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Апстракт— Циљ овог мастер рада је приказ и анализа специфичности организације пословања и организационих и 

технолошких перформанси предузећа „АкваПан инжењеринг“, као и идентификовање мера за даље унапређење и развој 

организационих перформанси овог предузећа. На основу резултата спроведене анализе дефинисан је и представљен концепт 

даљег развоја предузећа. 

Кључне речи – организација пословања, технолошке и организационе перформансе, концепт развоја. 

1 УВОД  

У савременом пословном и производном окружењу, посебна пажња се посвећује проучaвању феномена 
организације, с обзиром на значај организационе структуре и нивоа организованости пословања и производње 
важно је детаљно анализирати организационе специфичности предузећа и изнаћи начине за модификовање 
организационе структуре у функцији унапређења организационих перформанси.  

Као важну одредницу пословног и тржишног успеха предузећа треба схватити и производни програм 
предузећа као и прозвода као генератора свих пословних збивања у предузећу. Анализа специфичности 
производног програма и креирање стратегије за развој и управљање производима представља активност 
предузећа кључну за успостављање конкурентске позиционираности на тржишту.  

Поред наведених сегмената у раду ће бити анализиране и специфичности технолошких процеса који се 
реализују у предузећу „АкваПан инжењеринг“ у циљу сагледавања могућности за рационализацију производних 
процеса усавршавањем технологије коришћене у производњи. Као посебан део рада биће дат предлог концепта 
даљег развоја предузећа. 

2 ГЛАВНЕ ПОСЛОВНЕ ОДРЕДНИЦЕ ПРЕДУЗЕЋА „АКВАПАН ИНЖЕЊЕРИНГ 

Основна делатност предузећа је производња PP, PVC и РЕ цеви. Како би употпунио свој производни програм 
предузеће „АкваПан инжењеринг” се бави и израдом PP, PVC и РЕ фазонских комада и РЕ ревизионих шахти 
као и трговином комплетног асортимана водовода и канализације. 

Предузеће „АкваПан инжењеринг” је основано 1993. године као приватно предузеће породице Пантовић. За 
квалитетно функционисање покривају се све фазе реализације производа кроз набавку материјала, производњу, 
маркетинг и продају, јер за опстанак и развој предузећа „АкваПан Инжењеринг” свој ослонац налази углавном у 
сопственом потенцијалу, изграђеном кроз вишегодишњу традицију. До циљева којим тежи пословна политика 
компаније се не стиже преко ноћи и зато је тим који је основао и развијао ово предузеће био предан његовом 
развоју и организованом деловању. 

„Годишња производња предузећа „АкваПан инжењеринг” је око 400 шлепера робе за водовод и канализацију 
и то ову фирму чини лидером у својој области на локалном тржишту. „АкваПан инжењеринг“ је породично 
предузеће које запошљава око 80 запослених. Вредност производње на годишњем нивоу се процењује на око пет 
милиона евра.” [6] 

2.1 Производни програм предузећа „АкваПан инжењеринг“ 

Производи као резултат производне делатности предузећа чине производни програм. „Производни прогрем 
представља асортиман, комбинацију или микс производа односно скуп свих производа које предузеће производи 
и пласира на тржиште.“ [8] Производни програм предузећа „АкваПан инжењеринг“ обухвата следеће категорије:  



 Полиетиленских водоводних цеви (РЕ80 и РЕ100) пречника од Ø 20 до Ø 500 mm намењене за притиске 
од 6,10,16 и 20 бари. 

 Полиетиленских двослојних коругованих цеви за заштиту каблова: Ø110mm, у шипкама дужине од 6 и 12 
метара у котуру од 50 и 100m. 

 Полиетиленских цеви за телекомуникационе каблове (нажљебљене изнутра): од Ø 32 до Ø 110, у котуру 
од 100м до 500m, или у шипкама од 6m до 12m. 

 Полиетиленских цеви за гас (PЕ80 и PЕ100) пречника од Ø 20 до Ø 500mm, намењене за притиске од 
1,4,6 и 10 бара, у котуру од 100 и 200m или шипкама од 6 и 12m. 

 Полиетиленских спиралних цеви SN 4 или SN 8 за канализацију пречника од Ø 300 до Ø 1200 mm, у 
шипкама од 6m или према захтеву купца. 

 PЕ фазонских комада и PЕ шахти одговарајуће дужине и пречника. 

 PVC цеви за кућну канализацију пречника од Ø 50 до Ø160mm, дужине од 250mm до 5000mm. 

 PVC цеви за заштиту каблова: Ø 110 дужине 6000mm. 

