
Александар Д. Јовановић, спец. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

ОСНОВЕ МЕНАЏМЕНТА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Београд, 2012 
 



 
 
 

Академија фудбала Београд – Основе менаџмента – Александар Д. Јовановић, спец. 

 
1 

 
САДРЖАЈ 
 

 

УВОД ............................................................................................................................................................................. 4 

1. КОРЕНИ МЕНАЏМЕНТА .................................................................................................................................... 5 

2. ДЕФИНИЦИЈЕ МЕНАЏМЕНТА ........................................................................................................................ 5 

ИСПИТНА ПИТАЊА .............................................................................................................................................. 6 

3. ФУНКЦИЈЕ МЕНАЏМЕНТА .............................................................................................................................. 7 

ИСПИТНА ПИТАЊА .............................................................................................................................................. 8 

4. ЦИЉЕВИ МЕНАЏМЕНТА................................................................................................................................... 8 

5. МИСИЈА И ВИЗИЈА .............................................................................................................................................. 9 

ИСПИТНА ПИТАЊА .............................................................................................................................................. 9 

6. ТЕОРИЈЕ МЕНАЏМЕНТА................................................................................................................................... 9 

6.1. КОНВЕНЦИОНАЛНЕ ТЕОРИЈЕ МЕНАЏМЕНТА........................................................................................ 9 
6.2. НЕКОНВЕНЦИОНАЛНЕ ТЕОРИЈЕ МЕНАЏМЕНТА ................................................................................ 10 
6.3. БИХЕЈВИОРИСТИЧКА ТЕОРИЈА МЕНАЏМЕНТА .................................................................................. 11 
ИСПИТНА ПИТАЊА ............................................................................................................................................ 11 
6.4. ТЕОРИЈА СИСТЕМСКОГ ПРИСТУПА ........................................................................................................ 12 
6.5. ТЕОРИЈА СИТУАЦИОНОГ ПРИСТУПА..................................................................................................... 12 
6.6. КОНТИНГЕНЦИЈСКИ ПРИСТУП МЕНАЏМЕНТУ .................................................................................. 12 

7. НОВЕ ТЕОРИЈЕ МЕНАЏМЕНТА .................................................................................................................... 12 

7.1. ЕВРОПСКИ И АМЕРИЧКИ МЕНАЏМЕНТ ................................................................................................. 12 
7.2. ЈАПАНСКИ МЕНАЏМЕНТ ........................................................................................................................... 12 
7.3. АЗИЈСКО-ПАЦИФИЧКИ МЕНАЏМЕНТ .................................................................................................... 13 
ИСПИТНА ПИТАЊА ............................................................................................................................................ 13 

8. ОДНОС ОРГАНИЗАЦИЈЕ И МЕНАЏМЕНТА .............................................................................................. 14 

9. ТИПОВИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ МЕНАЏМЕНТА ................................................................................................ 14 

9.1. ФУНКЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ............................................................................. 15 
9.2. ДИВИЗИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА .............................................................................. 15 
9.3. МАТИЧНА ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ........................................................................................... 16 
9.4. ПИРАМИДАЛНИ ТИП МЕНАЏМЕНТА......................................................................................................17 
9.5. МРЕЖНИ ТИП МЕНАЏМЕНТА ................................................................................................................... 17 

9.6. МЕНАЏМЕНТ “ПАУКОВА МРЕЖА” ............................................................................................................. 17 

9.7. РАЗУЂЕНИ ТИП МЕНАЏМЕНТА ................................................................................................................ 18 

ИСПИТНА ПИТАЊА ............................................................................................................................................ 18 

10. ПЛАНИРАЊЕ...................................................................................................................................................... 19 

10.1. ВРСТЕ ПЛАНОВА ........................................................................................................................................ 19 
10.1.1. СРЕДЊОРОЧНО ПЛАНИРАЊЕ............................................................................................................... 20 
10.1.2. КРАТКОРОЧНИ ПЛАНОВИ..................................................................................................................... 21 

11. МЕНАЏЕРСКО ПРЕДВИЂАЊЕ ..................................................................................................................... 21 

11.1. МЕТОДЕ ПРЕДИКЦИЈЕ............................................................................................................................... 22 
11.2. МЕТОДЕ ЕКСТРАПОЛАЦИЈЕ.................................................................................................................... 22 

11.2.1. МЕТОДЕ ВРЕМЕНСКИХ СЕРИЈА....................................................................................................... 23 
11.2.2. МЕТОД ОБЈАШЊЕЊА ......................................................................................................................... 23 
11.2.3. ЕКОНОМЕТРИЈСКЕ МЕТОДЕ ............................................................................................................ 23 
11.2.4. МЕТОД МОНИТОРИНГА ..................................................................................................................... 24 

11.3. МЕТОД ЕКСПЕРТСКЕ ПРОЦЕНЕ.............................................................................................................. 24 



 
 

Академија фудбала Београд – Основе менаџмента – Александар Д. Јовановић, спец. 

 
2 

11.3.1. ДЕЛФИ МЕТОД......................................................................................................................................25 
11.3.2. МЕТОД СЦЕНАРИЈА.............................................................................................................................25 
11.3.3. УТОПИЈА МЕТОД..................................................................................................................................26 

11.4. МЕТОД СИМУЛАЦИЈЕ ...............................................................................................................................26 
ИСПИТНА ПИТАЊА.............................................................................................................................................26 

12. ПРОЈЕКТНИ МЕНАЏМЕНТ............................................................................................................................27 

12.1. ПРОЈЕКАТ......................................................................................................................................................28 
12.1.1. УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА..................................................................................................................29 

12.2. ПРОЈЕКТНО ОРИЈЕНТИСАНА КОМПАНИЈА.......................................................................................29 

12.2.1. ТРИ ДИМЕНЗИЈЕ ПРОЈЕКТНОГ МЕНАЏМЕНТА ...............................................................................30 
ИСПИТНА ПИТАЊА.............................................................................................................................................31 
12.2.2. ПРОЈЕКТНА ОРГАНИЗАЦИЈА................................................................................................................31 
12.2.3. ПРОЈЕКТНА КУЛТУРА ............................................................................................................................32 

12.3. КАРАКТЕРИСТИКЕ ПРОЈЕКТНОГ МЕНАЏМЕНТА ...........................................................................33 

12.4. ТИПОВИ ПРОЈЕКАТА ...................................................................................................................................34 

12.4.1. ЖИВОТНИ ЦИКЛУС ПРОЈЕКТА ............................................................................................................35 
12.4.2. СТУДИЈА ОПОРТУНИТЕТА ПРОЈЕКТА ...............................................................................................35 
12.4.3. СТУДИЈА ИЗВОДЉИВОСТИ ПРОЈЕКТА ..............................................................................................36 
12.4.4. РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА ......................................................................................................................37 
ИСПИТНА ПИТАЊА.............................................................................................................................................38 

13. ОРГАНИЗОВАЊЕ...............................................................................................................................................39 

13.1. ОРГАНИЗАЦИОНИ НИВОИ........................................................................................................................40 
13.2. ОБУКА ЗАПОСЛЕНИХ ................................................................................................................................41 
13.3. ПРОЦЕС КАДРИРАЊА ................................................................................................................................41 
13.4. ПОДЕЛА ОВЛАШЋЕЊА И ПРЕЦИЗНОСТ ПЛАНОВА...........................................................................42 
13.5. ОРГАНИЗАЦИОНА КУЛТУРА ...................................................................................................................43 
ИСПИТНА ПИТАЊА.............................................................................................................................................45 

14. МЕНАЏЕРСКО ОДЛУЧИВАЊЕ .....................................................................................................................45 

14.1. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКА.................................................................................................................................45 

14.1.1. МОДЕЛИ ДОНОШЕЊА ОДЛУКА............................................................................................................46 

14.1.2. ПРОЦЕС ДОНОШЕЊА ОДЛУКА ........................................................................................................47 
14.1.3. ИЗРАДА АЛТЕРНАЛИТИВНИХ РЕШЕЊА .........................................................................................47 
14.1.4. НАЧИН ОЦЕЊИВАЊА ПОНУЂЕНИХ АЛТЕРНАТИВА ...................................................................48 
14.1.5 ИЗБОР АЛТЕРНАТИВНОГ РЕШЕЊА..................................................................................................48 

14.2. ПОЈЕДИНАЧНО И ТИМСКО ОДЛУЧИВАЊЕ ..........................................................................................48 
14.2.1. ИНТЕРАКТИВНЕ ГРУПЕ .....................................................................................................................49 
14.2.2. НОМИНАЛНЕ ГРУПЕ...........................................................................................................................49 
14.2.3. ДЕЛФИ ГРУПЕ ......................................................................................................................................49 

14.3. ТЕХНИКЕ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКА........................................................................................................49 
14.3.1. СТАНДАРДНЕ ПРОЦЕДУРЕ ДОНОШЕЊА ОДЛУКА ......................................................................50 
14.3.2. ВЕШТАЧКА ИНТЕЛИГЕНЦИЈА ..........................................................................................................50 
14.3.3. АНАЛИЗА КРИТИЧНЕ ТАЧКЕ.............................................................................................................50 
14.3.4. МАТРИЦА ПЛАЋАЊА ..........................................................................................................................51 

14.4. СТАБЛО ОДЛУЧИВАЊА.............................................................................................................................51 
14.4.1. ОСБОРНОВ МОДЕЛ КРЕАТИВНОСТИ..............................................................................................51 

ИСПИТНА ПИТАЊА.............................................................................................................................................52 

15. ВОЂЕЊЕ ...............................................................................................................................................................52 

15.1. ДЕФИНИЦИЈА И ТИПОЛОГИЈА МЕНАЏЕРА .........................................................................................52 
15.2. МЕНАЏЕР ИЛИ ЛИДЕР ...............................................................................................................................55 

15.2.1. УСПЕШАН МЕНАЏЕР/ЛИДЕР ............................................................................................................55 
ИСПИТНА ПИТАЊА.............................................................................................................................................56 
15.3. КОМУНИЦИРАЊЕ .......................................................................................................................................57 
15.4. ТИМСКИ РАД ................................................................................................................................................57 



 
 
 

Академија фудбала Београд – Основе менаџмента – Александар Д. Јовановић, спец. 

