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Апстракт - У овом раду биће обрађена тема организације пословања у предузећу „Југопласт“ из Гуче. У савременим 
условима пословања организације треба посматрати као отворене системе спремне да изузетно брзо и ефикасно одговоре на 
све промене у окружењу и брже од конкуренције одговоре на захтеве тржишта. У раду је дат појам и важност саме 
организације, појам и значај ресурса које организација користи као и пословно окружење у којем сама организација послује. 
Основна делатност предузећа „Југопласт“ је производња цеви и профила од полимерних материјала пре свега од пластике. 
Поред екструзије PVC, PE, PP, ABS и другог бави се и бризгањем, израдом алуминијумских лајсни и лајсни од 
поцинкованог лима. Током дугогодишњег пословања освојено је више од 50 производа широког спектра примене, при чему 
је већи број производа везан за завршне радове у грађевинарству. Хемијска индустрија (у чију групу спада и индустрија 
гуме и пластике) Србије је стратешка индустрија, јер су њени производи, односно хемијска индустрија се прожима и са 
другим привредним гранама као што су пољопривреда и  грађевинарство. 
 
Кључне речи – организација, организациона структура, ресурси организације, пословно окружење организације.  

 

1 УВОД  
Основно питање организације предузећа се своди на избор одговарајуће организационе структуре која 

одговара конкретном предузећу. Пошто се предузећа разликују по врсти, величини, делатности, циљевима и 
другим критеријумима њихове организационе структуре се формирају под утицајем ових фактора. При 
дефинисању организационе стуктуре предузеће полази и од фактора интерног и екстерног окружења, 
расположивих ресурса, децентрализације ауторитета, распона менаџмента, сложености послова итд. 
Организацију чини група људи који раде на организован начин у циљу остварења специфичних циљева по 
упутствима менаџера. Организација је менаџерски посао који траје непрекидно.  

У првом делу рада биће наведени основни подаци о предузећу „Југопласт“ из Гуче као и појам организације и 
организационе сруктуре. Други део рада односи се на ресурсе самог предузећа, њихово сагледавање и 
перспектива, а затим ће бити и речи о окружењу у којем предузеће послује. 

2 ПОЈАМ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

Нема до данас конзистентне дефиниције појма организација, нити опште сагласности о целовитом садржају. 
Наравно да то и није ништа чудно с обзиром на веома велики обухват, велику разноликост садржаја, што се 
стицајем развојних прилика и околности нашао у домену теорије организације. Бројни аутори дали су своју 
дефиницију организације.   

Професор Булат В. истиче да је "Организација скуп односа између људи у обављању заједничких послова да 
би се постигао циљ у датим условима." Под датим условима треба размети и све друге елементе као што су 
људи, средства за рад, продукциони односи и остали услови средине. Организација је неодвојива од материје са 
којој и у којој се остварује. Међутим, треба имати у виду да се, уопште, појам организације схвата као: процес, 
резултат процеса, институција. Може се рећи да организацију чине људи који су повезани ради остварења 
одговарајућих заједничких циљева.  

 
 
 



3 ПОЈАМ ОРГАНИЗАЦИОНЕ СТРУКТУРЕ 

Организациона структура условљава ефикасност у коришћењу расположивих ресурса предузећа и 
ефикасност задовољавања потреба потрошача. Једном одређена организациона структура не може бити трајна, 
она се мења сходно променама на тржишту и укупном окружењу предузећа. Менаџмент мора стално да 
усавршава организациону структуру предузећа како би се развијало и унапредило своју позицију на тржишту.       

Peter F. Drucker каже да: "Како би сви организациони делови предузећа могли усклађено и хомогено 
деловати, морају бити међусобно повезани и интегрисани. Тај јединствен систем свих организационих делова 
предузећа назива се организационом структуром". 

Свако предузеће узима у обзир захтеве окружења и расположиве ресурсе при дизајнирању организационе 
структуре, дефинише радна места и развија своју организациону културу. Добро пројектована организацина 
структура је предуслов да се ствара клима поверења и задовољства у колективу и омогућава постизање 
пословног циља.  

