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Апстракт—У раду је теоријски обрађена организација пословања, организациони системи и организациона структура 
предузећа, који су затим практично представљени на примеру компаније „Vip mobile“, уз осврт на историју компаније и 
њене опште карактеристике.  

Кључне речи – организација пословања; организациони системи; организациона структура; мобилна мрежа; Vip 

1 УВОД  
Сваки пословно производни систем има мисију која се огледа у производњи производа ради задовољења 

потреба корисника, а да, притом, предузеће оствари новчани приход од продаје тих производа.  

Пословање је финансијски успешно ако предузеће остварује добит и обрнуто, ако исказује губитак оно је 
неуспешно, а успешност пословања се огледа и у примени савремене организације, метода и техника.  

Предмет анализе у овом завршном раду је организација предузећа и специфичност његовог пословања. 
Одабир организационе структуре у односу на захтеве које промене у околини стално доносе пред предузеће. 
Сама организациона структура и начин поделе рада унутар једног предузећа представљене су на примеру 
предузећа „Vip mobile“. 

Рад је структурно подељен на тај начин да су најзначајнији садржаји разматрани кроз четири одвојена 
поглавља, чији су чиниоци анализирани од општих ка појединчним ставкама. Оваква структура рада заснована је 
на принципу левка. 

Уводни део рада објашњава се предмет обраде и анализе, циљеви који се желе постићи истраживањем и 
обрадом изабране теме. Следећи део рада анализира организацију пословања предузећа уопштено. У трећем делу 
рада теоријске поставке, примењују се на практичним примеру предузећа „Vip mobile“, док се крајњи део рада 
односи се на приказ пословања компаније „Vip mobile“.  

2 ОРГАНИЗАЦИЈА ПОСЛОВАЊА 
Појам организације означава процес организовања неких активности (послова) тако и резултате тог процеса 

којим се обликују организационе јединице различитих врста, ширине и структура у свим подручјима друштвеног 
живота. Организација унутар предузећа је мало компликованија, јер се ради о организовању и координирању 
рада свих радника, на различитим нивоима, како би се посао могао обављати брже и уз ниже трошкове. 

Пословна организација такође се сматра и секундарним фактором производње. Њен основни циљ је да 
предузеће што успешније послује и могла би се дефинисати као: свесна човекова делатност којом се усклађују 
сви чиниоци (материјални и људски) производње ради постизања оптималних резултата. 

У најважније принципе сваке организације убрајамо: принцип поделе рада и специјализације, принцип 
повезивања чиниоца производње, принцип координације и принцип добровољног укључивања у организацију. 

Пословањем, предузеће жели да достигне одговарајући профит или економски успех уопште. Зато бројни 
истраживачи организације наводе да предузеће има само један основни циљ - достизање профита. 

Организациони системи претварају људску активност, енергију, информационе ресурсе, новац, компоненте и 
сировину у производе и услуге, корисне информације и нуспроизводе и отпад и они могу бити: отворени, 
затворени, формални, неформални и мреже. 

2.1 Организациона структура предузећа 
Организациона структура јасно показује коме су додељени појединачни задаци, јасно дефинише 

одговорности, показује ко је одговоран према коме, показује коме припада ауторитет, појашњава линије 
комуницирања и друго. 
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Организациона структура има три основне компоненте: 

• Комплексност или како је још називају вертикалном и хоризонталном диференцијацијом. Под тим 
подразумевамо развијеност организације по ширини и вертикали.  

• Формализацију одређују прописаност и стандардизованост неког задатка или извршавање неког 
посла.  

• Централизација опредељује концентрацију права за доношење одлука.  

Организациона структура има два нивоа: 

• Формална структура - планирана структура, коју успостављамо због што веће ефикасности 
предузећа, представља кичму, односно костур сваког предузећа.  

• Неформална структура - структура представља спонтано насталу структуру, која се развила под 
утицајем запослених. 

На саму организациону структуру утиче низ фактора, које можемо поделити на: 

• Спољашње факторе - налазе се у околини предузећа и на њих директно не може утицати, али им се 
може у одређеној мери прилагодити. Ту спадају: купци, конкуренција, добављачи, развој технике и 
технологије, друштвени фактори, политички фактори, правни фактори и етички фактори. 

• Унутрашњи фактори - налазе се унутар самог предузећа и на њих се може директно утицати. Ту 
спадају: циљеви организације, људски фактор, величина организације и опремљеност, инструменти 
маркетинг-микса, производ, животни циклус производа и производни процес. 