 
3 

ИСПИТНА ПИТАЊА ............................................................................................................................................ 59 
15.5. МОТИВАЦИЈА .............................................................................................................................................. 59 

15.5.1. МОТИВАЦИЈА И ЕФЕКТИВНИ МЕНАЏМЕНТ ................................................................................. 60 
15.6. РЕШАВАЊЕ КОНФЛИКАТА...................................................................................................................... 62 

15.6.1. КОНФЛИКТИ НА РАДНОМ МЕСТУ .................................................................................................. 63 
ИСПИТНА ПИТАЊА ............................................................................................................................................ 64 

16. КОНТРОЛА.......................................................................................................................................................... 65 

17. КОМУНИКАЦИЈЕ ............................................................................................................................................. 67 

17.1. ВРСТЕ КОМУНИКАЦИЈА........................................................................................................................... 69 
17.2. МЕДИЈИ И МЕНАЏМЕНТ ........................................................................................................................... 70 
17.3. ФОРМАЛНЕ И НЕФОРМАЛНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ................................................................................. 71 
17.4. МРЕЖЕ КОМУНИКАЦИЈЕ ......................................................................................................................... 72 
17.5. ПРЕПРЕКЕ У КОМУНИКАЦИЈИ ............................................................................................................... 73 
ИСПИТНА ПИТАЊА ............................................................................................................................................ 73 

18. СТРАТЕГИЈСКИ МЕНАЏМЕНТ.................................................................................................................... 74 

18.1. ТРИ ВРСТЕ СТРАТЕГИЈЕ............................................................................................................................ 74 
18.1.1. КОРПОРАТИВНА СТРАТЕГИЈА............................................................................................................. 75 

18.1.1.1. ПОСЛОВНИ ПОРТФОЛИО .............................................................................................................. 75 
18.1.2. ПОСЛОВНА СТРАТЕГИЈА....................................................................................................................... 76 
18.1.3. ФУНКЦИЈСКА СТРАТЕГИЈА .................................................................................................................. 77 
18.2. ФАКТОРИ КОЈИ УТИЧУ НА ИЗБОР СТРАТЕГИЈЕ................................................................................. 77 

18.2.1. АНАЛИЗА ПОСЛОВНЕ ОКОЛИНЕ ..................................................................................................... 77 
18.2.2. АНАЛИЗА ИНТЕРНЕ ОКОЛИНЕ ........................................................................................................ 78 

18.3. SWОТ АНАЛИЗА .......................................................................................................................................... 79 
18.4. ПРОЦЕС СТРАТЕШКОГ ПЛАНИРАЊА ................................................................................................... 80 
ИСПИТНА ПИТАЊА ............................................................................................................................................ 80 

19. МЕНАЏМЕНТ ФИНАНСИЈСКОГ РИЗИКА ................................................................................................ 80 

19.1. ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ...................................................................................................................... 81 
19.2. ФИНАНСИЈСКА ФУНКЦИЈА У КОМПАНИЈИ........................................................................................ 81 

19.2.1. МЕНАЏМЕНТ ФИНАНСИЈСКЕ ФУНКЦИЈЕ .................................................................................... 82 
19.3. ОДЛУКЕ О ИНВЕСТИРАЊУ....................................................................................................................... 82 
19.4. ФИНАНСИЈСКА СТРАТЕГИЈА .................................................................................................................. 82 
19.5. ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ............................................................................................................. 83 
19.6. ФИНАНСИЈСКА КОНТРОЛА ..................................................................................................................... 83 

19.6.1. АНАЛИЗА ФИНАНСИЈСКОГ ПОСЛОВАЊА ..................................................................................... 84 
ИСПИТНА ПИТАЊА ............................................................................................................................................ 84 

20. МЕНАЏМЕНТ У ГЛОБАЛНОМ ОКРУЖЕЊУ............................................................................................ 85 

21. МЕНАЏМЕНТ И ЕТИЧКЕ НОРМЕ ............................................................................................................... 87 

21.1. ПОСЛОВНА ЕТИКА ..................................................................................................................................... 88 
21.2. ДРУШТВЕНА ОДГОВОРНОСТ КОМПАНИЈЕ......................................................................................... 88 
ИСПИТНА ПИТАЊА ............................................................................................................................................ 89 

ЛИТЕРАТУРА ........................................................................................................................................................... 90 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Академија фудбала Београд – Основе менаџмента – Александар Д. Јовановић, спец. 

 
4 

 
 
 
УВОД 
 
 
Овај уџбеник је намењен студентима менаџмента, као и свима који желе да сазнају више о 
основним принципима менаџмента.  
 
У уводним поглављима пронаћи ћете дефиницију менаџмента и упознати се са 
дијахронијским развојем различитих грана ове дисциплине.  
 
Централни део уџбеника посвећен је објашњењима процеса који чине и окружују 
менаџмент: процесима планирања, организовања, кадрирања, одлучивања и контроле. 
Посебна пажња посвећена је техникама и вештинама комуникације у менаџменту, као и 
основама управљања пројектима. 
 
Важна тема која се намеће имајући у виду динамику савременог међународног пословања и 
промене на тржишту јесте питање менаџмента у глобалном окружењу. У оквиру тог 
поглавља у уџбенику објашњени су појмови друштвене одговорности, етике у менаџменту 
и утицај глобализације на модеран бизнис. 
 
Аутор верује да овај уџбеник нуди одговоре на бројна питања која су себи постављали сви 
који су закорачили у област управљања. Менаџмент је специфичан спој знања и вештина 
које би требало да познају сви који започињу каријеру у динамичном пословном окружењу. 
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1. КОРЕНИ МЕНАЏМЕНТА 
 
 
Људи од давнина стварају организације. На почетку су то биле племенске заједнице, па се може 
рећи да је племенски вођа претеча данашњег менаџера. Људи су се у праисторији организовали 
како би боље и брже себи обезбедили храну за преживљавање. 
 
Прве мисли о менаџменту настале су са првим цивилизацијама, а неки данас дефинисани 
менаџмент принципи одвајкада се примењују у управљању државом и домом. 
 
3000 г. п.н.е. Египћани су приликом изградње пирамида примењивали функције менаџмента, од 
поделе рада, хијерархије запослених, предвиђали су услове рада, планирали рад , имали надзорнике 
који су контролисали рад, итд.  
 
Хамурабијев законик ( 2123-2081. г. п.н.е.) је дефинисао понашање појединца, односе међу људима, 
у њему се први пут помиње рачуноводство и гаранција производа.  
 
Постоје бројни историјски примери из војске и цркве који сведоче о постојању менаџмента у 
временима много пре оснивања науке о менаџменту. 
 
 
2. ДЕФИНИЦИЈЕ МЕНАЏМЕНТА 
 
 
Реч менаџмент потиче од енглеске речи manage која значи управљати, располагати нечим. 
 
У основи речи менаџмент је латинска реч manus, мani, што значи рука, па се менаџмент још назива 
и руковођење, управљање и сл. У најширем смислу менаџмент представља процес коришћења 
материјалних и нематеријалних ресурса како би се задовољили циљеви компаније или предузећа.  
 
Широко прихваћена је и дефиниција менаџмента као процеса одржавања и руковођења заједницом 
која ради на остварењу истих, пословних циљева. Постоје бројне дефиниције менаџмента али не 
постоји универзално поимање дисциплине менаџмента. 
 
Менаџмент се може посматрати из различитих аспеката: 

 
1. као пословни процес 
2. као научна дисциплина 
3. као вештина 
4. као професија 
 

Менаџмент, посматран као вештина, подразумева способност постизања циљева правилним 
коришћењем људских ресурса. Петер Друкер је унео новину у посматрање менаџмента када је 
дефинисао менаџмент из перспективе постизања циљева компаније. Његова дефиниција 
менаџмента гласи: „Менаџмент је процес рада с људима помоћу којих се остварују циљеви 
организације, уз коришћење ограничених ресурса и у променљивом окружењу на тржишту.“ 
 
Менаџмент по дефиницији Атkисонa (Atchison) и Хилa (Hill) је процес одлучивања усмерен на 
остваривање циљева организације, компаније или предузећа, уз употребу менаџерских вештина 
комуникације и управљања људским ресурсима. 
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Менаџмент је управљачки процес и успех менаџмента у великој мери зависи од носилаца 
оперативних делатности – а то су запослени на различитим хијерархијским нивоима организације. 
 
Менаџмент пружа тзв. логистичку подршку, поставља правила игре. Менаџмент у пракси је 
колективна акција усмерена на остваривање циљева организације, компаније или предузећа. 
 
Менаџмент води рачуна о односу ефикасности и ефективности у пословању. Ефикасност се 
посматра кроз однос уложеног и постигнутог, а ефективност се посматра кроз профит који треба 
остварити. Економика предузећа остварује се ефикасном и ефективном употребом људских ресурса 
у пословању. 
 
Данашње тржиште је отворено , захваљујући техничко-технолошком напредку постало је тзв. 
глобално село. Утицај конкуренције на тржишту је велики. Тржиште је живо и подлошно 
променама а задатак менаџмента је да се прилагођава променама, да их предвиђа и да на 
одговарајући начин одговара на сталне изазове тржишног окружења. 
 
Основни задаци савременог менаџмента су: 

 
- стратегијско планирање 
- одлучивање 
- организовање 
- комуницирање 
- рад са људима 
- контролисање целокупног радног процеса 
- постављање нових циљева       

ОДЛУЧИВАЊЕ

ПРОМЕНЕ ПРОБЛЕМ МЕНАЏМЕНТ

 
Слика 1. Одлучивање се врши након идентификације проблема и сагледавања промена у окружењу  

 
 

ИСПИТНА ПИТАЊА 
 

1. Дефиниција менаџмента 
2. Који су основни задаци савременог менаџмента? 
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3. ФУНКЦИЈЕ МЕНАЏМЕНТА 
 
Током развоја науке о менаџменту мењали су се приступи тематици и тумачења. Мењали 
су се и ставови о функцији менаџмента . 
 

Хенри Фaјол, представник административног приступа менаџменту разликовао је следеће 
функције менаџмента:  

-планирање 
-организовање 
-наређивање 
-координирање 
-контролисање 
 

Фујолов приступ менаџменту окарактерисан је као крут приступ. По Фујолу начела менаџмента су: 
подела рада, ауторитет, дисциплина, хијерархија, централизација.Фујол није посвећивао 
пажњу особљу, односно запосленима и није их посматрао првенствено као људска бића већ као 
средство за постизање циља у пословању. 
 
Петер Друкер посматрао је менаџмент кроз циљеве пословања, и разликовао четири основне 
функције менаџмента: 

-постављање циљева 
-организовање 
-мотивисање 
-мерење остварених резултата 

 
Друкер уводи квантитативни приступ анализи менаџмента, кроз увођење појмова као што су 
задаци и циљеви који су мерљиве категорије. Заменио је принцип наређивања, принципом 
мотивације запослених.  
 
Оцењивање постигнутих резултата је основа за развој кадрова. Променио је дотадашње безлично 
посматрање запослених, које менаџмент сада посматра као особе са којима је нужно комуницирати 
како би се постигли бољи резултати у пословању. 
 
Роберт Креитнер дефинисао је седам функција менаџмента: 

 
-планирање 
-организовање 
-одлучивање 
-кадрирање 
-комуницирање 
-мотивисање 
-управљање 
 

Г.А. Koл је оснивач тзв. POMC приступа тумачењу функција менаџмента. Разликовао је четири 
основне функције менаџмента: 

 
-планирање (Planning) 
-организовање (Organizing) 
-мотивисање (Motivating) 
-контролисање (Controling) 

 
Vехриц и Кунт су творци POSLC приступа који препознаје пет основних функција менаџмента: 

 
-планирање (Planning) 
-организовање (Organizing) 
-кадрирање (Selecting) 
-управљање (Leading) 
-контролисање (Controling) 
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Основне четири функције менаџмента које проучава савремени приступ су: 

 
-планирање 
-организовање 
-вођење 
-контрола 
 

У анализи функција менаџмента је важно имати у виду динамику и сложеност менаџерског посла. 
Ниједан приступ менаџменту, иако исти споља посматрано, није идентичан већ се разликује у оној 
мери у којој не постоје два идентична предузећа. 
 

ИСПИТНА ПИТАЊА 
 

3. Које су карактеристике и начела менаџмента према Хенрију Фајолу? 
4. Које су карактеристике квантитативног приступа менаџменту према  Петеру 

Друкеру? 
5. Које су основне функције менаџмента према Г.А Колу? 
6. Које су основне функције менаџмента које проучава савремени приступ? 
 