 
Слика 1.  Шема организационе структуре предузећа „Југопласт“ Гуча 

Организације су хијерархијски уређене тако да су запослени у организацији на сваком нивоу субординирани 
онима који су на вишем хијерархијском нивоу. Број особа које један менаџер може ефикасно надзорисати 
означава се као распон менаџмента. Као што се види на слици 1 посматрано предузеће је организација са уским 
распоном менаџмента.  

4 РЕСУРСИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

Овде ће бити представљена организација као производно – операциони систем да би се показало како 
различити делови организације делују једни на друге и како доприносе остваривању циљева организације. При 
томе, идеја о организацији као производно – операционом систему омогућује (1) да се организација проучава као 
целина а не као хаотични скуп неповезаних делова, (2) анализу организације као система протока ресурса, (3) 
опис активности које менаџер обавља кад доноси одлуке, (4) свест о постојању сила у окружењу које утичу на 
функционисање организације. 

Ресурси једне организације су динамична категорија у процесу пословања, јер представљају импуте који се у 
процесу пословања трасформишу у крајњи производ или услугу. Поента процеса употребе ресурса у 
организацијама је у постизању њихове најефикасније могуће употребе, која ће дати максималне ефекте и то са 
што бољом комбинацијом ресурса и најмањом вредношћу употребљених ресурса. 

У овом раду биће приказана подела ресурса организације према ауторима Wren и Voich примењена на 
конкретно предузеће у овом случају предузеће „Југопласт“ из Гуче. 

4.1 Новчани ресурси организације 
Новац мери тржишну вредност свих других роба и услуга, али он сам не представља непроменљиву меру 

вредности. Основни циљ производне организације је да произведе одређена добра и да их прода односно 
наплати. Продајом својих производа или извршених услуга (укључујући и ванредне приходе) производно 
предузеће остварује новчану противвредност која се назива укупан приход предузећа. Међутим, јасно је да свака 
производња за собом повлачи и трошкове средстава за производњу, коју чине предмети рада и средства за рад. 

Да би предузеће остварило што већи профит, мора изабрати онај обим производње при коме постоји највећа 
разлика између укупних прихода и укупних трошкова. То је могуће постићи ако се за дати ниво производње 
константно смањују трошкови или се за дати износ трошкова што више повећава обим производње. 



У овом делу осврнућемо се на пословне приходе предузећа „Југопласт“ из Гуче. Пословни приходи 
произилазе из основне делатности предузећа, по основу продаје готових производа или вршења услуга.  

Применимо сада геометријску средину за израчунавање средњег темпа развоја пословних прихода предузећа 
„Југопласт“, у периоду од 2010. до 2015. године. Да би се израчунао средњи темпо развоја за дати период, 
потребно је да израчунати геометријску средину ланчаних индекса. То значи да се прво морају израчунати 
ланчани индекси (трећа колона табелe 1), а затим се израчунавају одговарајући логаритми за ланчане индексе ове 
серије (четврта колона табелe 1). 

ТАБЕЛА I.  Израчунавање геометријске средине ланчаних индекса 

Године Пословни приходи у хиљадама динара Ланчани индекси (х) log x 
2010. 38203 … … 
2011. 47485 47485/38203 · 100 = 124 2,09342 
2012. 60138 60138/47485 · 100 = 127 2,10380 
2013. 66188 66188/60138 · 100 = 110 2,04139 
2014. 68266 68266/66188 · 100 = 103 2,01284 
2015. 74783 74783/68266 · 100 = 109 2,03743 

Укупно 355063 − 10,28888 
 

Збир логаритама (односно збир колоне 4) износи 10,28888. Када га поделимо са 5, колико износи број чланова 
серије (ланчаних индекса) и израчунамо антилогаритам добијене вредности, добијамо тражену геометријску 
средину. Средњи темпо развоја, према томе, износи 114,2 односно пословни приходи предузећа „Југопласт“ у 
посматраном периоду повећавали су се просечно годишње за 14,2% (G – 100 = 114,2 – 100 = 14,2).  

