политике квалитета и здравствене безбедности производа. 

5 ПАРЕТО АНАЛИЗА ПРОИЗВОДНОГ ПРОГРАМА КОМПАНИЈЕ „CHIPS WAY“ Д.О.О. 
Како би се приказао један од начина откривања критичних тачака, самим тим и проналажење производа који 

су носиоци профита и супротно, производа који доносе минималан профит, извршена је Парето анализа 
производног програма компаније „Chips Way“. Парето анализа је једна од метода унапређења квалитета. 

Посматрајући 2014., 2015. и 2016. годину, подаци о приходу показују да је ова компанија највећи приход 
остварила у 2015. години, па се из ње узимају подаци о производном програму који ће бити укључени у Парето 
анализу. 

Анализа је према критеријуму релативног обима производње извршена тако што су, пре свега, пописани 
производи производне линије чипса са произведеним количинама. Затим је одређено процентуално учешће 
сваког производа у укупном обиму производње за 2015. годину. Након тога, извршено је сортирање производа 
према процентуалном учешћу у укупном обиму производње, у опадајућем редоследу, а потом су израчуната и 
кумулативна учешћа у укупном обиму производње. Тако су добијене групе А, Б и Ц. Група А обухвата 21 
производ, што представља 29,58% од укупног броја производа, а они чине 74,45% кумулативног учешћа у 
укупном обиму производње. Група Б подразумева 26 производа, што је 36,62% од укупног броја производа и они 
имају кумулативно учешће у укупном обиму производње 20,36%. Групу Ц чини 24 производа, односно 33,8% 
производа, а њихово кумулативно учешће у укупном обиму производње је 5,18%. Према овом критеријуму 
репрезент производног програма је Чипс classic 45 g SR. У табели 1. приказана је група А. 

ТАБЕЛА I.  ПРОИЗВОДИ ГРУПЕ А ДОБИЈЕНИ ПАРЕТО АНАЛИЗОМ ПРЕМА КРИТЕРИЈУМУ РЕЛАТИВНОГ ОБИМА ПРОИЗВОДЊЕ 

Производ Процентуално 
учешће у 

укупном обиму 
производње 

Процентуално 
кумулативно 

учешће у 
укупном обиму 

производње 
Р. бр. Назив 

1. Чипс classic 45 g SR 14,05 14,05 
2. Чипс classic 160 g SR 6,93 20,97 
3. Чипс ребрасти classic 100 g SR 5,91 26,88 
4. Чипс ребрасти classic 100 g 4,17 31,04 
5. K Plus чипс classic 150 g 3,95 34,99 
6. Чачански чипс ребрасти кечап 45 g SR 3,60 38,59 
7. Чипс classic 45 g 3,47 42,05 
8. K Plus чипс слани 40 g KZ 2,88 44,93 
9. K Plus чипс classic 40 g IDEA 2,87 47,80 
10. K Plus чипс паприка 150 g 2,85 50,66 
11. K Plus чипс ребрасти слани 40 g 2,70 53,36 
12. Чачански чипс classic 30 g SR 2,60 55,96 
13. K Plus чипс паприка 40 g KZ 2,48 58,44 
14. RIAL чипс слани 40g IDEA KZ 2,48 60,92 
15. Чипс classic 160 g 2,14 63,06 
16. Чачански чипс пекарски 45 g SR 2,12 65,18 
17. Чачански чипс штапићи кечап 45 g SR 2,01 67,20 
18. RIAL чипс паприка 40 g 1,83 69,02 
19. Чачански чипс pizza 45 g SR 1,82 70,85 
20. ARO чипс classic 45 g 1,81 72,66 
21. K Plus чипс ребрасти слани 150 g 1,79 74,45 

 

Поступак Парето или АБЦ анализе према критеријуму апсолутног обима прозводње сличан је као код 
критеријума релативног обима производње. Најпре су наведени производи са оствареним приходима и 
израчунато је процентуално учешће сваког производа у укупном приходу оствареном у 2015. години. Након тога, 



одређена су кумулативна учешћа свих производа и на основу њих одређене су групе А, Б и Ц. Група А чини 
74,19% кумулативног учешћа, у њу је сврстано 23 производа, што је 32,39% од укупног броја анализираних 
производа. Група Б обухвата 20,69% кумулативног учешћа у укупном приходу, чини је 26 производа, односно 
36,61% производа. Према анализи, група Ц има 5,11% кумулативног учешћа, у овој групи је 22 производа или 
30,98% од укупног броја производа овог узорка. Репрезент производног програма се разликује од репрезента 
одређеног према првом критеријуму. Репрезент производног програма према критеријуму апсолутног обима 
производње је Чипс classic 160 g SR, док је другопласирани производ Чипс classic 45 g SR уједно и репрезент по 
критеријуму релативног обима производње. У табели 2. су приказани производи групе А добијени према другом 
критеријуму. 