 
 
4. ЦИЉЕВИ МЕНАЏМЕНТА 
 
 
На савременом, развијеном тржишту свако пословање са собом носи ризик. Ризик се, пре свега, 
односи на ризик опстанка, јер као и у свету живих бића, тако и у бизнису, опстају само најјачи. 
Највећа претња пословању су промене у окружењу које доноси технолошки напредак и 
конкуренција. 
 
Циљ менаџмента је остваривање профита, а сврха постојања менаџмента је уређење система 
пословања како би могао да служи остваривању циљева пословања. Менаџмент ослушкује и 
предвиђа промене у окружењу, прати конкуренцију како би остварио што бољу тржишну позицију. 
 
Базични циљ менаџмента је да оспособи и мотивише запослене да заједнички раде на остваривању 
постављених циљева. Циљеви пословања које постави менаџмент морају бити прецизни и јасни, 
како би запослени могли да се са њима идентификују и уложе своје знање и рад у остваривање тих 
зацртаних циљева. 
 
Циљ менаџмента не мора бити само један, већ је то најчешће скуп зацртаних циљева који чини 
јединствену целину која се поклапа са мисијом и визијом одређене организације, компаније или 
предузећа. 
 
Друкер сматра да је основни циљ пословања - стварање купаца. По његовом схватању, купац је тај 
који дефинише пословање у глобалном оквиру. Придобијање и задовољавање купаца је основна 
мисија и циљ сваког пословања. 
Циљеви менаџмента, иако јасно дефинисани, не могу бити стриктни већ флексибилни јер је 
тржиште сфера промена и захтева стално прилагођавање учесника на тржишту. 
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5. МИСИЈА И ВИЗИЈА 
 
Дугорочним планирањем се бави стратегијски менаџмент. Стратегијско планирање се базира на 
анализи окружења и доношењу одлука у пословању. У стратегијском менаџменту се често користе 
термини визија и мисија.  
 
Визија је филозофија на којој се базира пословна политика компаније. Визија би требало да буде 
инспиративна и да подстиче да се ради боље и више. За разлику од визије, мисија компаније је 
конкретнија и подразумева одређење сврхе постојања компаније. 
 
Мисија конкретизује визију на следећи начин: 

- реална је и усклађена са окружењем 
- оригинална је 
- инспиративна и подстицајна 
- једноставно се може трансформисати у циљеве и задатке 

 
 

ИСПИТНА ПИТАЊА 
 

7. Који су основни циљеви менаџмента? 
8. Шта је мисија а шта визија компаније или организације? 

 
 
 

 
6. ТЕОРИЈЕ МЕНАЏМЕНТА 
 
Теорија менаџмента почела је да се развија почетком 20-ог века. Развој менаџмента као 
научне дисциплине пратио је технолошки развој, серијска производња, и настанак 
мултинационалних компанија. Пионирима науке о менаџменту сматрају се Фредерик 
Тејлор и Хенри Фајол. До данас су настале бројне теорије менаџмента, које се у великој 
мери, иако различите, међусобно допуњују или надограђују. 

 

6.1. КОНВЕНЦИОНАЛНЕ ТЕОРИЈЕ МЕНАЏМЕНТА 
 
Фредерик Тејлор се сматра оцем науке о менаџменту. Залагао се за откривање најбољег пута за 
повећање радне продуктивности која би допринела стварању већег профита који би , са друге 
стране, омогућио радницима веће плате. Творац је студије времена , односно рашчлањивања рада 
на делове функционалног система.Залагао се за поделу рада, али је критиковао тзв. војнички систем 
рада, јер је сматрао да такво понашање на радном месту делује нестимулативно на запослене. Он је 
творац идеје о плаћању према учинку. Тејлор је дефинисао основна начела менаџмента: 
 
-преношење научних сазнања радницима, како би боље обављали посао 
-подела рада на руководиоце и раднике који медјусобно сарађују. 
 
Тејлор је раднике дефинисао као извршиоце, а руководиоце као планере, инструкторе и контролоре.  
 
Хенри Гант је био Тејлоров сарадник. Тејлор је зачетник хуманизираног приступа менаџменту. 
Његово учење је Гант само продубио увођењем категорије „ хармоничне сарадње“ измедју 
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руководилаца и запослених. Осмислио је графички начин описивања менаџерских планова, познат 
као Гантов графикон. 
 
Френк Гилбрет је, такође, Тејлоров сарадник , који је развијао теорију са својом супругом Лилијан 
која је по занимању индустријски психолог. Гилбрет је проучавао непотребне покрете радника 
приликом рада. Утврдио је да је 18 основних покрета довољно за обављање различитих послова. 
Сматрао је да не треба тражити савршеног кандидата за одређено место, већ да свако радно место 
треба прилагодити запосленом. 
 
Хенри Фујол се сматра творцем теорије оперативног менаџмента. Он је разликовао 6 група 
различитих активности у предузећу: 

 
- техничке 
- финансијске 
- сигурносне 
- рачуноводствене 
- менаџерске 
- комерцијалне 
 

Залагао се за поделу рада, радну дисциплину, поштовање ауторитета, јединствени систем 
управљања, награђивање запослених, међуљудску сарадњу на радном месту, поштење. 
 
Хуго Мунстерберг је творац индустријске психологије. Три основна циља у његовом 
истраживачком раду су : 
 
- открити начин проналажења идеалних кандидата за одређено радно место. 
- који психолошки механизми подстичу појединца да пружи свој максимум у раду 
- открити начине на које предузеће може да подстакне радника да ради најбоље што може. 
 
 

6.2. НЕКОНВЕНЦИОНАЛНЕ ТЕОРИЈЕ МЕНАЏМЕНТА 
 
Развој друштва крајем 20-ог века, процес глобализације и нове технологије условили су 
развој тзв. Неконвенционалног приступа менаџменту. Овај приступ је заправо одговор на 
новонастале околности свеобухватног развоја. 
 
Томас Петерс и Роберт Ватерман су се бавили истраживањем фактора који утичу на успех. 
Нису користили класичну терминологију, већ су у својим теоријама користили фразе из 
праксе. Своје идеје су представљали у формама анегдота.  
 
Фактори успеха, по овим ауторима су : склоност акцији, успостављање контаката са клијентима, 
радити оно што одређени радник најбоље уме да ради, ослањање на утемељене вредности , итд. 
 
Многе компаније су примениле њихову теорију у пракси и нису постигле очекивани успех. 
Критиковали су их научни кругови тог времена, наводећи да склоност акцији не подразумева 
дугорочно планирање, контакти са клијентима могу значити да ће предузеће почети да производи 
све што купци желе без процене исплативости, а идеја да свако ради оно што најбоље зна сатире 
жељу за личним и образовним развијањем, гуши изазов у раду. 
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6.3. БИХЕЈВИОРИСТИЧКА ТЕОРИЈА МЕНАЏМЕНТА 
 
Бихејвиористичка теорија у фокус интересовања поставља човека, његове потребе и 
мотивацију за рад. Елтон Мej је радио експеримент у фабрици Хаторн и уочио да психолошки 
фактори утичу много на радну продуктивност. Доказано је да радници раде боље уколико знају да 
претпостављени воде рачуна о њима, да обраћају пажњу на добробит запослених. Овај феномен је 
познат као Хаторн ефекат. 
 
Бихејвиоралисти заступају став да људи сложеност свог живота рефлектују унутар пословне 
организације. 
 
Абрахам Маслов је творац чувене хијерархије људских потреба , које се крећу од физиолошких 
потреба до потребе за самоактуелизацијом. Маслов тврди да ако нису задовољене потребе нижег 
хијерархијског ранга, не могу бити се остварити потребе вишег ранга. 
 
Дао је следећу структуру потреба:  

 
-Прву групу потреба чине физиолошке потребе ( сан, храна, ваздух) 
-У другој групи је потреба за сигурношћу. 
-Трећу групу чине потребе за друштвеним контактима (комункација,дружење) 
-У четвртој групи су потребе за поштовањем, уважавањем, статусом, престижом.  

 
Када се оне задовоље човек доживљава осећање самопоуздања а ако ове потребе нису задовољене 
човек се осећа деморалисано. 
 
-У петој групи је потреба за самопотврђивањем..Ове потребе јављају се само кад су претходна 
четири нивоа потреба задовољени. 
 
Маслов је ове потребе ређао хијерархијски, и оне су међузависне, односно могу се остваривати 
само по реду: прво потребе првог нивоа, затим другог нивоа. Немогуће је остваривати потребе из 
нпр. треће групе ако нису задовољене потребе из прве две групе. 
 
Питањем људског фактора бавио се и психолог Дaглас Мек Грегор. Он је творац теорије X и Y. По 
теорији X рад је непријатан запосленима, а теорија Y доказује да су људи природно мотивисани за 
рад. 

 

ИСПИТНА ПИТАЊА 
 

9. Наведите представнике конвенционалних теорија менаџмента? 
10. Који су фактори успеха неконвенционалне теорије менаџмента? 
11. Зашто су на почетку у научним круговима критиковане неконвенционалне теорије 

менаџмента? 
12. Шта је фокус интересовања бихејвиористичких теорија менаџмента? 
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6.4. ТЕОРИЈА СИСТЕМСКОГ ПРИСТУПА 
 
Системски приступ менаџменту посматра предузеће као сложен, динамични систем. Организација 
је целина, а појединац је у другом плану. Ова теорија има за циљ да прати опште кретање система и 
подсистема и настоји да што тачније предвиди будуће кретање. 

 
6.5. ТЕОРИЈА СИТУАЦИОНОГ ПРИСТУПА 
 
 
Ситуациони приступ су осмислили менаџери из праксе. Заинтересовали су се да објасне зашто 
једне тактике успевају у једним околности а не и у неким другим. 
Ситуациона теорија налаже менаџеру да препозна и употреби најбољу тактику у датом тренутку и у 
датим околностима како би постигао своје циљеве. 
 

6.6. КОНТИНГЕНЦИЈСКИ ПРИСТУП МЕНАЏМЕНТУ 
 
 
Контингенцијски приступ менаџменту су увела два Американца са Харварда, Лоренс и Лорш. Овај 
приступ се темељи на уверењу да ниједна појединачна теорија не гарантује ефикасност, већ 
ефикасност гарантује добро одабран скуп теорија. Лоренс и Лорш су сматрали да треба развијати 
диференцијацију и интеграцију. Диференцијација подразумева спецификацију задатака а 
интеграција је облик повезивања делова предузећа. 
 
 
7. НОВЕ ТЕОРИЈЕ МЕНАЏМЕНТА 
 
 
Нове теорије менаџмента се баве етиком и друштвеном одговорношћу предузећа, глобализацијом и 
њеним утицајем на стварање „светског“ тржишта, неопходношћу сталног усавршавања менаџера 
као појединаца и компаније као система, и стварања трајних односа са потрошачима на тржишту 
кроз сталну контролу и унапређење квалитета у раду. 

 
7.1. ЕВРОПСКИ И АМЕРИЧКИ МЕНАЏМЕНТ 
 
 
Карактеристике западноевропског или америчког менаџмента су: индивидуализам, самосталност у 
раду, тежња ка брзом напредовању у каријери, перманентно усавршавање у једној области 
пословања, материјална мотивација изнад етичке, поштовање хијерархије у процесу одлучивања. 
 

7.2. ЈАПАНСКИ МЕНАЏМЕНТ 
 
Одлике јапанског менаџмента су доживотно запослење, систем напредовања и висине зараде 
одређена је дужином стажа проведеног на том радном месту. Свака компанија има свој независни 
синдикат запослених. 
 