4.2 Ресурси с фиксираном наменом 
Ресурси с фиксираном наменом могу се дефинисати као материјални предмет или предмети које су људи 

направили за каснију употребу приликом конверзије других ресурса у производњи робе и услуга. Иако олакшава 
стварање производа, ресурс с фикисираном наменом, без обзира у којој је мери аутоматизован, донекле зависи од 
присуства људског ресурса.  

Предузеће „Југопласт“ користи пропорционалну методу обрачуна амортизације, која на годишњем нивоу 
износи 12%. Као пример за обрачун амортизације издвојићемо нову машину DOМINO A320i, произвођача 
DOМINO, са годином производње 2016, која се која се користи за штампање и обележавање производа.   

ТАБЕЛА II.  Амортизација машине DOMINO A320i 

Година 
употребе 
по реду 

Набавна 
цена 

Стопа 
амортизације 

(%) 

Годишњи 
износ 

амортизације 

Укупна 
амортизована 

вредност 

Садашња 
вредност 

средства за рад 
1 102224,175 12 10222,42 10222,42 92001,78 
2 102224,175 12 10222,42 20444,84 81779,36 
3 102224,175 12 10222,42 30667,26 71556,94 
4 102224,175 12 10222,42 40889,68 61334,52 
5 102224,175 12 10222,42 51112,1 51112,1 
6 102224,175 12 10222,42 61334,52 40889,68 
7 102224,175 12 10222,42 71556,94 30667,26 
8 102224,175 12 10222,42 81779,36 20444,84 
9 102224,175 12 10222,42 92001,78 10222,42 
10 102224,175 12 10222,42 102224,2 - 

- 100% - 
 

4.3 Ресурси за једнократно коришћење 
Ресурси за једнократно коришћење употребљавају се, претварају и замењују неколико пута у току једног 

циклуса производње или пружања услуга. Додатне трошкове за организацију ствара и одржавање извесног нивоа 
залиха ових реусрса којим се обезбеђује да у потребним количинама буду на располагању производном процесу 
у моменту кад су потребни за производњу зато што се средства уложена у њих не обрћу и не остварују приход.  

Коефицијент обртаја обртних средстава рачунски се једноставно израчунава ако се укупна цена продаје 
(приход предузећа) подели са износом укупно просечно ангажованих обртних средстава (Ao).  

Материјали које предузеће „Југопласт“ набавља морају одговарати захтеву стандарда за прoцене материјалa 
према спецификацији за набавку. Добављачи предузећа „Југопласт“ морају поседовати фабричку потврду за 
квалитет, атест-сертификат за материјал. 



4.4 Подаци као ресурси 
Подаци као ресусри представљају потенцијално средство које менаџер може користити ради доношења 

одлука у вези с протоком ресурса. Обрада података може да се састоји од класификовања, сортирања, 
обрачунавања или сумирања података који долазе као инпут. С друге стране, термин „информација“ је аутпут 
система у коме се подаци јављају као ресурси.   

Такође треба напоменути да се за спровођење статистичких истраживања за потребе целе земље користи 
Регистар правних лица Републике Србије. Предузећа која се воде у Регистру правних лица обавезно подносе 
статистичке извештаје заводима за статистику месечно и годишње.  

Да би предузеће дошло до свих потребних обавештења, мора да размењује информације с другим 
предузећима посредством стручних удружења, комора и других удружења. Привредна комора Србије је 
самостална, невладина, пословно-стручна и интересна асоцијација правних и физичких лица која обављају 
регистровану привредну делатност. Тако према Закону о привредним коморама од 1. јануара 2017. године 
чланови Привредне коморе Србије су сви привредни субјекти који обављају регистровану пословну делатност на 
територији Републике Србије. Чланством у  Привредној комори Србије, као организацији привредних субјеката 
које повезује заједнички пословни интерес, у циљу усклађивања и заступања интереса чланова и унапређења 
привредних активности, привредни субјекти остварују своје интересе преко гранских удружења, општих 
удружења предузетника, као и преко изабраних представника у органима. Опис основне делатности предузећа 
„Југопласт“ Гуча према обавезној класификацији је производња плоча, листова, цеви и профила од пластике. 