ТАБЕЛА II.  ПРОИЗВОДИ ГРУПЕ А ДОБИЈЕНИ ПАРЕТО АНАЛИЗОМ ПРЕМА КРИТЕРИЈУМУ АПСОЛУТНОГ ОБИМА ПРОИЗВОДЊЕ 

Производ Процентуално 
учешће у 

укупном обиму 
производње 

Процентуално 
кумулативно 

учешће у 
укупном обиму 

производње 
Р. бр. Назив 

1. Чипс classic 160 g SR 11,88 11,88 

2. Чипс classic 45 g SR 7,44 19,31 

3. Чипс ребрасти classic 100 g SR 6,54 25,86 

4. K Plus чипс classic 150 g 5,72 31,57 

5. Чипс ребрасти classic 100 g 5,14 36,72 

6. K Plus чипс паприка 150 g 4,73 41,44 

7. Чипс classic 160 g 3,97 45,41 

8. K Plus чипс ребрасти слани 2,96 48,37 

9. 150 g 2,39 50,76 

10. Чачански чипс пекарски 150 g SR 2,25 53,01 

11. Чачански чипс classic 280 g SR 2,17 55,18 

12. Чипс ребрасти слани 280 g 2,14 57,32 

13. Чипс classic 45 g 2,13 59,44 

14. Чачански чипс ребрасти кечап 45 g SR 2,04 61,48 

15. Чачански чипс пекарски chilli 150 g 1,67 63,15 

16. Чипс classic слани 280 g 1,51 64,66 

17. EC чипс ребрасти слани 280 g 1,47 66,13 

18. K Plus Буцко classic 200 g 1,42 67,55 

19. EC чипс ребрасти роштиљ 1,37 68,93 

20. 280 g 1,35 70,28 

21. K Plus чипс слани 40 g KZ 1,32 71,59 
22. Чипс ребрасти кечап 160 g SR 1,31 72,90 
23. K Plus чипс паприка 40 g KZ 1,29 74,19 

 

Менаџменту квалитета у компанији приказана анализа говори о томе да поред најзначајнијих производа који 
су сврстани у групу А, постоји мноштво производа који имају мали удео у укупном обиму производње. Такође, 
анализа је омогућила да се види који су то производи који имају мали значај са аспекта прихода који остварују и 
које се активности могу даље педузети да се таква ситуација промени на боље. 

6 ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА IFS СТАНДАРДА И HACCP СИСТЕМА МЕНАЏМЕНТА У КОМПАНИЈИ „CHIPS WAY“ Д.О.О. 
HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points) је систем менаџмента којим се идентификују, оцењују и 

контролишу критичне тачке тј. опасности по безбедност хране. 

IFS стандард (International Food Standard) је приватан стандард и представља два обједињена стандарда, 
стандард квалитета и стандард за безбедност хране. То значи да овај стандард контролише квалитет произвођача 
и безбедност хране. Конципиран је и садржи готово исте процедуре као ISO 9001. У компанији „Chips Way“ је 
дограђен системом за безбедност хране. 

Важна карактеристика овог, али и других стандарда за безбедност хране јесте принцип следљивости. Овај 
принцип поштује и компанија„Chips Way“ тако што врши праћење и контролу свих процеса и активности од 
почетка производње сировина, односно семена кромпира, па све до пласирања производа крајњим потрошачима, 
где се прате и њихове потребе, жеље и захтеви, како би се добила повратна информација за унапређење 
организације. 

Кључни разлог Компаније „Chips Way“ за увођење стандарда је, поред свести о предности ове врсте 
стандардизације, законска регулатива у области прехрамбене индустрије. Закони се односе како на домаће 



тржиште тако и на међународно. Без увођења система за безбедност хране, као и међународног стандарда за 
безбедност хране, ова компанија би била онемогућена да своје производе пласира на инострано тржиште, док 
закони у РС такође прописују обавезу увођења HACCP система. 

6.1 Процедуре према IFS-у у компанији „Chips Way“ Д.О.О. 
IFS стандардом дефинисан је велики број процедура, а овде ће бити поменуте само најважније системске 

процедуре. Свака процедура садржи дефинисан предмет, подручје примене, ток процедуре, упутства, 
евиденцију, одговорност. 

Најважнија процедура је преиспитивање од стране руководства јер обједињује све остале. У „Chips Way“-у се 
крајњи резултати контроле и анализе процеса разматрају након одређеног времена на састанку са генералним 
директором и на том састанку присуствују представник IFS-а, као и представници осталих сектора и служби. 
Сумирају се резултати и уколико је потребно предлажу корективне мере. 

Обука представља системску процедуру и ова компанија је спроводи са посебном пажњом. Када год се укаже 
прилика, а да се не омета процес производње компанија организује обуке запослених, од највишег до најнижег 
нивоа у организационој структури. О свакој обуци се води евиденција и то је документ који се прати. 