Шездесетих година 20-ог века јапанске компаније кренуле су у потрагу за географским просторима, 
где живе вредни људи, а цена њоховог рада није висока. Одлучили су да преселе фабрике у земље 
где је радна снага јефтина. У Кореји и на Тајланду отворене су бројне јапанске компаније. Реч је о 
обостраном интересу: с једне стране Јапан задовољава потребу за јефтином радном снагом, а са 
друге стране, Кореја и Тајланд решавају проблем незапослености. 
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Седамдесетих година 20-ог века у жељи да спрече економски конфликт са САД-ом Јапан почиње да 
отвара своје тзв. трансплант фабрике у јужним подручјима САД-а. 
 
 

Политика понашања  Јапанци Aмериканци  
Предлози радника Начин постизања сталног 

напретка 
Претња менаџменту 

Запослење Доживотно са могућношћу 
напредовања унутар фирме..  

 Радници се 
отпуштају ако 
наступи криза.  

Обука Унакрсно обучавање радника, 
ротација радног места.  

Недовољан број и 
квалитет обука 
радника.  

Подстицај Препознавање. Групно 
одобрење и награђивање, 
кодекс облачења који 
подстиче тимски дух.  

Новчани. 

Учествовање у 
одлучивању 

Одлуке се доносе 
концензусом. 

Аутократско 
доношење одлука 

Доступност менаџера Менаџери су доступни јер 
имје канцеларија у склопу 
радне јединице, носе исте 
униформе..  

Недоступни, 
канцеларија им је 
дислоцирана у 
односу на радну 
јединицу  

 
Табела 1.  Основне разлике јапанског и европског менаџмента 

 

7.3. АЗИЈСКО-ПАЦИФИЧКИ МЕНАЏМЕНТ 
 
 
Азијско-пацифички тип менаџмента присутан је у Кореји, Тајвану, Хонг Конгу, Тајланду, 
Филипинима, Малезији, Сингапуру и Индонезији. 
 
Предности које директно утичу на брз развој ових земаља су : ниска цена радне снаге која је вредна 
и радна, богатство природних ресурса и модерна технологија. 
(Кореја – аутомобилска индустрија ,Тајланд- пољопривредна технологија, Тајван – компјутерска 
индустрија, Хонг Конг и Сингапур – банкарство и финансије, Индонезија – текстилна индустрија). 
 
Менаџмент у овим земљама није организован, функционише стихијски и нису јасно дефинисане 
менаџерске позиције. 
 

ИСПИТНА ПИТАЊА 
 

13. Које су основне карактеристике западноевропског и америчког менаџмента? 
14. Које су основне карактеристике јапанског менаџмента? 
15. Које су основне карактеристике азијско-пацифичког менаџмента? 
16. Које су основне врсте организационе структуре и које су њихове карактеристике? 

 
 
 



 
 

Академија фудбала Београд – Основе менаџмента – Александар Д. Јовановић, спец. 

 
14 

 
8. ОДНОС ОРГАНИЗАЦИЈЕ И МЕНАЏМЕНТА 
 
 
Савремени менаџмент конципира своју делатност и своје конкретне акције у складу са мисијом и 
визијом одређене организације, компаније или предузећа. 
Да би менаџмент могао квалитетно да одговори на изазове окружења , данашњи менаџер пре свега 
мора бити добро информисан. Сматра се да је 21.век- век знања, а најскупља роба данашњице је 
правовремена и тачна информација. 
 
Менаџмент доноси одлуке и управља целокупним системом организације. То подразумева 
управљање запосленима, односно подређенима, управљање клијентима, и управљање самим собом, 
односно планирање сопственог времена и одлучивања. 
 
Неки аутори доводе у везу појмове менаџмент и организација, доводећи у паралелу занимање 
менаџера и организатора. Ипак, савремене теорије разликују ове појмове на тај начин да се 
менаџмент схвата као важан организацијски процес пословања, а организација је у том контексту 
средство менаџмента. 
 
 
9. ТИПОВИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ МЕНАЏМЕНТА 
 
 
Организација компаније, предузећа или организације је област која се стално развија. Проблеми у 
организацији најчешће се своде на питања: 
 
1. До које мере спецификовати различите улоге запослених? 
Сматра се да би требало груписати радне задатке који су везани за исту функцију у организацији. 
2. До које мере стандардизовати понашање запослених? 
Кодекс понашања запослених прописује стандард за запослене и има за циљ да дефинише оквире 
изван којих запослени не би требало да излазе како не би угрожавали имиџ компаније. 
3. Колико нивоа менаџмента у хијерархији организације је пожељно? 
Број менаџера је условљен величином и типом организације. 
4. Да ли одлучивање треба да буде централизовано? 
 
Виши степен централизације постоји у малим организацијама. Предности децентрализације 
одлучивања огледа се у томе што омогућава топ менаџерима да се баве стратешким питањима а да 
о мање битним, свакодневним пословним питањима одлучују менаџери нижег нивоа. На тај начин 
се оспособљавају локални менаџери за самостално одлучивање и повећава се радна мотивација 
менаџера- почетника. Основне мане децентрализације одлучивања су потреба за додатном 
контролом и координацијом менаџерских структура. 
 
Постоје три основне врсте организационе структуре. То су: 
 

- линијска 
- линијско-штабна и 
- функционално-линијска. 
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Слика 2.  Линијска организациона структура 

 
 
 

            
 

Слика 3.  Линијско-штабна организациона структура 

 

9.1. ФУНКЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА 
 
 
У функционалној организационој структури важна је спецификација улога у компанији. 
Функционална структура организације подразумева поделу на основне функције у компанији, а то 
су најчешће: маркетинг, финансије, производња и људски ресурси. Оваква организациона структура 
је карактеристична за производне компаније. 
 
 

9.2. ДИВИЗИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА 
 
 
Дивизионална организациона структура је карактеристична за мултинационалне компаније које 
имају своје регионалне испоставе. Регионалне испоставе стране матичне компаније често послују 
самостално али на тржиште пласирају производ развијен у матичној компанији. Матична компанија 
диктира стандард свих тзв. ћерки фирми. Дивизионална организациона структура омогућава 
децентрализацију моћи одлучивања, с тим што се моћ преноси из центра на регионалне компаније. 
 
 
 

Предузеће 
Meнаџер 

Менаџер 
предузећа 

Штабна 
служба 
 

Штабна 
служба 
 

Штабна 
служба 
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Слика 4. Дивизиона организација 

 

9.3. МАТИЧНА ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА 
 
 
Матична организациона структура је карактеристична за научне институције, авио и војну 
индустрију. Управљају функционални менаџери који су експерти. Ова структура је 
децентрализована и оставља слободу одлучивања запосленима који се баве истраживачким радом и 
не смеју бити спутани хијерархијским утицајем. Менаџери у оваквој организационој структури 
врше функцију координирања, више него што врше управљачку функцију. 
 
Сматра се да матична организациона структура на најбољи начин ствара компромис између тежње 
појединачних функција и нужности интеграције сложених активности у компанији. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Топ менаџер 

Регион I 

Регион II 

Производња 

Регион III 

Mаркетинг 

Планирањe 

Финансије 

Кадрови 

Географске 
дивизије 

Функционалне 
дивизије 

Функције главне 
управе 
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Слика 5. Матрична организација 
 

9.4. ПИРАМИДАЛНИ ТИП МЕНАЏМЕНТА 
 
 
У пирамидалном типу менаџмента је изражена строга хијерархија. Све активности попут 
одлучивања, информисања крећу се у једном смеру: с врха пирамиде ка дну. Предност овог типа 
менаџмента је у прецизном дефинисању конкретних менаџерских одговорности (тачно се зна ко 
доноси које одлуке) и јасно су диференциране управљачке и извршне менаџерске функције и 
позиције. Систем одлучивања у пирамидалном типу менаџмента је централизован. 
 

9.5. МРЕЖНИ ТИП МЕНАЏМЕНТА 
 
 
Ово је децентрализовани тип менаџмента. Право одлучивања имају чланови пословног система. 
Директори одредђених сектора у компанији су главни носиоци власти. Директори имају могућност 
да препусте одлучивање и њима подређеним управљачким менаџерима. Одлучивање и 
информисање е не креће, као код пирамидалног типа менаџмента, једносмерно већ се креће 
двосмерно и у свим правцима. Мрежни тип менаџмента је сличан дивизионалној организационој 
структури. 
 
 
9.6. МЕНАЏМЕНТ “ПАУКОВА МРЕЖА” 
 
 
Реч је о децентрализованом типу менаџмента. Топ менаџмент има координирајућу функцију. 
Кретање нформација је дозвољено и могуће у свим правцима и смеровима. Одлуке се доносе 
заједничким договором. Овај тип је близак матричној организационој структури. 

 
Предузеће 

 

Менаџер 
људских 
ресурса 

Пројекат 1 

Пројекат 2 

Marкетинг и ПР 
менаџер 

Менаџер 
рачуноводства 

Главни менаџер 

Менаџер 
производње 

Менаџер 
развоја 

Пројект

ни тим 
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9.7. РАЗУЂЕНИ ТИП МЕНАЏМЕНТА 
 
 
Овај тип менаџмента поставља моћ у хоризонталну раван. Моћ је равномерно распоређена по свим 
нивоима менаџмента.Реч је о децентрализованом управљању. Одлике се доносе на основу 
консултација. Разуђени тип менаџмента је пријемчив за мала и средња предузећа.  
 

 
Слика 6. Oрганизација према територији 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Слика 7. Oрганизација према функцијама 
 
 
 
 

ИСПИТНА ПИТАЊА 
 

17. Које су основне врсте организационе структуре менаџмента? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Главни менаџер 

Србијa 
Mенаџер 

Eвропа 
Mенаџер 

Далеки Исток 
Meнаџер 

Русија 
Meнаџер 

 
Главни менаџер 

Развој 
Meнаџер 

Maркетинг 
Meнаџер 

Kaдрови 
Meнаџер 

Рачуноводство 
Meнаџер 

Производња 
Менаџер 
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10. ПЛАНИРАЊЕ 

 
Планирање је прва фаза управљања и подразумева дефинисање циљева компаније, предузећа, 
спортског клуба и сл. на основу којих се планирају стратегије и конкретне активности за постизање 
дефинисаних циљева. 
 
Планирање у менаџменту је сложен процес који се одвија паралелно у свим сегментима или 
секторима компаније. Сваки сектор компаније прави свој план а сви појединачни планови морају 
бити направљени у складу са генералним планом компаније. 
 
Фаза планирања подразумева активности предвиђања кретања на тржишту. Тржиште се понаша као 
динамичан и променљив ентитет и сходно томе су и планови менаџмента у извесној мери 
променљиви у складу са прилагођавањем променама и кретањима на тржишту. Фази планирања 
предходи под-фаза анализе тржишта и конкуренције. Тим анализама бави се одељење аналитике у 
предузећу или спољнни стручни субјект ангажован од стране компаније да перманентно анализира 
позицију компаније на тржишту, изазове, претње, понашање циљне јавности, конкуренцију, итд. 
  
Планови су подложни променама које потичу из спољног окружења компаније али и промена 
унутар саме компаније. 
 
Планирање је континуиран процес који у крајњем исходу има за циљ обезбеђивање опстанка и 
развоја компаније у будућности. 
 
План се дефинише као производ планирања. План је документ у којем су наведене временски 
дефинисане активности и акције. План на папиру је статичан али као документ означава динамични 
процес, те се не план не окончава у временском року који је уписан у план већ се континуирано 
наставља и по потреби мења. План се мења уколико се покаже да је на тржишту дошло до промена 
које утичу на постизање, односно непостизање планираних циљева. 
 

