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Апстракт – Овај Мастер рад садржи приказ практично обрађених области анализе организационих система, организације
рада, планирања и управљања пројектом унутар предузећа, а све то је практично приказано на примеру предузећа за
производњу, инжењеринг и консалтинг “Мининг инжењеринг д.о.о.”. Теоријски део рада садржи приказ теоријских области
као што су теорија система и процесна теорија, организација и организовање, организационе структуре и друго.
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1 УВОД

Анализа организације рада, планирања и управљања пројектима, као и свеобухватног пословања
организационих система је веома важан процес приликом процењивања организацијских способности
организационог система. Квалитетно спорведеном анализом добијају се важни подаци о пословању
организације, као и њеном раду, тако да се ови подаци могу искористити као почетни корак приликом вршења
других организационих анализа, односно може се користити као основа за побољшање организационог система,
као и за креирање будућих стратегија, спрем постојећег стања у организацији.

Предмет овог рада је анализа организације рада, планирања и управљања пројектом предузећа Мининг-
инжењеринг д.о.о., као и теоретски приказ материје која је потребна ради успешног извршења те анализе.
Теоретски приказ организационих система, организације и организовања, као и преглед типова организација и
организационих структура пружају одређена теоретска знања која могу посложити као основа за успешно
спровођење различитих видова анализа организационих система.

У раду су обрађене различите теме које су од велике важности, па су у раду приказани теоретски прикази
организационих система, као и њиховог циља и начина управљања. Теоретски приказ организација и
организовања, као и приказ типова организација и организационих структура, је део рада који претходи
практичном делу, то јесте анализи.

Циљ овог рада је приказ теоријски и практично обрађених области, који су саставни део анализирања
ораганизационог система предузећа, као и свеобухватног пословања предузећа.

2 ОРГАНИЗАЦИЈА И ОРГАНИЗОВАЊЕ

Организовање је процес формирања редовног коришћења свих организационих ресурса у систему
управљања.[14] То је процес дефинисања посла који је неопходно реализовати, повезивањем људи и стварањем
структуре потребне зарад остваривања задатака којима се остварују успостављени циљеви.[8] Данас нема
свеобухватне и јединствене дефиниције појма организација. Реч организација се користи без јединственог и
потпуно јасног значења. Неке од дефиниција појма организација, које се често срећу у литератури су:
Организација је средство за постизање циља.[4] Организација је скуп односа између људи у обављању

заједничких послова, да би се постигао циљ у датим условима.[2]

2.1 Организациона структура
Организациона структура представља најважнији део сваке организације. Не постоји потпуна теоријска

сагласност око тачне дефиниције организационе структуре. Структура представља саставни део сваке
организације, то је систем унутрашњих веза и односа.[8] Приликом дизајнирања организационе структуре треба
обратити пажњу на четири битна проблема:
„Прво, структура мора одражавати циљеве и планове, будући да се из њих изводе активности. Друго, мора

одражавати овлашћења која има управа предузећа. Треће, мора одражавати своје окружење. Четврто, мора, при
груписању активности и стварању односа овлашћења унутар организационе структуре, водити рачуна о људским
ограничењима и обичајима.“[16]
2.1.1 Традиционални облици организационих структура
Концепт посматрања организационе структуре са аспекта система вођења представљен је кроз традиционалне

облике организационих структура.



Код организационе струкутуре, израђују се различити типови организације, а то су: Линијски тип,
Хијерархијски тип по функцијама, Линијско – штапски тип, Функционални тип, Линијски и функционално –
штапски тип, Линијски и функционално – штапски с колегијалним органом.

Слика 1. Облици организационих структура (Извор: Радојичић, М., Увод у менаџмент, Факултет техничких
наука Чачак, Чачак 2010.)

2.1.2 Департментализација
Департментализација представља структуру која се другачије назива и вишелинијска, а дизајнира се по

предметном и територијалном методу. Тако да овде послови базичних функција нису ни обједињени,а нису ни
лоцирани на једном месту , већ сусу рашчлањени по различитим производно тржишним сегментима.
Постоји пет форми департментализације:[12]
 Функционална департментализација
 Географска департментализација
 Производна департментализација
 Процесна департментализација
 Департментализација послова са клијентима

2.1.3 Савремени организациони модели
Савремени облици организационих структура настају као одговор организација на различите изазове

пословања и окружења, како интерног, тако и екстерног. Пројектовање организационе структуре мора стварати
услове за усаглашено функционисање свих организационих компоненти, како би се осигурала примена
организационе структуре која би била најпримеренија самој организацији. Поред традиционалних
организационих структура, организација у будућности развија и нове, савремене организационе моделе. Основа
свих савремених облика организације је информациона технологија која веома олакшава организационо
умрежавање.