Набавка је, такође системска процедура, и разликује се набавка материјала и услуга и планирање набавке. 
Компанија врши преиспитивање, рангирање и оцењивање испоручиоца. Најпре се анкетирају испоручиоци како 
би се извршила почетна процена. Затим се формирају ранг листе испоручиоца на основу чега се некима од њих 
даје предност због квалитета услуге. 

Процес производње је регулисан са више процедура, ту су посебно процедуре за производњу чипса, снек 
производа и кромпир пиреа. Свака од њих упутствима покрива целокупан процес производње. 

Процедура управљања неусаглашеним производима се односи на поступање са неусаглашеним производима 
који су настали током пријема, у току процеса производње, у току складиштења или су враћени од стране 
купаца. Ова процедура прати цео процес од откривања неусаглашеног производа па све до повлачења тог 
производа. 

Опозив производа је важна процедура јер регулише питање повлачења са тржишта небезбедних производа. У 
њој је описан ток активности од тренутка пријаве да је на тржишту небезбедан производ па све до тренутка 
повлачења производа и његовог одлагања. 

Интерна провера је системска процедура. Интерну проверу могу вршити лица која су посебно обучена за 
извођење провере и имају довољно знања о систему безбедности хране и доброј хигијенској пракси. Та лица се 
називају проверавачи. Проверу врши представник IFS-а, попуњавајући рубрике чек листе о стању система и 
објашњењима. 

Процедура корективно-превентивних мера има задатак да се смање или уклоне неусаглашености са системом 
за безбедност хране. Овом процедуром се врши идентификовање могућих и потенцијалних неусаглашености и 
њихових могућих узрока, вредновање потреба за мерама које спречавају појаву неусаглашености, утврђивање и 
спровођење потребних превентивних мера, праћење резултата предузетих мера; преиспитивање резултата 
спроведених превентивних мера. 

Процедуром за праћење и мерење задовољства корисника утврђује се методологија за прикупљање, обраду, 
анализу и праћење информација о задовољству корисника. Служба маркетинга спроводи ову процедуру у циљу 
побољшања квалитета производа. 

Реаговање и жалбе корисника представљају повратне информације за компанију „Chips Way“ и она их 
користи како би пратила квалитет у току његове испоруке и употребе. 

Једна од најзначајнијих процедура разматраног стандарда је идентификација, статус контролисања и 
следљивост. Примењује се у функцији контроле квалитета приликом спровођења активности идентификације 
производа, доделе статуса контролисања и приказивања следљивости. 

Поред поменутих процедура, „Chips Way“ је прописао и процедуру управљање документима, управљање 
циљевима, одбрану хране од биотероризма и трећих лица, одржавања, хигијене итд. 

7 ЗАКЉУЧАК 
Процеси обликовани поменутим системом менаџмента и стандардом подразумевају поштовање прописаних 

процедура којима је дефинисана свака активност у организацији. Свака процедура обухвата упутства и 
документацију коју је потребно попунити током обављања активности и која се доставља представнику IFS-а. 
Један од недостатака имплементације система менаџмента квалитетом и стандарда јесте тај што је у компанији 
запослен један овлашћени представник, па се може десити да управо он, који би требало да указује на одступања, 
направи неко одступање због немогућности обраде велике количине података у кратком периоду. 

„Chips Way“ је себи обезбедила подлогу за увођење стандарда ISO 9001 тиме што је имплементиран стандард 
конципирала према ISO 9001, уз надоградњу са HАCCP системом менаџмента. Такође, компанија планира да у 



наредном периоду имплементира и систем менаџмента заштитом животне средине према ISO 14001, али је 
главна препрека то што је велики део овог система регулисан законом, па је његово увођење изузетно захтевно. 

Парето анализа извршена у овом раду показује да је производни програм прилично разноврстан, не само по 
броју и врстама производа, већ и по обиму производње и приходу који ти производи остварују. Многи производи 
су тек у фази раста и зрелости, док други показују опадање обима производње и прихода од продаје и због тога је 
потребно на време уочити проблеме, а све у циљу унапређења и стварања оптималног производног програма. 

Компанија „Chips Way“ одваја значајна средства како би инвестирала у нове производе Развија производе 
како за себе, тако и за друге робне марке, као што су Maxi, Tempo, Mercator, Idea, DIS, Univer Export итд, па се 
може рећи да је на неки начин сама себи конкуренција. Једна од могућности ове компаније јесте и отвореност 
тржишта ка новим аромама и укусима. Иначе, њихова пракса није повлачење производа са тржишта већ 
модификација постојећих. Парето анализа управо приказује који производи више нису атрактивни на тржишту, 
па се увек могу додати нове ароме или модификовати постојеће. 

Све ово говори о одговорности компаније „Chips Way“ према потрошачима, јер се труди да задовољи захтеве 
тржишта за квалитет производа, а квалитет производа је управо последица сталног унапређења свих аспеката 
пословања. 
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