10.1. ВРСТЕ ПЛАНОВА 
 
Планови могу бити:  

- дугорочни 
- средњорочни 
- краткорочни 
- генерални и  
- појединачни. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слика 8.  Дугорочни план 
 

2000      2020 

Дугорочно планирање 

 



 
 

Академија фудбала Београд – Основе менаџмента – Александар Д. Јовановић, спец. 

 
20 

 
Дугорочни планови се праве за период од најмање десет година. Дугорочни планови дефинишу 
развој компаније на дужи рок. Ови планови су генерални и одражавају општу оријентацију будућег 
развоја предузећа.  
 
Садржај дугорочних планова подразумева низ дугорочних прогноза, као што су: 
 

- прогнозе о развоју тржишне гране којој припада компанија која прави план 
- дугорочне прогнозе развоја околине 
- дугорочно одређење правца развоја компаније 
- дугорочне активности у области развојног истраживања 
- дугорочно дефинисање показатеља продуктивности пословања 
- дугорочни планови за кадровско усавршавање, итд 

 

10.1.1. СРЕДЊОРОЧНО ПЛАНИРАЊЕ 
 
Средњорочни планови се праве за период од 5 година. Средњорочни планови проистичу из 
дугорочних јер служе остварењу планираног развоја компаније. Средњорочни планови садрже 
детаљнији развојни план. 
 
Средњорочни планови садрже следеће податке: 

- циљеве и задатке који прате развојну стратегију компаније 
- начин организовања развојних истраживања 
- циљеве и задатке ради повећања ефикасности у пословању 
- циљеве и задатке који се односе на усавршавање кадрова 
- циљеве и задатке у вези са побољшањем услова пословања 
- циљеве и задатке који се односе на друштвену одговорност компаније 
- циљеве и задатке који су у вези са обезбеђивањем финансијских средстава за пословање, 

итд. 
-  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слика 9. Средњорочни план 
 
 

 
 
 
 

2008    2009 2010    2011 

Средњорочно планирање 
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10.1.2. КРАТКОРОЧНИ ПЛАНОВИ 
 
Краткорочни планови подразумевају конкретне задатке и циљеве чија је реализација планирана у 
одређеном краћем временском периоду. 
Краткорочни планови су конкретизовани делови средњорочног плана и служе управо реализацији 
средњорочног плана у задатом временском интервалу нпр. у току текуће календарске године. 
 
Краткорочни појединачни планови се по врсти деле на: 

- планове продаје 
- планове производње 
- планове развоја 
- планове инвестиција 
- планови трошкова 
- планови расподеле ресурса 
- планови евалуације 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Слика 10. Повратна спрега између руководиоца и извршилаца 

 
 

11. МЕНАЏЕРСКО ПРЕДВИЂАЊЕ 
 

Предвиђањем се претпоставља што ће се догодити у будућности. Предвиђање, предикција или 
прогноза је активност менаџмента усмерена на процену будућих догађаја или услова у којима ће 
једна компанија пословати.  

Разликују се две основне врсте предвиђања: 

1. предвиђање будућих последица неке пословне акције  
2. предвиђање времена или рокова у којем ће се нешто одразити на пословање 
 

Поузданост предвиђања зависи од мноштва фактора. Занемаривање неких релевантних чињеница у 
садашњости може довести до прецењивања или подцењивања будућих промена. У пракси 
менаџерског предвиђања важно је одредити правилан смер или правац будућих догађаја и 
потрудити се, на основу тога, да разлике између предвиђеног и стварног догађаја буду што мање. 
Поузданост предвиђања је одређена бројем информација, менаџерским знањем и искуством, 
тачношћу података којима се располаже и поузданим сазнањем о могућим променама битних 
околности током процеса.  

руководилац 

извршилац 
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Предвиђање ће бити тачније уколико се користи више поузданих информација, користи знање о 
законитости промена током дужег периода, уколико се избегне употреба непоузданих и нејасних 
показатеља, проверавају релевантни индикатори и, осим квалитативних и интуитивних 
претпоставки користи квантитативни приступ. 

Предвиђање је процес трансформације различитих података и индикатора у неки будући догађај. У 
менаџерском предвиђању се користе одговарајуће научне методе. Постоји велики број развијених 
експертских софтвера за прогнозирање којима се израђују прогнозе на основу расположивих 
информација из различитих интерних или екстерних база података. За избор одговарајуће методе 
предикције користе се индикатори као што су:временски пресек прогнозе,карактеристични подаци 
и сл. 

Као критеријум избора методе служе трошкови примене неке методе, као и 
поузданост и примењљивост изабране методе.Све методе предикције морају имати следеће 
карактеристике: 

- претпоставка да ће варијабле које су постојале у претходном раздобљу, најчешће у времену 
од најмање 10 година, постојати и у будућности; 
- уверење да предвиђање није потпуно прецизно одређивање будућности, већ садржи и дозу 
нетачности;  
- тежња ка што мањој разлици између предвиђеног и реалног; 
- прогноза би морала да садржи известан степен општости; 
- сазнање да предикција на дуги рок има већи степен неизвесности. 

 
11.1. МЕТОДЕ ПРЕДИКЦИЈЕ 
 
 
У најширој употреби је Доброва класификација класичних метода предвиђања која обухвата методе 
екстраполације, методе процене експерата и методе симулације. 

 
11.2. МЕТОДЕ ЕКСТРАПОЛАЦИЈЕ 
 
 
За предвиђање неког будућег пословног догађаја узима се временска серија догађаја из прошлости 
од најмање десет година код дугорочних предвиђања, а десет или више догађаја из ближе 
прошлости ако се ради о краткорочном предвиђању. Овај поступак претпоставља пројектовање 
будућности на основи искустава и догађаја из прошлости. Другим речима, то је екстраполација 
тренда која се заснива на неким бившим параметрима, функционалним карактеристикама и 
одликама система.  

Користи се у ситуацијама кад се догађаји могу да се изразе квантитативно. То су, дакле, 
квантитативне методе предвиђања, а могуће их је груписати у четири основне категорије: 

1. методе временских серија, 
2. метода објашњења (експланације), 
3. економетријске методе и 
4. мониторинг метод. 
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11.2.1. МЕТОДЕ ВРЕМЕНСКИХ СЕРИЈА 
 
 
Временске серије су хронолошки низови варијабли различитихвредности. За менаџере је скоро увек 
значајније оно што се догађало у новијој прошлости од неких далеких догађаја који су се одвијали у 
другим друштвеним, економским и технолошким околностима. Прдикција се заснива на 
дефинисању законитости досадашњег развоја неке појаве и њеној пројекцији на будућност. 
Претпоставља се да ће серија догађаја бити идентична или врло слична као у прошлости.  

Оваква претпоставка је наивна јер занемарује различите интервенишуће варијабле у околностима 
прошлости од оних у будућности. Нема идентичног понављања. Постоји веровање да се кроз 
историју ствари понављају, рецимо на сваких 12 година, да се понављају ратови или инфлацијске 
кризе, али пословање компанија не може се ослонити на предрасуде тог типа.Ову наивну методу 
наследиле су и мало развијеније методе поравнавања и методе декомпозиције. Методе поравнања 
обухватају методу померљивих просека и методу експоненцијалног поравнања.  
 

Метода померљивих просека је најједноставнија метода предикције. До предвиђања се долази 
израчунавањем просечне вредности појаве током неколико претходних раздобља и тако добијена 
просечна вриједност представља прогнозу за наредно раздобље. Овај метод се користи и за 
краткорочне прогнозе.  
Метода експоненцијалног поравнања користи пондерисану аритметичку средину, што значи да се 
прошлим и садашњим вредностима у одређеној временској серији додељује различита важност. 
Највећи пондер додељује се најновијем податку, а најмањи најстаријем податку. На овај начин, даје 
се значај новијој прошлости. Ова метода је корисна је за дугорочна предвиђања. Метода 
декомпозиције предикцију заснива на издвајању основних елемената из временских серија, тачније 
трендове, цикличне, сезонске и случајне елементе па се за сваки ради посебна прогноза. Збиром 
ових појединачних предвиђања, долази се до укупне прогнозе. 

 
 
11.2.2. МЕТОД ОБЈАШЊЕЊА 
 
 
Ако се у предвиђању поставља питање у вези неког узрочнопоследичног односа, предвиђање ће 
бити у форми објашњења односно експланације. Зато се ова метода назива још и експланаторна 
метода. Она се заснива на односу између посматране ,опсервиране појаве и фактора који утичу на 
ту појаву, односно могу да изазову њене промене. Посматрана појава представља зависну варијаблу 
(ону на коју нешто утиче), док фактори који на њу активно утичу представљају независне 
варијабле. Најпознатија статистичка метода која се користи за утврђивање односа између две или 
више варијабли назива се регресивна анализа. Важност појединих фактора се утврђује одређеним 
статистичким тестовима, након чега се одабира мањи број значајних варијабли што ће омогућити 
максимално могућу прецизност. 

11.2.3. ЕКОНОМЕТРИЈСКЕ МЕТОДЕ 
 
 
Економетрија је научна дисциплина која тежи да утврди квантитативне релације између 
економских варијабли а помоћу статистичких метода. Економетријско предвиђање може се 
исказати једначином. Најзначајнији метод је метод регресије који користи систем међусобно 
повезаних једначина мултипле регресије где свака једначина укључује неколико међузависних 
варијабли. 



 
 

Академија фудбала Београд – Основе менаџмента – Александар Д. Јовановић, спец. 

 
24 

 
11.2.4. МЕТОД МОНИТОРИНГА 
 
Заснива се на предвиђању промена у постојећем миљеу пословних догађаја или постојећих односа у 
компанији. Има функцију предвиђања могућих грешака, односно искључивања могућих негативних 
исхода или периодичних осцилација. Постоје две основне и значајне категорије мониторинг метода 
а то су: 

 
- аутоматске квантитативне процедуре и 
- процедуре искључења случајности. 
 

Аутоматске квантитативне процедуре су засноване на листи контроле квалитете тако да 
омогућавају брже откривање грешки предвиђања какве се дешавају. Све док су подаци који се 
уносе у процес предвиђања унутар горње и доње границе контроле или у зони просека, 
претпоставља се да је процес под контролом. У супротном се процес зауставља и утврђује се разлог 
настанка могуће грешке предвиђања. 

 

Следеће су процедуре које се темеље на искључивању случајности и периодичности у дугорочним 
прогнозама. Ослањају се и на информацију о текућем облику кретања посматране варијабле. Овде 
је код предвиђања нужно разликовати општии тренд од цикличних појава, јер је код општег тренда 
системска промена стална и предвидива је, док су код цикличних појава системске промене само 
повремене. 

 
11.3. МЕТОД ЕКСПЕРТСКЕ ПРОЦЕНЕ 
 
 
Темеље се на прикупљању, анализирању и груписању одговора великог броја стручњака на 
одређена питања из њиховог професионалног делокруга. Развиле су се нарочито у новије вријеме 
као додатак бројним квантитативним методама и називају се интуитивним методама. Интуитивне 
методе су неквантитативне односно квалитативне и прилагодљиве сложенијим захтевима праксе, 
тржишта и људских односа.Оне се заправо не ослањају на интуицију у уобичајеном смислу речи 
већ се предвиђање врши помоћу квантитативних анализа које се стручно тумаче кроз сложене 
квалитативне анализе. Интуитивне методе могу бити индивидуалне процене експерата или групне 
процене експерата. 