ТАБЕЛА III.  Неки економски индикатори пословања привредних друштава из надлежности удружења за индустрију гуме и пластике 

Назив 

Учешће 
у БДП у 
2015. 
 (%) 

Просечна 
стопа 
раста, 
2010-2015. 
(%) 

Укупни 
приходи 
у 2015. 
(000 ЕУР) 

Нето 
добитак 
2015. 
(000 ЕУР) 

Нето  
губитак 
2015. 
(000 ЕУР) 

Капитал 
(000 ЕУР) 

Губитак 
(ранијих и 
текуће 
године) 
(000 ЕУР) 

Производња 
производа од 
гуме и 
пластике 

1.2 2.8 1.351.677 158.670 17.887 771.100 218.608 

 

4.5 Људски потенцијал као ресурс организације 
Неки сматрају да је тај појам непримерен значају човека и да га своди на средство економског 

искоришћавања и експлоатације. Кад говоримо о људима као ресурсима мислимо на људе који обављају послове 
чије извршење обезбеђује организацији да оствари своје циљеве. Неке особине чине људе јединственим. То су: 
(1) синергетски ефекат, (2) фактори понашања и и мотивације и (3) креативност. Како би успешно пословало, 
свако предузеће мора да пронађе оптималну комбинацију материјалних и нематеријалних подстицаја за своје 
запослене. Стога је мотивација за рад централно психолошко питање које руководилац има пред собом.  

Запослени груписани према квалификацији, стеченој школовањем или признатој на основу практичног рада и 
радног искуства, чине квалификациону структуру запослених. Квалификација зависи од врсте школе и трајања 
школовања (што одређује систем образовања у друштву) и од радног искуства и стечене праксе. Приказивање 
квалификационе структуре запослених лица према степену стручног образовања значајно је за анализу 
продуктивности рада, економичности пословања, нето зарада и система зарађивања.  

ТАБЕЛА IV.  Табела са квалификационом структуром запослених у предузећу „Југопласт“ Гуча 

СTЕПЕН СТРУЧНЕ СПРЕМЕ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ 
(f) 

КОЕФИЦИЈЕНТ 
ЗАСНОВАН НА 

ГОДИНАМА 
ШКОЛОВАЊА (x) 

 
 

x·f 

Квалификовани (КВ) 3 11 33 
Средња стручна спрема (ССС) 9 12 108 
Висококвалификовани (ВКВ) - 13 - 
Виша стручна спрема (ВС) 1 14 14 
Висока стручна спрема (ВСС) 3 16 48 
УКУПНО 16 - 203 
 

Колико је повољна квалификациона структура запослених лица у једном предузећу може да се види и према 
проценту учешћа квалификованих радника у укупном броју запослених. У овом предузећу има највише 
запослених са средњом стручном спремом.  

 



Приказивање запослених према годинама старости има значај за анализу искоришћења радног времена, 
степена продуктивности и интензивности рада, за организацију распореда радника на радном месту и за вођење 
кадровске политике. Спретност и заинтересованост за рад није иста као млађих и старијих радника. На пораст 
продуктивности рада млађи радници могу да утичу кроз већу заинтересованост и спретност у раду. Старији 
радници, међутим, имају више искуства, што је фактор за већу продуктивност рада, стрпљивији су у раду, више 
су везани за радну органиизацију, што за поједине врсте послова представља одређену предност.  

ТАБЕЛА V.  Запослени у предузећу „Југопласт“ груписани према годинама старости, 31.12.2016 

ГОДИНЕ СТАРОСТИ СРЕДИНА 
ИНТЕРВАЛА (x) 

БРОЈ 
ЗАПОСЛЕНИХ 

(f) 

 
x·f 

од 20 до 30 25 2 50 
од 31 до 40 35,5 7 248,5 
од 41 до 50 45,5 5 227,5 
од 51 до 60 55,5 2 111 
УКУПНО - 16 637 

 

Применом обрасца за израчунавање пондерисане аритметичке средине добија се да је просечна старост 
запослених у предузећу „Југопласт“ 39,81 година. Запослени свакога дана, на свом радном месту проводе око 
осам сати. То је једна трећина целог дана, стога је веома важно на који начин доживљавају атмосферу на послу. 
Добру радну атмосферу одликују висока ефикасност, брз проток важних информација, уз квалитетну формалну, 
али и неформалну комуникацију. У њој су сви запослени слободни да изнесу своје мишљење, запажања и 
ставове, али су исто тако усмерени примарно на радне задатке, односно на циљеве организације. 