3 АНАЛИЗА ОРГАНИЗАЦИЈЕ РАДА И ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА “МИНИНГ-ИНЖЕЊЕРИНГ Д.О.О.”
Да би се спровела успешна анализа орагнизације морају се знати одређени подаци о организацији. Ти подаци

садрже: Личну карту организације, Организациону структуру, Опис послова и систематизацију радних места,
ради утврђивања расположивих људских ресурса, Организацију рада, организацију безбедности и здравља на
раду и друго.

3.1 Спецификација предузећа
Пословно Име: ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ ИНЖЕЊЕРИНГ И КОНСАЛТИНГ ЧАЧАК
Статус: Активно привредно друштво
Матични број: 17496883
Правна форма: Друштво са ограниченом одговорношћу
Седиште: Општина: Чачак | Место: Чачак | Улица и број: Бате Јанковића 23
Датум оснивања: 04.03.2003
ПИБ: 102832861

Предузеће Мининг – инжењеринг д.о.о. Чачак основано је 04.03.2003. године. Специјализовано је за
извођење бушачко – минерских радова како у урбаним срединама, тако и на површинским коповима,
каменоломима, тунелима, свим подземним просторијама и путној инфраструктури.
Поред ових специјалистичких радова предузеће је кадровски и технички опремљено за израду пројектно –

техничке документације из свих области рударства, као и за експлоатацију минералних сировина.
Предузеће запошљава јако специјализовану радну снагу за руковање рударско – грађевинским машинама,

инжењерски кадар, као и потпору за стручно праћење и развој своје делатности.
Кадровска групација људи је обучена за бављење пословима промета, транспорта, складиштења и употребе

експлозива и експлозивних средстава на простору Републике Србије. Исти кадрови су покривени цертификатом
АДР-а.
У свом склопу предузеће располаже и стационираним магацином експлозива и експлозивних средстава, као и

преносним спремиштима за складиштење и чување експлозива и експлозивних материја на терену
(градилиштима).
Располаже најмодернијом опремом за извођење бушачко – минерских радова, као и за експлоатацију

минералних сировина. Такође поседује и све цертификате за употребу, промет и транспорт привредних
експлозива, као и складиштење у стационираним магацинима до 8000 кг. експлозива и 50000 комада
иницијалних средстава.



3.2 Организациона структура предузећа
Предузеће сачињавају следеће организационе целине:

 Управа предузећа
 Одељење за опште, кадровске и правне послове
 Одељење за финансијске послове
 Одељење за производњу, инжењеринг и консалтинг

Слика 2. Организациона шема предузећа

3.3 Организација рада предузећа “Мининг-инжењеринг Д.О.О.”
Задатак организације рада, у сваком предузећу, јесте да изврши адекватну поделу и груписање активности,

као и да утврди односе између свих учесника у раду који учествују у остваривању организационих циљева.
Организација рада се поставља редовно, али и мења према одређеним утврђеним начелима, правилима,
прописима и методама у којима организација делује.

Процес који претходи пословима минирања
Да би се извршило минирање, пре свега је потребно прорачунати потребне количине експлозива које су

потребне да би се напуниле бушотине, а то се прилаже кроз техничку документацију.
Процес почиње пријављивањем МУП-у, на територији општине у којој се изводе радови.
Након добијене дозволе – решења од надлежног МУП-а, захтев се упућује предузећу за производњу и

дистрибуцију привредних експлозива и електро детонатора.
Произвођач (дистрибутер) подноси захтев МУП-у, у својој општини, за дозволу за транспорт за посматрано

предузеће где се наводе тачне количине и дестинција транспорта експлозива.
3.3.1 Утврђивање процеса рада
Процес рада је утврђен приликом посете једној од радних локација предузећа, где су се вршили минерски

радови приликом израде тунела. Приликом утврђивања процеса рада, морала се обратити пажња на целокупан
процес рада, који је у овом случају извођен заједно са главним извођачем, који је вршио један део целокупном
процеса, односно циклуса, где се у графичком приказу приказује само онај део процеса рада везан за минерске
послове, односно послове које обавља посматрано предузеће. Процес је детаљно објашњен у мастер раду.

Слика 3. Процес израде тунела бушењем и минирањем (Извор: Heinio, M., Rock Excavation Handbook, Sandvik
Tamrock Corp, 1999.)