 

Индивидуалне процене се заснивају на претпоставци да изабрани експерт поседује знања из 
подручја за које се врши предвиђањем искуство и доказане квалитете. Експерт ће користити 
једноставне полуструктуриране методе као интервју, мање обухватне аналитичке процене и сл. 

Групне процене експерата се користе за предикцијуе сложених појава код 
којих се тражи високи ниво поузданости. Постоје два основна начина групних процена: комисијски 
и појединачни начин процене. 

Комисијски начин процене одвија се за округлим столом, на панел дискусијама, радионицама и 
слично.Подразумева непосредну комуникацију стручњака али и присуство других лица у улози 
лаика интервјуера или модератора.  
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Појединачни начин процене подразумева да експерти дају појединачна предвиђања, док 
организатор статистичком обрадом добијених појединачних процена утврђује тако добијену 
заједничку или општу предикцију. Најчешће коришћене методе групне процене у савременим 
условима пословања су: 

- делфи метод, 
- метод сценарија  
- метод утопија 

 
11.3.1. ДЕЛФИ МЕТОД  
 
 
Делфи метод карактерише тимски рад у којем организатор саставља групу експерата различитих 
професија и образовања. То је интердисциплинарни приступ, с тим да се стручњаци за нека још ужа 
подручја по потреби ангажују додатно. Предвиђена је анонимност одговора сваког експерта чиме се 
осигурава заштита од утицаја већег ауторитета на мањи. постоји понављања поступка да би се на 
принципу повратне информације сви чланови тима могли упознати са свим резултатима 
претходних корака. Тако се долази до заједничког мишљења стручњака које се презентује као једно 
збирно мишљење. 

Вођа пројекта који употребљава овај метод, мора проћи једанаест корака: 

1. одређење координације пројекта – дефинисање организоване групе стручњака којој ће поставити 
задатак а затим статистички обрадити и анализирати резултате односно одговоре експерата; 
2. избор групе експерата који ће бити анкетирани; 
3. израда упитника с одређеним питањима на која експерти дају одговоре; 
4. припрема кратких и јасних информација која служе као помоћ стручњацима у давању одговора; 
5. достављање анкете; 
6. давање одговора од стране стручњака; 
7. статистичка обрада добијених одговора; 
8. поновно одговарање на иста питања након повратне информације о претходно добијеним 
резултатима ; 
9. статистичка обрада одговора; 
10. ако се појаве необични одговори, тражи се објашњење од стручњака; 
11. израда коначне предикције која се подвргава заједничкој дискусији свих учесника.   
 
Делфи метода је један од најобјективнијих метода предвиђања. Омогућава експерту да коригује свој 
став под утицајем аргумената других експерата уколико су им аргументи уверљиви и основани. 
Овај метод није савршен, има мане јер је скуп, спор и сложен. 

 
11.3.2. МЕТОД СЦЕНАРИЈА 
 
 
Заснива се на прикупљању, анализи и обликовању информација. Полази од претпоставке да се 
унапред детаљно претпостави и предвиди неко будуће стање целе компаније или пословног 
процеса. Бира се неколико могућих сценарија од којих је барем један сценарио стања а један је 
сценарио процеса. Сценарио стања је оријентисан према некој имагинарној будућности. Сценарио 
процеса се састоји од сценарија почетног и сценарија коначног стања. Користи се када се предвиђа 
далека будућност. Базира се на интерактивном тимском раду а поступак сепонавља док се не дође 
до коначног предвиђања. 
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Спровођење метода сценарија се може приказати кроз неколико фаза: 

- идентификација улазних информација; 
- прилагођавање квантитативног модела за идентификацију и обраду инпута; 
- прикупљање статистичко-документацијске основе; 
- израда алтернативних сценарија; 
- избор најбољег сценарија; 
- доношење одлуке и реализација одабраног сценарија. 

 
Метод сценарија је прилично објективан метод и подложан је критици. На крају се увек одабира 
онај сценарио који има највећи степен извесности и поузданости. Овај метод се користи у 
комбинацији с интуитивним и квантитативним методама, што на крају менаџменту даје сложену и 
квалитетну пројекцију будућности компаније или само пројекта.  

 

11.3.3. УТОПИЈА МЕТОД 
 
 
Утопија метод је врста интуитивног метода који се користи техником футурологије за предвиђање 
далеке будућности на темељу очекиваног развоја науке и технологије.Такве прогнозе понекад 
читамо у штампаним медијима када нам саопштавају научне детаље о будућности планете, будућим 
променама на Сунцу и сл.Метод је добио назив због чињенице да је немогуће спознати будућност. 
Овде тимски раде највећи експерти који предвиђају обично далеку будућност. Од њих се траже 
упутства, објашњења и препоруке које потом служе као премисе за дефинисање развојних програма 
компаније.  

 
11.4. МЕТОД СИМУЛАЦИЈЕ 
 
 
Заснива се на изради модела помоћу којег се, применом различитих варијабли, симулира понашање 
компаније у будућности. Симулацијски метод описује понашање у садашњости, којег чини скуп 
зависних варијабли као што су профит, тржиште и сл, које се мењају током поступка симулације и 
то променама независних варијабли, какве су на пример стопа инфлације, промене цена 
конкурентских роба итд. Менаџери користе симулацијски метод за предвиђање будућег профита 
или губитка у условима одређеног нивоа производње и, на пример, економске кризе у региону. 

Метод симулације је врло користан менаџменту приликом одабира нове стратегије 
компаније.Помоћу њега је могуће одговорити на разна питања битна за компанију а нарочито ако је 
потребно одлучити се за сложену комбиновану стратегију.Ова метода је постала једна од најчешће 
примењиваних од времена појаве специјалних софтвера и компјутерских симулација. Ове 
симулације снижавају трошкове, приказују резултате нумерички односно квантитативно уз бројне 
дијаграме и табеле као и анимирану графику. 

ИСПИТНА ПИТАЊА 
 

18. Како се дефинише планирање у менаџменту? 
19. Које су основне врсте планова? 
20. Која је функција менаџерског предвиђања? 
21. Наведите основне методе менаџерске предикције. 
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12. ПРОЈЕКТНИ МЕНАЏМЕНТ 

 
У савременом бизнису већина послова се одвија у оквиру краткорочног или дугорочног пројектног 
миљеа. Циљ улагања радног напора, појединачног или тимског, је постизање пословног циља или 
успешно окончање пословног пројекта. Пројекат увек производи специфичне и конкретне 
резултате, Честа је појава да се термини пројекта и програм бркају. Разлика је, међутим, значајна.  
 
Програм је непрекидни процес, било да је реч о програму као приступу обучавању запослених или 
програму по којем се одвија селекција кандидата, или чак компјутерском програму. Пројекат увек 
има свој почетак и свој крај. Може се наставити отварањем новог пројекта који ће се, на пример, 
остваривати применом одређеног већ испробаног програма. Програм се примењује континуирано и 
то у многим пројектима. 
 
Пројектни менаџмент започиње са пројектним планом. Дефинисањем циљева, идентификацијом 
задатака и метода постизања циља. Кад је реч о пројекту, увек се на почетку морају добро 
познавати цифре које се односе на расположиве ресурсе, буџет и временска ограничења. Увек се 
морају узети у обзир и потенцијалне акције неопходне за опоравак у случају да ствари крену 
низбрдо. Сваки пројекат, пре него што се започне рад на њему, мора имати дефинисане све своје 
фазе укључујући последњу фазу евалуације резултата пројекта. 
 
Приступ деловима пословног процеса као краткорочним и разноврсним пројектима је релативно 
новијег датума. Постоје многи компјутерски прграми и алати који олакшавају реализацију 
пројеката у савременом пословању. 
 
Менаџер пројекта је особа која је комплетно одговорна за реално планирање и коначно извршење 
пројекта. Менаџер мора бити способан да поставља релевантна питања битна за пројекат и да 
покаже упорност и знање неопходне за тражење одговора. Мора разликовати обичне претпоставке 
од тврдњи утемељених у стварности. Менаџер који има много оптимизма и шири позитивну 
енергију на чланове тима, није довољан. Његов оптимизам мора бити заснован на критеријуму 
реалности. Он мора имати довољно поверења у оне које је изабрао да раде на остварењу пројекта. У 
супротном, биће принуђен да ради сам скоро све, да непрестано контролише и успорава рад и, на 
крају, рокови ће бити пробијени а пројекат неуспешно окончан.  
 
Модеран и успешан пројектни менаџер не може бити онај који верује само себи. Он мора поделити 
неку одговорност деловима тима. Пажњу одржавају циљеви и редовни састанци са тимом на којима 
се саопштавају и добре и лоше вести те се пројекат одвија као транспарентни процес. Као и сам 
пројекат, и ти састзнци треба да буду јасно структурирани тако да њихов исход буде мотив за даљи 
напредак. Сваки човек који улаже свој труд у пројектни циљ има потребу за повратном 
информацијом, за сазнањем о томе како ствари стоје. 
 
Код већих пројекта, обично су присутни на врху менаџмента и лидер пројекта и извршни менаџер 
пројекта. У кризним ситуацијама, та два менаџера се договарају о томе ко ће изаћи пред пројектни 
тим и изнети непријатне податке али са циљем да инспирише свеже идеје и залагање за примену 
метода превазилажења кризе.  
 
Најчешће је лидер бољи за атмосферу поверења у тиму, а извршни менаџер за апликацију 
конкретних пословних метода. Кад је реч о мањим или краткорочним пројектима, лидер менаџер и 
извршни менаџер су често један иста особа. У том случају, иако је реч о мање пословном захвату, 
велика је одговорност у рукама једног човека. Најмудрији његов потез би био расподела 
одговорности на чланове пројектног тима и неговање узајамног поверења. 
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12.1. ПРОЈЕКАТ 
 

Пројекат је план који настаје као последица одлуке која се односи на будуће сложене и неизвесне 
активности и ситуације везане за остварење пословног циља. Основне карактеристике пројектних 
активности су: сложеност, међусобна зависност и неизвесност. Пројекат као планска одлука има 
неколико битних аспеката. То су: 

- предузетнички аспект (пројекат уз примену стратегије и бизнис план омоућава остварење 
предузетничких циљева). 
- маркетиншки аспект (представљање на тржишту) 
- инвестициони аспект (представља поређење улагања и ефеката тог улагања) 
- финансијски аспект (оцена статуса финансијера пројекта) 
- извршни аспект (све активности у вези са имплементациојом пројекта) 

Програмирање пројекта обухвата дефинисање логичког редоследа активности заједно са 
временским роковима, потребним ресурсима и одговарајућим трошковима. 

Пројекат представља још и систематичан, планиран и организован начин увођења промена у 
компанији.Значај пројеката за модерно пословање може се сагледати кроз повезаност 
карактеристика пројекта и претходно анализираних аспеката пословања компаније. Суштину 
модерног предузећа чини брза и масовна примена иновација. Такве пословне намере се остварују 
кроз интеракцију са окружењем. Сама интеракција се остварује посредством пројеката и кроз 
њихову реализацију.  

Основни елементи сваке компаније су капитал и правна форма. Капитал је извор за набавку 
средстава која се користе како би дошло до његовог увећања кроз пословни односно производни 
процес.  