 PVC цеви за пластенике: пречника Ø 32 и Ø40mm дужине 8000mm. 

 PVC глатких цеви за уличну канализацију пречника од Ø 200 до Ø 400mm, квалитета С-20 и С-25, 
дужине од 1000mm до 6000mm. 

 PVC двослојне коруговане цеви за уличну канализацију пречника Ø 200 до Ø 500mm, дужине од 6 и 12 
метара, класе SN 4 и SN8. 

 NP спојнице за све врсте водоводних (PVC, HDPE, LG, ACC) и других цеви. 

3 ОРГАНИЗАЦИОНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПРЕДУЗЕЋА „АКВАПАН ИНЖЕЊЕРИНГ”   

У наставку ће бити представљене и детаљно анализиране организационе карактеристике предузећа „АкваПан 
инжењеринг“. Најпре су дате основне теоријске поставке о организацији и процесу моделирања организационе 
структуре, након чега ће бити ближе приказане специфичности организационе структуре овог предузећа, 
специфичности система управљања и принципи организације радних места овог предузећа. Посебан део овог 
поглавља чини приказ предлога за модификовање организационе структуре дато у функцији унапређења 
организационих перформанси овог предузећа.   

Појам организације се може тумачити на више начина у зависности са аспекта изучавања. Поједини аутори 
организацију дефинишу као „процес формирања редовног коришћења свих организационих ресурса у систему 
управљањa“, [15] организација може да се дефинише и као „скуп односа између људи у обављању заједничких 
послова да би се постигао циљ у датим условима.“ [5] 

Појам организовања се може дефинисати као: „процес дефинисања посла који је неопходно реализовати, 
повезивањем људи и стварањем структуре потребне зарад остваривања задатака којима се остварују 
успостављени циљеви.“ [13] 

Поред појма организације и организовања важно је разумети појам организационе структуре. „Структура 
представља саставни део сваке организације, то је систем унутрашњих веза и односа. Организациона структура 
је најважнији елемент организације, то је резултат процеса организовања.“ [8] Комплексност овог појма захтева 
свеобухватније схватање ове проблематике па је организациону  структуру могуће схватити и као „релативно 
трајан план распореда послова и међусобних веза међу људима који обављају те послове у предузећу. Под 
организационом структуром подразумевамо поделу на поједине делове који представљају организационе 
јединице у којима се реализују одређене функције и задаци“. [8] 

3.1 Принципи организације рада предузећа „АкваПан инжењеринг“   
Да би се остварили овако постављени циљеви, рад појединаца, као и рад колектива у целини, предузеће 

„АкваПан инжењеринг“ дефинише и у свом раду имплементира следеће принципе организације рада:  

 принцип минималног психофизичког напрезања,  

 принципи организације колективног рада,  

 принцип јединства супротних интереса,  

 принцип јединства циља.   

Радна места у предузећу „АкваПан инжењеринг“ се деле на неколико општих група:  

 производна,  

 транспортна,  

 за снабдевање и испоруку,  

 енергетичари,  

 одржавање услова рада,  

 пројектовање, планирање, организација и припреме,  

 прикупљање, обрада и дистрибуција информација,  

 регулисање и координација процеса рада.   

Ако се изврши правилна организација радних места тада се може организовати рад на више машина, из тог 
разлога предузеће „АкваПан инжењеринг“ за уређење радних места уводи следећа правила:  



 радна места морају бити чиста,  

 радна места морају бити добро осветљена,  

 радна места морају бити снабдевена материјалима,  

 транспорт се реализује редовно,  

 на радним местима требало би да буде што мање замарања у ходању и покретима,  

 радници треба да буду прописно обучени.   

3.2 Систем управљања предузећа „АкваПан инжењеринг“   

Предузеће „АкваПан инжењеринг“ креира своју управљачку структуру сагласно специфичностима свог 
пословања, затим унутрашњих и екстерних чинилаца организације али и постојећих законских оквира.   

Најважнији унутрашњи чиниоци организације предузећа „АкваПан инжењеринг“ су циљеви и стратегија, 
технологија и задаци, величина, кадрови, животни циклус предузећа, производ и локација.  

Управљачка структура предузећа „АкваПан инжењеринг“ обухвата следеће елементе: генерални директор, 
извршни директор, представник руководства за систем менаџмента квалитетом, директори сектора итд...   