5 ПОСЛОВНО ОКРУЖЕЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 
Под „окружењем“ мислимо на оне догађаје, институције и друге силе друштвене, привредне, технолошке и 

политичке природе који су изван директне контроле менаџмента. Док способност менаџмента да утиче на 
окружење може да се разликује од примера до примера, окружење може имати директан утицај на менаџмент.  
Спољно окружење је састављено од општег и специфичног окружења, што је ислустративно приказано на слици 
2. 

 

Слика 2.  Спољно окружење организације 

Специфично окружење чине сектори окружења са којима је предузеће у директној интеракцији. Специфично 
окружење има директан или непосредан утицај на пословање предузећа и његову могућност набавке ресурса. 
Најзначајнији елементи специфичног окружења су: добављчи, потрошачи, конкуренција и јавнци притисци 
група.  

Опште окружење чине сектори који не утичу на предузеће директно, већ индиректно или посредно (делујући 
на специфично окружење). Саставним делом општег окружења обично се сматрају спољне снаге које 
потенцијално профилишу пословање организације а обично их чине: глобалне, политичке, економске, 
законодавне, друштвене, технолошке, дeмографске саставнице итд. На спољне факторе организација може само 
у мањој мери утицати, али им се зато мора прилагођавати ако жели опстанак и даљи развој.  

Складно, успешно функционисање сваког предузећа као пословног система, залога је заједничког успеха. 
Отуда неопходност усредсређивања свих снага: унутрашњих кроз целисходан и рационалан рад и спољашњих 
кроз стварање привредно – системских и других претпоставки и услова те да би свако предузеће својим 
успешним радом испунило очекивања заједнице којој припада. Стога менаџери као носиоци остваривања 
процеса менаџмента у предузећима имају у жижи свог интереса пословно производни систем. Према томе, као 
прво и основно је остваривање мисије пословно производног система, а то је да се у предузећу израђују и потом 
продају производи који задовољавају потребе купаца, али под повољним економским условима.  

 

 



Организације се третирају као отворени системи који узимају инпуте, тј. потребне ресурсе из окружења и 
процесом трансформације стварају резултате у виду производа, услуга, финансијских ефеката итд. и расподељују 
их у окружењу. Овде је реч о интеракцији, јер активности предузете у једном сегменту организације имају утицај 
на друге и обратно. Овде треба истаћи повезаност и узајамно деловање организације и њене околине, као и 
истицање повезаности свих процеса, тј. подсистема организације.  

6 ЗАКЉУЧАК 
Кроз дугогодишње успешно пословање акценат је увек био на проширењу асортимана производа, квалитету и 

капацитету, улагање у нове технологије као и људске ресурсе, и на праћењу захтева и потреба домаћег и 
иностраног тржишта. Предузеће „Југопласт“ континуирано унапређује своје производне погоне, куповином 
производне опреме реномираних и поузданих произвођача из Западне Европе.  

У овом раду детаљно је описан процес изградње једне организације, проток најважнијих ресурса и пословно 
окружење организације који утучу на пословање саме организације. Као што се види из изложеног промене на 
глобалном нивоу посредно и непосредно утичу на саму организацију и присиљавају менаџмент организације да 
перманентно прати и реагује на промене на тржишту у земљи и ван, као и да уводи нове приступе, методе и 
моделе који су кључни за успех организације. Искуство стечено у раду са домаћим и иностраним предузећима у 
овој индустријској грани утицало је на садашњу позицију предузећа на тршишту омогућавајући му да се издвоји 
својим квалитетом, ценама и приступачношћу.  

Теорија и пракса организација при постављању организационе структуре и дефинисању потребних ресурса 
покушава наћи адекватно решење у условима брзих промена, када подаци и информације постају кључни за 
успех једне организације у условима када се појављују нове и флексибилније организационе форме. На крају 
треба истаћи да су људи односно запослени са својим знањима, креативношћу најважнији фактор 
конкурентности једног предузећа на тржишту. 
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