Правна форма описује начин на који се уплаћује капитал да би се набавила средства за пословање, 
начин на који се доносе одлуке о коришћењу створеног капитала као и начин коришћења права 
расподеле финансијског резултата. Остали променљиви елементи компаније су стратегија, култура 
и организациона структура.Стратегија представља комбинацију стратегијских избора које 
предузеће прави позиционирајуци се на одређеном тржишном сегменту.  

Култура компаније је модел понашања већине или релевантне групе у предузећу. Компоненте 
културе суставови, вредносна матрица и норме понашања. Битно је да култура предузећа буде 
еластична и усклађена са одабраном стратегијом. Организациона структура може бити 
конвенционални модел организације заснован на функционалној хијерархији.  

Тај класичан модел је скоро потпуно превазиђен у условима када предузећа нису више 
оријентисана само на један бизнис већ на динамички концепт пословања.Способност промена је 
главна особина модерне компаније и суштинска компонента модерног менаџмента а њен лидер има 
способност сагледавања и иницирања корисних и профитабилних промена. Промене се најбрже 
одвијају кроз нове пројекте.  

Менаџмент вредности треба да повећа организованост компаније како би она била способна да у 
немирном окружењу брзо реагује и кроз промене остварује своје намере. Једини начин да се 
успешно одговори на дисконтинуитет и ризике јесте стратегијско размишљање.Имплементирање 
стратегије врши се преко пројеката. 

 
 

 



 
 
 

Академија фудбала Београд – Основе менаџмента – Александар Д. Јовановић, спец. 

 
29 

 
12.1.1. УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА  
 

Менаџмент пројеката је комплементаран са стратегијским менаџментом (који треба да формулише 
и примени стратегију помоћу инвестиционих пројеката у условима нестабилне средине) као и са 
менаџментом заснованим на вредности (који сагледава финансијске аспекте стратегије и одабраних 
пројеката) али и са менаџментом промене. Пројектни менаџер обезбеђује селекцију пројеката, 
алокацију ресурса и извршење пројеката. 

 

12.2. ПРОЈЕКТНО ОРИЈЕНТИСАНА КОМПАНИЈА 

 
Класично предузеће је монопроизводно предузеће или предузеће са једним доминантним бизнисом. 
Већина активности има репетитивни карактер. Главни принципи управљања предузећем у оваквом 
контексту су: подела рада, специјализација, дисциплина и контрола заснована на хијерархији.  

Доминантан организациони модел је функционални, а модел менаџмента је строго хијерархијски. У 
животу класичног предузећа повремено се јављају нерепетитивне активности као одговор на нове 
непредвиђене околности. Оне захтевају употребу пројеката. Тада је пројекат скуп активности са 
дефинисаним циљем који се одвојено третира у односу на постојећу структуру компаније. 

Однос између иницијатора или спонзора, с једне стране, и извођача односно пројектног тима је 
сложен и није увек јасно диференциран. Често доминирају интерни извори финансирања.Интерни 
пројекти су карактеристични за функције као што су истраживање и развој, маркетинг, инжењеринг 
и информатика. 

Мањи сегмент конвенционалног окружења представљају пројектно оријентисане активности. 
Јављају се у интензивним гранама као грађевинарство, ваздухопловство, информатика, консалтинг, 
инжењеринг итд. Доминирају нерепетитивне активности у великим пројектима. Већина средстава 
за финансирање долази из екстерних извора. У питању су тада такозвани „екстерни“ или спољни 
пројекти код којих је однос између иницијатора пројекта и извођача правно формализован. Буџет 
таквог пројекта, ризици и начин плаћања су дефинисани уговором. Пројекти ове врсте су правно 
одвојени од редовних активности. Највећи изазов кад је реч о оваквим пројектима јесте пронаћи 
инвеститора.  

Менаџмент пројекта у пројектно оријентисаној компанији представља значајну менаџерску 
вештину. Конвенционални менаџмент и пројектни менаџмент карактеришу исте фазе: предвиђање, 
планирање, програмирање, организовање и контрола. Основна разлика је у предмету управљања. 

Код пројектног менаџмента предмет управљања је пројекат као скуп дефинисаних и јасно 
оријентисаних активности. Пажља је усмерена на планирање и програмирање. Овакве пројекте воде 
процесно компетентни менаџери и добри комуникатори.  

Модерно предузеће карактерише дисконтинуитет – нерепетитивне, стално нове појаве замењују 
репетитивне или понављајуће односно стално исте активности. Компаније иду и на ширу примену 
интерних пројеката. Поред експанзије интерних пројеката оне се уводе и упућују у нове делатности 
као што су банкарство, осигурање, туризам, трговина итд. Све је израженија потреба за 
флексибилношћу, децентрализацијом одлучивања, и неизбежна употреба модерне информационе 
технологије.  
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Експанзија пројеката различитих врста у истој компанији доводи до стварања мреже пројеката која 
представља прави менаџерски изазов. У мрежи се налазе мали и велики пројекти, интерни и 
екстерни пројекти, бројни и различити учесници (спонзори, пројектни тимови, финансијери), 
различити ресурси и изазовни ризици. Између пројеката у мрежи може постојати неколико типова 
међусобне зависности: 

- секвенцијална зависност ( резултат једног пројекта је основа за отпочињање другог пројекта) 
- паралелна зависност ( уколико један пројекат успе, од другог се одустаје) 
- зависност у вези са ресурсима ( различити пројекти користе исте ресурсе).  

Организациона последица експназије пројектног менаџмента је пројектно оријентисана компанија. 

Пројектно оријентисана компанија се може дефинисати као  компанија која симултано реализује 
мале и велике пројекте, интерне и екстерне пројекте и јединствене као и репетитивне пројекте.  

Таква модерна компанија уводи промене посредством пројеката пре свега у виду нових облика 
комуникације. Одговор на промене подразумева доношење одлука о степену промена. Однос 
компаније и промена може бити следећи: 

 
1. Компаније послују у окружењу са радикалним променама . Уводе само постепене промене. У 
кратком року морају да се прилагоде и повећају своје перформансе. 

2. Компаније које послују у окружењу радикалних промена са високим могућностима увођења 
радикалних промена. Предузеће користи стратешке резерве како би задржало затечени ниво 
способности реаговања. 

3. Компанија послује у окружењу које карактеришу постепене промене с тим да су могућности за 
увођење радикалних промена ниске. Компанију карактеришу брзина и предузимљивост у смислу 
сталног побољшања позиције у односу на конкуренцију. 

4. Компаније су способне само за постепене промене, а окружење иначе 
карактеришу управо такве промене. Предузећа су сигурна за своју позицију али само у кратком 
року. 

 
12.2.1. ТРИ ДИМЕНЗИЈЕ ПРОЈЕКТНОГ МЕНАЏМЕНТА 
 
У информатичкој ери промене су много чешће и веће него што су биле раније, у индустријској ери. 
Промена има утицај на ефикасност, морал и спремност запослених да раде на њеној 
имплементацији. Имплементација промене помоћу пројектног менаџмента има три димензије: 

 
1. Менаџмент промене – представља систематичан начин увођења промене у ситуацију, у фокусу 
менаџмента су појединци а суштина је да се обезбеди интеграција појединаца са новим послом који 
треба да обављају после увођења промене. Основни проблем је како на организован начин доћи до 
радикалне промене. За то су потребна два услова: императив промене и заједничка визија. 
Појединци који прихвате и воде промене су агенти промена. 
2. Менаџмент пројекта треба да обезбеди да се промена деси на начин на који је то и предвиђено. 
Функција менаџмента пројекта у спровођењу промене је 
минимизирање периода трајања транзиције и остваривање предвиђених задатака. 
3. Менаџмент вредности има функцију максимизирања вредности на бази уведене промене. 
Допринос сваког појединца расту перформанси може се измерити. 
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ИСПИТНА ПИТАЊА 
 

22. Наведите које су карактеристике програма у пословању? 
23. Шта је пројекат и које су карактеристике пројектних активности? 
24. Шта обухвата програмирање пројеката? 
25. Које су карактеристике пројектно оријентисане компаније? 
26. Наведите три основне димензије пројектног менаџмента 

 

 

 

12.2.2. ПРОЈЕКТНА ОРГАНИЗАЦИЈА 
 
 
Организација је скуп људи са заједничким циљевима. Пројектна организација је сложен феномен 
јер људи и нтеракције између њих условљавају односе као и резултате рада на пројекту. Ефекти 
организације нису никада потпуно предвидљиви. Парцијални успех неких активности, процеса и 
функција лако може бити поништен због пропуста у неким другим активностима, процесима и 
функцијама. 
 

Основни принципи класичног организацијског модела су:  

1. подела рада и специјализација,  
2. висок степен формализације посла и  
3. хијерархиска контрола. 

 

Предност се огледа у концентрација знања што је последица груписања ресурса истог профила у 
функције. Контрола је ефикасна и врши се по функцијама.  Недостатак је што се нема увида у 
стратегију што је посебно изражено на нижим нивоима . Такође, менаџери желе да сачувају моћ 
доношења одлука како би били поштовани. Због инкопатибилности карактеристика функционалне 
хијерархије и трендова развоја модерног окружења, долази до транзиција према новом 
организационом моделу - пројектној организацији. Први корак је увођење матричне организације , а 
затим следи стварање организационе структуре са извршним групама. Конверзија функцијске 
хијерархије у пројектну организацију се може посматрати као процес кога чине две фазе: 

Прва фаза: -транзиција : појединачни извршиоци део посла обављају у оквиру постојеће 
организационе структуре, а део као чланови пројектних тимова. 
Чланови пројектног тима или раде искључиво на пројекту или један део времена раде на пројекту, а 
други део раде стандардне послове. 

 Друга фаза: формирање чисте пројектне организације у организацију која функционише на 
принципу одоздо на горе. Формирају се две групе тимова: 

- стални тимови за продају и производњу  
- посебни тимови за увођење производа  
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Запослени који нису нашли места у тимовима , групишу се у процесе . Нови услови доводе до 
смањења броја менџерских нивоа. Контрола бива замењена управљањем ризиком, а уводе се и 
модели аутоконтроле уз коришћење листе перформанси.  

Користе се листе перформанси целине организацијских појединачних пројеката и мреже пројеката. 
Тиме се повезују стратегија, пројекти и циљеви. 

 
Пројекат укључује више учесника: 

1) спонзор пројекта ( постојећа организација или њен део); дефинише основну идеју 
пројекта,врши њену разраду и процењује могуће ефекте. 

2) менаџер пројекта – лице на кога је спонзор пројекта пренео надлежност за успешну 
имплементацију пројекта. 

3)  пројектни тим – чине појединачни цланови групе која ради на имплементацији пројекта. 

Поред различитих учесника пројекат карактеришу и одређене фазе. Карактеристицне фазе 
животног циклуса пројекта су: иницијализација (концептуализација), планирање, извршење и 
тестирање са доказивањем перформанси. 

Свака орган. има циљеве. Уколико су правилно формулисани, циљеви организације пројекта могу 
се мерити. Усклађена листа омогућава мерење остварења циљева током процеса, што је 
претпоставка отклањања грешака у раним фазама процеса. 

Листа усклађених циљева организацију третира из четири угла: 
1) маркетинг угао ( тржишно учешће, индекс задовољства купца) 
2) интерни угао (трајање пословног циклуса, брзина одговора на захтеве купаца) 
3) развојни угао (ефективност при примени нове технологије, знање) 
4) финансијски угао ( слободан новчани ток, стопа добити) 

Принципи дефинисања усклађених циљева претпостављају да : 

1. систем мерења перформанси пројекта мора бити у складу са системом мерења 
перформанси предузећа 
2. су мерила перформанси пројекта у складу са мерилима перформанси датим у студији 
изводљивости. 
3. стандардне перформансе пројекта омогућавају контролу током животног циклуса 
пројекта 
4. се при дефинисању усклађених циљева користи највише 20 мерила перформанси. 