Организационе структуре предузећа могу се класификовати и на следећи начин: 

1. Традиционалнo-класичнe организационе структуре: 

• Линијска организацона структура 

• Штабно-линијска организациона структура 

• Функционална (функцијска) организациона структура 

o чиста функционална структура, 

o процесно оријентисана функционална структура 

• Дивизиона организациона структура 

o предметна дивизиона структура 

o територијална дивизиона структура 

o дивизиона структура оријентисана према потрошачима 

• Пројектна организациона структура – помоћу најквалитетнијих идеја добијамо најбоља и најбржа 
решења, 

• Матрична организациона структура – задржава функционалне релације унутар предузећа, 

• Хибридна организациона структура - настала укрштањем функционалних и дивизионих са циљем 
елиминације слабости и наглашавањем њихових предности, 

• Мешовита организациона структура - мешање (комбиновање) две или више врста дивизионих 
јединица на истом организационом нивоу 

2. Савремене врсте организационих структура: 

• Т-облик организације 

• Виртуелна организација 

• Мрежна организација 

• Изврнута организација 

• Организација паукове мреже 

• Тимска организација 

• Front/Back организација 

• Амеба организација 

• Фрактална (разломљена) oрганизација 

• Кластер организација 

• Хетерархије (око више центара) 

• Хипертекст организација. 
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2.1.1 Линијска организациона структура 
Линијски ауторитет је опредељен правом наређивања надређеног и извршавања  од стране подређеног. 

Водећи у предузећу имају право одлучивања и почињања самосталних акција у оквиру организационе политике. 
Вође у таквим организационим структурама називамо најчешће линијским вођама. У таквој организационој 
структури, комуникације теку пре свега одозго надоле и свакако одоздо нагоре, и стижу у знатној мери 
искривљене. Ова структура приказана је на слици 1. 

 

Слика 1.  Линијска организациона структура 

2.1.2 Функционална организациона структура 
Овај облик структуре означава груписање истородних, сличних или непосредно зависних послова. Послови 

једне организационе функционалне јединице се међусобно повезују и сврставају у одговарајућу јединицу, 
доносно сектор. Груписање, односно повезивање се спроводи на начин да се прво формирају уже организационе 
јединице, затим шире, и тако редом, све док се не формира шира функционална организациона јединица. 

Организационе јединице функционалног облика у први план стављају посебне задатке, односно пословне 
функције предузећа.  

 

Слика 2.  Функционална организациона структура 

2.1.3 Дивизиона организациона структура 
Основна карактеристика ове организационе структуре је обједињавање већег броја или дела пословних 

функција по производима, географским подручјима или различитим категоријама потрошача. 

Имамо три основне врсте дивизионе организационе структуре: 

• Предметна - односи се на све послове везане уз производњу и реализацију једног производа или 
групе производа, које се међусобно повезују у једну организациону јединицу. 

• Територијална - примењује се када предузеће послује на ширем географском подручју. 

• Оријентисана према потрошачима - односи се на поделу рада, груписање, као и повезивање сличних 
послова и формирање ужих организационих јединица, које се обавља према групама потрошача 
односно категоријама купаца.  

На слици 3 можемо видети пример предметне и територијалне дивизионе организационе структуре. 
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Слика 3.  Врсте дивизионе организационе структуре 

2.1.4 Пројектна организациона структура 
Пројектна организациона структура представља привремену организациону структуру. Она се успоставља 

како би се реализовали одређени задаци, односно пројекти.   

Циљ структуре је сакупити најбоље идеје које стоје на распологању организацији, како би се на што 
квалитетнији и бржи начин решио задатак, односно пројекат. Пројектна организациона структура је приказана на 
слици 4.  

 

Слика 4.  Пројектна организациона структура 

2.1.5 Матрична организациона структура 
Матрична организованост је добила име по свом изгледу. Када нацртамо такву организациону структуру, 

видимо пред собом заправо матрицу, у којој су по хоризонтали функцијске јединице, по вертикали пројекти. 
Вођа пројекта и вођа функцијске класичне организације се договарају за појединог учесника, што представља 
тачку конфликта и они су доста чести. Конфликтне ситуације се појављују пре свега због разлика у потражњи и 
понуди кадрова одређене оспособљености. 

 

Слика 5.  Матрична организациона структура 
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3 ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ „VIP MOBILE“ 
Вип је члан Мобилком Аустрија Групе, која има више од 24 милиона корисника у седам земаља региона и 

позната је као лидер у иновацијама. 7. новембра 2006. године Мобликом Аустрија Група постала је власник треће 
лиценце за мобилног оператора у Србији. 

 

Слика 6.  Лого „Vip mobile“ 

За првих 6 месеци комерцијалног рада, до краја 2007. године Вип је имао 508.852 активних корисника или 
готово 6 одсто тржишног учешћа. 