3.4 Организација безбедности и заштите на раду унутар предузећа
Рад у предузећу “Мининг инжењеринг д.о.о.” се изводу у ризичним условима, услед коришћења тешких

средстава за рад у виду механизације и експолозивних материја, као и рада у отежаним условима, који се
односе на различиту конфигурацију терена, где је сам терен ризичан, као што су каменоломи, тунелске цеви и
друго. Служба заштите на раду, има за циљ да својим деловањем отклони или ублажи негативне ефекте процеса
производње на раднике, конкретно служба заштите на раду посматраног предузећа је организована кроз



ангажовање екстерних стручњака из области безбедности и заштите на раду, из посебних агенција, као и кроз
едукацију запослених из ове области.
Процес рада одређених послова, посматраног предузећа, својим техничким и технолошким карактеристикама

ствара потенцијалну опасност па живот и здравље радника. То се испољава, пре свега, у виду опасности од
повреда применом појединих оруђа, као и повреда приликом неадекватног руковања експлозивним материјама
и детонаторима. Поред опадања продуктивности рада, ове опасности условљавају и пад економичности.
Па је тако отклањање, или ублажавање опасности од повреда и професионлних обољења оправдано и са

становишта економских критеријума. Па се тако средства уложена ради спровођења безбедности и заштите на
раду вишеструко исплате, кроз различите видове пословања предузећа. Адекватна примена принципа заштите и
безбедности на раду, поред економског, има и шири друштвени значај.
Приликом рада, запослени су у обавези да, у претходно предвиђеним временским интервалима, врше проверу

свог знања из области безбедности и здравља на раду, везано за посао који обављају, па се та провера врши
одређеним тестовима, а врши је особа задужена за безбедност и здравље на раду, која може бити запослена у
предузећу или ангажована из агенције која се бави тим пословима, што је и случај у посматраном предузећу.
Тестови за проверу знања из области безбедности и здравња на раду су сачињени као тестови са више
понуђених одговора за свако питање. Садрже простор за уписивање имена и презимена радника, назив и степен
стручне спреме, посао који обавља, место и датум провере, као и одређене напомене и описну оцену, изражену
кроз описе задовољио или није задовољио.
Национални системи безбедности и здравља на раду успостављају се у одређеним условима, који поред

поштовања националних закона, све чешће морају подједнако уважавати и међународне правне изворе, због све
израженије тежње међународним интеграцијама.
Прописи који регулишу област заштите на раду у нашој држави су:
 Закон о безбедности и здрављу на раду
 Закон о раду, који дефинише услове рада закључивањен колективних уговора и уговора о раду између

синдиката и послодаваца, заштиту осетљивих категорија радника, скраћење радног времена на
различитим радним местима и друго.

 Закон о здравстевеном и пензионом осигурању, који регулише права радника у случају повреде на раду,
професионалних болести, неспособности за рад и друго.

Као предузете мере заштите на раду користи се општи правилник предузећа, који је у складу са Законом о
безбедности и здрављу на раду.

4 ЕКОНОМСКА И ФИНАНСИЈСКА КОМПОНЕНТА ПРОЈЕКТА У ПРЕДУЗЕЋУ “МИНИНГ-ИНЖЕЊЕРИНГ Д.О.О.”
Под финансијском оперативом предузећа се подразумева она активност у предузећу чији је циљ обезбеђење

финансијских средстава која су потребна за функционисање предузећа.
Предузеће организује ову активност, као и све друге активности у предузећу, кроз три фазе, које се могу

међусобно преклапати, а то су припрема, извршење и контрола. То се постиже акцијама које су обухваћене
припремом и обезбеђењем извора финансирања, снабдевањем потребним финансијским средствима свих
служби у предузећу, контролом укупне расподеле расположивих средстава и њихове употребе у пословању
свих појединачних служби.

4.1 Економичност и остварење добити предузећа
Економичност предузећа је представљена као парцијална економичност, односно економичност једног дела

производње предузећа. Односи се само на један део производње који се налази на локацији Каменолом Сушица,
Чачак.
У табелама Табела 1. и Табела 2. дати су подаци укупних прихода и расхода остварених пословањем

предузећа у једном делу производње, за период од две године, односно за 2015-у и 2016-у годину.

ТАБЕЛА I. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2015-У ГОДИНУ (ИЗВОР: ИНТЕРНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ПРЕДУЗЕЋА МИНИНГ ИНЖЕЊЕРИНГ
Д.О.О.)

ТАБЕЛА II. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2016-У ГОДИНУ (ИЗВОР: ИНТЕРНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ПРЕДУЗЕЋА МИНИНГ ИНЖЕЊЕРИНГ
Д.О.О.)

Приходи и расходи за период од 1/1/2016 до 31/12/2016
ПРИХОДИ 141.346.545,56 Дин.
РАСХОДИ 133.735.429,62 Дин.

На сликама Слика 4. и Слика 5. приказан је графички приказ прихода и расхода предузећа “Мининг-
инжењеринг Д.О.О.” за 2015-у и 2016-у годину.