3.3 Специфичности организационе структуре предузећа „АкваПан инжењеринг” 

Организацијуну структуру предузећа „АкваПан инжењеринг“ чине следеће службе:  

 служба набавке сировине  

  служба маркетинга  

 служба припремања производње  

 служба одржавања  

 техничка служба  

 магацин готових производа  

 транспорт  

 рачуноводство  

 служба контроле  

 служба анализе квалитета     

Предузеће „АкваПан инжењеринг” има организациону структуру која се састоји из више нивоа управљања. 
Први на лествици управљања је власник, директор, а затим директори и шефови по секторима. Неке од радних 
обавеза директора у овом предузећу су следеће:   

 Организује и води пословање,   

 Закључује и склапа уговоре са трећим лицима,  

 Учествује у доношењу циљева организације, спровођењу активности за њихово остварење,  

 Контролише рад запослених у целинама у којима руководи,  

 Ради на побољшању мера пословања у складу са главном сврхом организације,  

 Учествује у избору кадрова везаних за послове.   

„Управљање производњом не односи се на постављање циљева, већ је више окренуто трасирању путева, 
токова како да се циљ оствари и то на оперативном нивоу.“ [3] Производна функција у овом предузећу се дели на 
управника производње и технолога.  

 Обавезе технолога у оквиру овог предузећа су:  

 Врши пријемну, процесну и контролу готових производа  

 Анализа и упоређивање  

 Управљање процесом интерних провера  

 Провера мерне опреме   

 За набрајање је дефинисан шаблон., 

 Користити SI (MKS) систем јединица. Енглеске јединице се могу користити као секундарне јединице. 
Изузетак су Енглеске јединице опште прихваћене као што је величина дискете итд.  

 Користити нулу пре децималног зареза:“0,25”, а не  “.25”.  

3.4 Предлози за модификацију организационе структуре предузећа „АкваПан инжењеринг“   

У наставку ће бити дати предлози за модификацију ове организационе структуре у циљу успостављања 
ефикасније организације радa, те ефективнијег пословања и унапређења организационих перформанси. „Уколико 
организација жели дугорочан успех то мора стало да се мења да би адекватно одговорила и прилагодила се 
прменама у свом окружењу.“ [13] 

Предлог модификоване организационе структуре дат је на наредној слици.  Поједини аутори истичу да 
„организација може бити успешна само ако је хармонизована са околином.“ [13] У циљу успостављања ефикасне 
интеракције са окружењерм неопходно је повећати флексибилност организационе структуре  предузећа 
„АкваПан инжењеринг“ што се може постићи већом разруђености организације.  



 

Слика 1.  Приказ модификоване организационе структуре предузећа „АкваПан инжењеринг” Чачак   

Такође важно је често спроводити измене организационе структуре и непрестално је прилагођавати 
променама у окружењу, поједини аутори истичу да је „карактеристично за предузеће које делује у нестабилном 
окружењу, да мора чешће мењати своју организациону структуру него у случају када је то окружење стабилно.“ 
[13] 

Кроз успостављање организационих целина приказаних на претходној слици могуће је успоставити ефикасну 
повезаност између људи, технологија и материјалних средстава ангажованих у остваривању циљева 
организације. Битно је напоменути да овако успостављена организаицона структура предузећу може обезбдити 
неопходну ефикасност у реализацији радних задатака и комуникацији између различитих учесника, али и 
ефикасну итнеракцију са окружењем.   

4 ПРИКАЗ ТЕХНОЛОШКОГ ПОСТУПКА КОЈИ СЕ РЕАЛИЗУЈЕ У ПРЕДУЗЕЋУ „АКВАПАН ИНЖЕЊЕРИНГ“   

У овом делу детаљно је приказан и анализиран технолошки процес који се реализује у предузећу „АкваПан 
инжењеринг“. Специфичности овог поступка дате су у наставку.  

„Под појмом технолошки процес подразумева се врло широк обухват низа активности које представљају 

одговор на питање како остварити производњу, тј. у суштини на низ питања: шта, када, чиме, ко, где... уз 
увек актуелан захтев да све буде оптимално, рационално, технички и економски.“ [1] 

Под прерадом пластичнох маса подразумевају се сви поступци којима се од полимера (сировине) добијају 
полуфабрикати или готови производи. Поступак прераде зависи од састава, врсте и стања полимера. Поступци 
прераде обично се деле према технологији прераде, независно од хемијских и физичких промена које се дешавају 
за време прераде.  

Постоје два основна поступка:  

 Прерада без употребе притиска: ливење, уроњавање, премазивање, импрегнирање, синтеровање.  

 Прерада уз употребу притиска и истовремено довођење, односно одвођење топлоте пресовање, ливење 
под притиском, екструзија, ваљање, савијање, утискивање, дубоко извлачење.  

Вредности притисака и температура, као и времена њиховог деловања зависе од физичких и хемијских 
особина пластичне масе (течљивост, топлотна стабилност итд.).  