Вип подржава младе људе који постижу врхунске резултате, поседују такмичарски дух, имају жељу за 
успехом, смели су, енергични и различити од других. Тако је 2008. рођено партнерство са Одбојкашким савезом 
Србије. Захваљујући Vip Beach Masters турнирима у одбојци на песку, Србија је добила прилику да организује 
престижне CEV Masters и Challenger турнире и тако се упише у европску карту овог спорта на истакнуто место.  

Вип је од 2008. године генерални спонзор Београдског фестивала игре. Слоганом „Комуникација у покрету” 
Вип мобајл указује да је игра један од најпопуларнијих облика комуникације међу људима, који у исто време 
захтева оригиналност, иновацију и тежак рад, а то су управо одлике саме компаније. 

Међу бројним активностима у области корпоративне одговорности у Вип мобајл издвајају јединствени 
пројекат у области високог образовања „Буди Вип студент”, који већ шестој генерацији стипендиста обезбеђује 
летњу праксу у компанији, са намером да створи будуће лидере у телекомуникацијама. 

   

Слика 7.  Belgrade Dance Festival са Випом као генералним спонзором и Буди Вип студент пројекат 

3.1 Технологије 
2G - GSM представља најпопуларнији и најраспрострањенији међународни стандард за дигиталну мобилну 

комуникацију. У овом тренутку Вип GSM мрежа покрива 98% популације у Србији. GPRS представља 
унапређење GSM мреже које омогућава пренос података кроз мобилну мрежу. EDGE представља даље 
унапређење GSM мреже које омогућава бржи пренос података кроз мобилну мрежу. 

3G - UMTS је званични европски стандард за реализацију 3G мобилних телекомуникационих технологија. 
Омогућава, између осталог, успостављање видео позива, слушање музике као и праћење видео садржаја преко 
интернета са мобилног телефона. HSPA+, о ком је већ било речи. представља унапређење 3G мобилних мрежа 
којим је постигнут још бржи пренос података. HSPA+ dual cell представља додатак HSPA+ технологији уз помоћ 
ког је „download“ два пута бржи у односу на стандардну HSPA+. 

4G - Омогућава практично тренутан приступ интернету и преузимања великих и захтевних апликација, 
гледања и дељења HD и Full HD видео материјала (3 до 4 пута веће него на 3G). Вип у овом тренутку има највећу 
покривеност 4G мрежом у Србији.  

HD звук - Вип је први увео технологију HD (High Definition) звука која омогућава кристално чист тон током 
разговора и боље распознавање боје гласа саговорника, чак и на веома бучним местима. 
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3.2 Поређење са другим мрежама у Србији 

ТАБЕЛА I.  ПОРЕЂЕЊЕ ПРЕМА УКУПНОМ БРОЈУ АКТИВНИХ БАЗНИХ СТАНИЦА 

Укупан број активних базних станица 

 GSM (2G) UMTS (3G) LTE (4G) 

Телеком Србија 2154 2211 484 

Теленор 2538 3662 833 

Вип 1724 1558 1012 

ТАБЕЛА II.  ПОРЕЂЕЊЕ ПРЕМА ПРОЦЕНТУ ПОКРИВЕНОСТИ ТЕРИТОРИЈЕ 

Проценат покривености територије 

 GSM  
(за RSRP > -95dBm) 

UMTS 
(за RSRP > -105dBm) 

LTE 
(за RSRP > -110dBm) 

Телеком Србија 90.62% 85.59% 15.64% 

Теленор 91.9% 92.02% 9.95% 

Вип 88.7% 67.2% 34.4% 

  RSRP - Reference Signal Recived Power 

ТАБЕЛА III.  ПОРЕЂЕЊЕ ПРЕМА ПРОЦЕНТУ ПОКРИВЕНОСТИ СТАНОВНИШТВА 

Проценат покривености становништва 

 GSM  
(за RSRP > -95dBm) 

UMTS 
(за RSRP > -105dBm) 

LTE 
(за RSRP > -110dBm) 

Телеком Србија 99.76% 97.3% 60.95% 

Теленор 99.42% 98.41% 53.78% 

Вип 99.1% 95.3% 78.2% 

  RSRP - Reference Signal Recived Power 
ГРАФИК I и ГРАФИК II ПОРЕЂЕЊЕ ПРЕМА ПРОЦЕНТУ ПОКРИВЕНОСТИ ТЕРИТОРИЈЕ/ПОКРИВЕНОСТИ СТАНОВНИШТВА 

  
На слици 8 приказан је упоредни приказ оператера након тестирања од стране компаније Ookla, 2017. године. 

 

Слика 8.  Упоредни приказ оператера након тестирања од стране компаније Ookla 
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3.3 Друштвено одговорно пословање 
Од 2008. године, уместо поделе корпоративних новогодишњих поклона пословним партнерима и 

запосленима, Вип средства намењена у ту сврху донира за помоћ најрањивијим друштвеним групама попут деце 
без родитељског старања, малишана са аутизмом, слепим и слабовидим особама, жртвама трговине људима, 
деци оболелој од астме, као и малишанима који су лечени од рака. 