Приходи и расходи за период од 1/1/2015 до 31/12/2015
ПРИХОДИ 130.603.004,28 Дин.
РАСХОДИ 129.745.287,46 Дин.



Слика 4. Приходи и расходи за 2015-у годину Слика 5. Приходи и расходи за 2016-у годину

У раду је приказан прорачун, којим су добијени следећи резултати, парцијална економичност за 2015-у
годину износи 100,66%, док за 2016-у годину 105,69%. Парцијални индекс економичности је добијен
упоређивањем ове две вредности економичности и приказан је у наставку.
Индекс парцијалне економичности, добијен упоређивањем економичности из 2015-е и 2016-е године, за

пројекат каменолома “Сушица”, износи 104,997%.
Из претходно добијених података може се видети да је економичност из 2016-е године повећана за ≈5% у

односу на 2015-у годину.
На слици Слика 6. приказан је графички приказ економичности предузећа за 2015-у и 2016-у годину.

Слика 6. Приходи и расходи за 2015-у годину Слика 7. Добит предузећа

Добит предузећа представља разлику између прихода и расхода предузећа. Добит, као и економичност, може
бити парцијална, односно добит за одређени временски интервал, или за одређени део производње, односно,
пројекат.
На слици Слика 7. приказан је графички приказ парцијалне добити предузећа, за коју је прорачун

представљен у мастер раду, за један део производње, односно пословања предузећа у каменолому “Сушица”, за
2015-у и 2016-у годину. Као што се може водети на слици, добит предузећа је знатно већа за 2016-ту годину.

4.2 Амортизација основних средстава предузећа
Амортизација основних средстава подразумева вредносно надокнађивање за сва физичка трошења, као и за

њихова техничка застаревања. Сва основна средства према појавном облику могу бити ствари или права, према
намени производња или непроизводња, према стању у функцији или ван функције и у приреми.
Амортизација оновних средстава је поступак постепеног смањивања вредности основних средстава забог

репродукционог трошења средстава за рад и преношења одговарајуће вредности у структуру цене коштања
добијеног произвда на тим средствима за рад.[9]

Системи израчунавања амортизације
Амортизациони отписи могу бити:
 Функционални ( висина отписа зависи од њиговог степена искоришћења)
 Временски (висина остписа је одређена тако што се вредност средстава подели са веком трајања).
Временски систем амортизације, код ове врсте користе се следеће методе обрачуна амортизације, а то су:

Пропорционални отпис, Прогресивни отпис, Дегресивни отпис и Кумулативни отпис.

На слици Слика 8. приказан је графички приказ амортизационих отписа.



Слика 8. Амортизациони отписи Слика 9. Прорачун амортизације (Извор: Интерна документација
предузећа Мининг Инжењеринг Д.О.О.)

Амортизација основних средстава израђена је употребом софтверског алата AMORTOS, који служи за
подршку управљању финансијским пословима предузећа. На слици Слика 9. приказан је прорачун амортизације,
добијен коришћењем софтверског алата AMORTOS.

5 ЗАКЉУЧАК

Да би се успешно извршило побољшање перформанси и пословања организације, са становишта посматрања
организације као организационог система, мора се на сваки елемент организације посматрати као засебан
систем. Па се тако приликом анализа организације рада, планирања, управљања, као и анализа финансијког
пословања предузећа и других анализа, сваком посебном делу мора посветити посебна пажња, уколико желимо
да оне буду успешне. Циљ израде ових анализа је тај да се након израде добија потпун увид у све аспекте рада
и пословања предузећа, па тако могу послужити као основа за формирање нових стратегија предузећа, за
унапређење организације рада и пословања, побољшање управљања појединачним пројектима, унапређење
примене законски дефинисаних прописа, као и за евентуалну детекцију проблема у различитим деловима
пословања предузећа. Одговарајућом анализом постојећег стања могуће је предупредити будуће проблеме
унутар функционисања предузећа, због тога што се тек након извршене анализе могу јасно сагледати сви
појединачни делови функционисања предузећа. Детектовање проблема у примени законски дефинисаних норми
може спречити даљи неадекватан и небезбедан рад, што има вишеструке повољне ефекте по предузеће, што се
огледа кроз побољњање пословног, али и ширег друштвеног аспекта.
Долази се до закључка да су предности правовременог вршења анализа функционисања различитих делова

предузећа вишеструке, односно да доприносе побољшању свеукупног функционисања и пословања предузећа,
а као практичан пример послужило је предузеће за производњу, инжењеринг и консалтинг “Мининг-
инжењеринг д.о.о.” из Чачка, које након извршене анализе има детаљан и прегледан увид у своје
функционисање, па тако може искористити све предности анализе.
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