Поступци прераде пластичних маса који се примењују у овом предузећу деле се на:  

 Основне операције прераде,  

 Прераде полуфабриката и  

 Помоћне операције прераде.  

Основне операције прераде пластичних маса које се примењују у овом предузећу су:  

 Каландровање,  

 Пресовање (обично, посредно, инекционо),  



 Екструдирање (фолија, цеви, трака и плоча),  

 Екструзионо бризгање,  

 Екструзионо дување шупљих тела,  

 Производња вештачких пена и  

 Превлачење металних предмета вештачким материјама.   

Израда делова од пластичних маса пресовањем у предузећу „АкваПан инжењеринг“ врши се у алатима 
(калупима) за пресовање, који имају једно или неколико профилисаних удубљења са контуром која одговара 
облику дела. Удубљења алате се испуњавају пластичном масом (у чврстом или растопленом стању) и под 
дејством топлоте и притиска изводи се обликовање дела.  

Основни поступци израде делова од пластичних маса у алатима за пресовање су:  

 компресионо пресовање,  

 посредно пресовање и  

 ињекционо пресовање (пресовање бризгањем и ливење под притиском).  

Прва два начина пресовања претежно се примењују код израде делова од термореактивних пластичних маса 
(тзв. дуропласта који се не могу топити), док се ливењем под притиском најчешће израђују делови од 
термопластичних маса (термопласти).   

5 КОНЦЕПТ ДАЉЕГ РАЗВОЈА ПРЕДУЗЕЋА „АКВАПАН ИНЖЕЊЕРИНГ“   

Наредни кораци у имплементацији одрживог развоја су, пре свега, преношењe добрих искустава неких мини 
група на целу компанију, и успостављање јединственог система за целу компанију.  

Осим тога, након комплетне реализације свих корака, стандарда и квалитета предузеће „АкваПан 
инжењеринг” своје активности треба да усмери на увођење система Менаџмента тоталним квалитетом.  

Глобални циљ пословања овог предузећа у будућности треба да буде конципиран кроз следеће смернице:  

 диверсификација производног програма,  

 побољшање технолгије производње,  

 боље коришћење капацитет,  

 снижавање јединицне цена коштања,  

 повећање коефицијентa обрта . 

Свој концепт даљег развоја предузеће „АкваПан инжњеринг“ конципира кроз линценциране уговоре, 
франшизинг, уговорена производња, уговорени менаџмент, заједничка улагања.   

6 ЗАКЉУЧАК 

У овом раду разматране су специфичности пословања организационих и технолошких перформаниси 
предузећа „АкваПан инжењеринг”. У склопу ове анализе представљен је производни програм као и 
специфичности базичних производа предузећа, такође приказане су и специфицности производног процеса и 
карактеристике организационог и технолошког система.  

На основу спроведене анализе дати су предлози за унапређење пословања, модификацију организационе 
структуре и производног програма у функцији развоја организационих перформанси.  

Будући развој предузећа треба да буде конципиран кроз диверсификацију производног програма, побољшање 
технологије производње, бољу искоришћеност капацитета, снижавање цена коштања, затим модификацију и 
усавршавање организационе структуре.  

При пројектовању производног програма предузеће треба да настоји да нађе оптималну комбинацију 
производа која ће омогућити ефикасно пословање посматрано на дужи рок.  

Своју програмску оријентацију предузеће треба да конципира кроз стављање производа као генератора свих 
збивања у фокус пословања, само такав приступ пословању може обезбедити додатну вредност за предузеће и 
крајњег корисника. Унапређење квалитета производа и свих пословних активности захтева успостављање 
система менаџмента тоталног квалитета што би требало да буде примарна оријентација овог предузећа у 
будућности.  

Кроз успостављање организационе структуре према предлозима изнетим у овом раду могуће је успоставити 
ефикасну повезаност између људи, технологија и материјалних средстава ангажованих у остваривању циљева 
организације. Битно је напоменути да овако успостављена организаицона структура предузећу може обезбдити 
неопходну ефикасност у реализацији радних задатака и комуникацији између различитих учесника, али и 
ефикасну итнеракцију са окружењем.  

Свој концепт даљег развоја предузеће „АкваПан инжењеринг“ такође може конципирати кроз успостављање 
различитих облика сарадње као што су: линценцирани уговори, франшизинг, уговорену производњу, уговорени 
менаџмент, заједничка улагања.  



Закључци настали анализом организациних и технолошких специфичности предузећа „АкваПан 
инжењеринг“ могу послужити као подлога за конципирање будућег деловања организације ка унапређењу 
организационих перформанси.   
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