Што се тиче подршке младима, компанија Вип је 2011. године склопила стратешка партнерства са ФОН-ом и 
Саобраћајним факултетом, а од 2013. године, успостављена је сарадња и са локалном групом Удружења 
студената електротехнике Европе (EESTEC) у Београду. Такође је две године био један од главних покровитеља 
пројекта „Путујемо у Европу”, који је покренуо Европски покрет у Србији, у сарадњи са Амбасадом Аустрије у 
Београду, подржава и учешће истакнутих српских студената на семинарима, конференцијама, симпозијумима и 
радионицама Европског Алпбах Форума у Аустрији, помогао је промоцију пројекта „Европски дневник” 
Фондације Generation Europe у Србији, Кроз донације и спонзорства, подржали су организацију AISEC и BEST 
конференција, Balkan Case Challenge такмичење, омладински камп „Лепша страна Србије“ Центра за екологију и 
туризам итд. 

Екомотивација - Уз континуирано и савесно праћење и поштовање законске регулативе из ове области, тежи 
да подигне свест о заштити животне средине првенствено код запослених, а затим да ту позитивну праксу 
примени и ван оквира компаније. Захваљујући интерним активностима које промовишу рационалну потрошњу 
ресурса смањена је употреба папира, потрошња воде и електричне енергије. На рециклажу се предају папир 
прикупљен на продајним местима и у седишту компаније, амбалажни рециклабилан отпад, као и сва електрична 
опрема која није у употреби. Почетком 2012. године, у Випов возни парк уведено је 26 хибридних возила Toyota 
Prius, што доноси уштеду од око 17.000l горива и 45t CO2 годишње. 

 

 

Слика 9.  Резултати Екомотивације 

4 ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА НА ПРИМЕРУ „VIP MOBILE“ 

 
У наредном даћемо преглед организационе структуре маркетиншког и техничког дела компаније, као 

примере начина организације компаније Вип. 

 

ТЕХНИЧКИ ДИРЕКТОР 

ДИРЕКТОР 
 

ДИРЕКТОР 
 

 ДИРЕКТОР ЗА ИТ 
 

ДИРЕКТОР ТВ СЕРВИСА 
 

ДИРЕКТОР БИЗНИС СИСТЕМА И 
ДИГИТАЛНИХ ОПЕРАЦИЈА 

 

ДИРЕКТОР ИСПОРУКЕ 
 

ДИРЕКТОР ИСПОРУКЕ 
 

ТИМ МЕНАЏЕР ИТ РАЗВОЈА 
 

СЕКРЕТАР 
Директор 

 
Одељак за тржишну и 

пословну интелигенцију 

Тим за тржишну 
 

Тим за пословну 
 

Истраживање тржишта 

Праћење активности 
конкуренције 

Извештавање и анализе - 
подршка одлучивању 

Data Mining - CRM 
 

Квалитет података 
Аутоматизација 

 

ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР 

ДИРЕКТОР МАЛОПРОДАЈЕ И УСЛУГА 

ДИРЕКТОР МАЛОПРОДАЈЕ И УСЛУГА 
 

ДИРЕКТОР МАРКЕТИНГА 

ТЕХНИЧКИ ДИРЕКТОР 
 

ФИНАНСИЈСКИ ДИРЕКТОР 
 

ДИРЕКТОР ЗА ОДНОСЕ СА ЈАВНОШЋУ 
 

ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОР 
 

ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОР 
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5 ЗАКЉУЧАК 
Организациона пословања предузећа разликује се од предузећа до предузећа. Она зависи од величине 

предузећа, броја запослених, врсте посла којим се баве и сл. Стога ни једно предузеће не може копирати нечију 
организацију предузећа. Како би предузеће успешно пословало, темељ за то им омогућава добро постављена 
организациона структура. Организационом структуром дефинише се рад сваког запосленог посебно, који 
учествује у стварању финалног производа или услуге. 

Тако исто и у свету развијених комуникација на врх стижу само они оператери мобилне телефоније који 
предњаче у корисничком искуству и иновативним услугама и производима. Иако најмлађи оператер у Србији, 
Вип је пионир у увођењу нових технологија и њиховом развоју. 

Промене на тржиштима земаља ЕУ, Вип мобајл и група Мобилком Аустрија спремни су да у целини поделе и 
анализирају са независним регулаторним телом у Републици Србији, не само због тога што већина чланица групе 
долази из земаља ЕУ, већ и зато што је Вип веома фокусиран на даљи раст домаћег тржишта, улагање у његов 
потенцијал и развој конкуренције за добробит грађана као крајњих корисника.  
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