 
Ова листа усклађених циљева служи за откривање одступања критичних мерила перформанси од 
дефинисаних циљева. 

  
12.2.3. ПРОЈЕКТНА КУЛТУРА 
 
 
Култура предузећа представља скуп ставова, система вредности и норми понашања које утичу на 
понашање његових чланова. Култура је колективни дух предузећа. 
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Елементи културе који имају пресудан утицај на перформансе предузећа су: 

- стратегијски фокус ( увек се мора водити рачуна о постојећој култури као и о  
способностима њеног прилагођавања новој стратегији) 
- степен децентрализације ( спуштање одговорности на извршни ниво) структура циљева ( 
добија се применом листе усклађених циљева)  
-флексибилност ( алтернативно планирање у променљивом окружењу)  

Култура предузећа у функционалној хијерархији је централизована и формализована. 

Примена иновација а посебно информатичке технологије доводе до промена у понашању предузећа. 
Врховни менаџери иницирају пројекте а често се налазе се и у улози финансијера пројекта. 

Највиши менаџерски ниво:  

- одређује менаџера пројекта и пројектне тимове, као и методологију контроле, 
- доноси одлуку о заустављању пројекта када није задовољан перформансама, 
- по потреби се налази истовремено у више улога: 

а) улози стратега (при дефинисању мреже пројеката) 
б) улози партнера (кoд реализације екстерних пројеката) 
ц) улози члана пројектног тима. 

Пошто се формулише стратегија и пројекти који треба да обезбеде њену релизацију, пројектна 
култура постаје фактор промена. Развој пројектне културе је процес кога карактеришу различите 
препреке и изазови прилагођавања. Атмосферу за промене ствара највиши менаџерски ниво. 

Тимски рад је претпоставка пројектне културе. Правила за развој пројектне културе су: 

1) циљеви и стратегија морају бити јасно и прецизно формулисани, 
2) лидерство се схвата као подељена или пренесена одговорност, 
3) комуникација је јасна и отворена, 
4) допринос сваког члана пројектног тиме се може измерити, 
5) афирмише се тимски рад 
6) конфликти се не смеју игнорисати и решавају се отворено. 
 

Развој пројектне културе представља процес. Први корак тог процеса је сагледавање садашње 
културе на бази анализе мотиватора промена (интерних и екстерних). Садашња култура је база за 
пројектовање будуће културе. 

 
12.3. КАРАКТЕРИСТИКЕ ПРОЈЕКТНОГ МЕНАЏМЕНТА 

 
Управљање пројектом је постепени процес који се може посматрати кроз фазе:  

1. Дефинисање пројекта – процес дефинисања појединачних активности, њиховог редоследа и 
међусобног односа, трајања и неопходних ресурса. Ово се представља путем мрежног дијаграма. 
2. Планирање и програмирање – утврђује се најранији и најкаснији почетак и завршетак рада на 
пројекту, дакле рокови и опште трајање. Програмирање ставља ресурсе у временски план. 
3. Контрола - обухвата периодичну анализу извршења активности, анализу ресурсних ограничења 
као и евентулани ребаланс или репрограм. 
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Критичан пут пројекта је онај са најдужим трајањем или највећим трошковима. 

Карактеристике пројекта битне за управљање су: 

1) Еволуција кроз животни циклус. Животни циклус пројекта је временски период који протекне од 
тренутка када спонзор пројекта формулише идеју о пројекту до тренутка њене реализације.Основне 
фазе животног циклуса пројекта су: 

а) опортунитет - процењује се изгубљени добитак односно опортунитетни трошак који 
настаје ако се пропусти преузимање и извођење пројекта 
б) изводљивост – обухвата техничку, економску и финансијску анализу. 
Ако је у питању интерни пројекат, одређује се менаџер пројекта и пројектни тим. 
Ако се ради о екстерном пројекту, врши се избор извођача као и уговарање. 
ц) извршење – укључује планирање, програмирање и контролу пројекта. Завршава се 
тестирањем. 
д) пробна производња. 

2) Неконвенционална односно флексибилна организациона структура која брзо реаагује на промене 
у окружењу. 

3) Праћење активности помоћу већег броја параметара као што су време, трошкови и финансије. 

4) Еластичност претпоставља могућност завршетка пројекта различитим путевима, 
репрограмирањем, алокацијом ресурса и сл. 

5) Усклађеност или конгруентност са другим планским одлукама као и са организацијом и 
културом компаније а првенствено са стратегијом. 

Сваки пројекат је целина за себе и његова методологија је еластична. Реализација великих 
модерних пројеката захтева бројна и разноврсна стручна знања. 

 
 
12.4. ТИПОВИ ПРОЈЕКАТА 

У једној компанији веома је битно успостављање равнотеже између пројеката који имају стратешки 
значај и краткорочних пројеката који служе за тренутно отклањање проблема. 

Пројекти се могу разврстати према типовима активности, положају извођача пројекта,степену 
извесности успеха пројекта итд. 

1) Према типу пословне активности, пројекти могу бити: 

а) инвестициони пројекти  
б) пројекти истраживања и развоја  
ц) маркетинг пројекти  
д) информатички пројекти  
е) пројекти преструктуирања 
ф) пројекти ликвидације  

2) Према карактеру извођача, пројекти могу бити: 

а) интерни пројекти ( исто правно лице је и спонзор и извођач пројекта) 
б) екстерни пројекти ( извођаџ је екстерни субјект) 
ц) комбиновани пројекти 
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3) Према степену (не)извесности, пројекти могу бити: 

а) детерминистички (пројекат истраживања тржишта) 
б) пројекти истраживања и развоја. 

Да би опстала и напредовала, компанија спроводи паралелно велики број пројеката. Неопходно је 
водити рачуна о равнотежи пројектне активности. 

 
12.4.1. ЖИВОТНИ ЦИКЛУС ПРОЈЕКТА 
 

Сваки пројекат пролази кроз животни циклус. Животни циклус пројекта је временски период од 
стварања идеје о пројекту до њене реализације. Основне фазе животног циклуса пројекта су: 

 
1) Фаза опортунитета. Процена опортунитета или оцена пројектне идеје врши се на највишем 
менаџерском нивоу. Врши се на основу процене губитка који би растао ако се не би кренуло у 
конкретан пројекат. Фаза опортунитета завршава одлуком која гласи: прихватити или одбацити. 

2) Фаза изводљивости. У овој фази врши се детаљна анализа оправданости реализације пројекта. У 
питању су економска односно финансијска изводљивост, затим технолошко-техничка анализа која 
се бави капацитетима, специфицностима технологије, њеном локацијом, рапоредом важних 
локација итд.Уколико се процени да је пројекат изводљив одређује се менаџер пројекта и пројектни 
тим. 

3) Фаза извршења се врши превођењем пројекта из фазе писаног плана у фазу реалног резултата. 
Следе тестирање и контрола одступања резултата од иницијалног плана. 

4) Фаза пробне производње је временски ограничен период пуштања објекта у експлоатацију у 
којем се пореде стварне перформансе са пројектном претпоставком.  

 
12.4.2. СТУДИЈА ОПОРТУНИТЕТА ПРОЈЕКТА 
 

Опортунитет пројекта је прва фаза у животном циклусу пројекта. Резултат ове фазе је студија 
опортунитета.  

У техничком делу студије опортунитета даје се идејно решење пројекта.  

У економском делу врши се процена изгубљеног добитка, ефекат губитка настао непредузимањем 
пројекта или незапочињањем на време.  

У финансијском делу разматра се процена могућности финансирања. Суштина економског 
опортунитета је основ евалуације пројекта у условима неизвесности. Секвенцијална или фазна 
природа пројекта утиче на потребу евалуације по фазама животног циклуса. 

Овај процес евалуације укључује менаџере и експерте који припадају различитим хијерархијским 
нивоима.Евалуација пројекта у ужем смислу обухвата питање селекције пројекта. Евалуација 
пројекта у ширем смислу укључује и селекцију пројекта, и алокацију ресурса и процену ефеката. 
Циљ је добијање информација о томе колико се може потрошити на неки пројекат из портфолија 
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пројеката у неком временском периоду и колики су стварни односно очекивани ефекти. 
Методи еваулације пројекта могу бити:  

1) Контролне листе (користе се у два корака с тим што се у првом кораку дефинишу критеријуми 
филтрирања пројекта а у другом кораку се прати како се конкретни предлог пројекта понаша у 
односу на постављене критеријуме.Битно је открити критеријум који се узима као кључни за избор 
пројекта. 

 
Постоје једноставне и пондерисане контролне листе: 

а) Једноставна контролна листа представља листу критеријума на основу процене значајности 
критеријума за успех пројекта. Сваки од критеријума рангира се на скали: мало значајан, средње 
значајан и врло значајан. 

б) Пондерисана контролна листа је она код које се један критеријум користи код различитих 
контролних листи. Пондерисана листа може се користити као метод селекције пројекта на 
различитим менаџерским нивоима.  

Оцена пројекта изражава се у процентима и креће се од 0% до 100%. Контролне листе имају 
могућност укључивања квалитативних фактора што је добро али њихово присуство често резултира 
квантитативном непрецизношћу. 

2) Економски индекси су методи селекције појединачних пројеката кроз поређење индекса са 
стандардом. 

3) Портфолио модели су метод групне селекције или портфолија пројекта. У том 
смислу портфолио модели се могу користити за идентификовање пројеката који се неће 
финансирати, пројеката који ће се финансирати, као и пројеката који ће се финансирати али са 
временски одложеним почетком.  

Контролне листе и економски индекси су методи појединачне селекције, континуиране селекције и 
процене док су портфолио модели метод групне селекције пројеката и периодичне селекције. 

 

 
12.4.3. СТУДИЈА ИЗВОДЉИВОСТИ ПРОЈЕКТА 
 
 
Уколико је оцена оправданости наставка рада на пројекту по основу студије опортунитета 
позитивна, прелази се на израду студије изводљивости. Пре израде студије изводљивости израђује 
се студија предизводљивости која даје грубу оцену такозваног бонитета (финансијског положаја) 
инвеститора и кредитног рејтинга на бази званичних финансијских извештаја и показатеља. 
 

Разлика измећу студије изводљивости и студије предизводљивости је у њиховој детаљности. Код 
студије изводљивости у прикљупању информација доминирају примарни извори над секундарним 
изворима и истраживањима.  

Представља детаљну анализу две студије, студије опортунитета и студије предизводљивости. У 
питању је важан основни документ на основу којег се доноси одлука о прихватању пројекта. 
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Главни елементи или делови студије изводљивости су: 

1. Техничко-технолошки део 

а) Технологија (врста, капацитет) 
б) Техника (локација, транспорт, објекат) 

2. Економски део  

а) Производ (карактеристике, могући супститути) 
б) Тржиште  
ц) Конкуренција 
д) Минимална продаја  
е) Анализа трошкова 

3. Финансијски део: 

а) Финансијске могућности спонзора или финансијера пројекта (његов бонитет)  
б) Финансијске карактеристике пројекта (профитабилност, трошкови) 

 

12.4.4. РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА 
 
 
Реализација или извршење пројекта је фаза која започиње уговарањем посла, а завршава 
тестирањем и доказивањем перформанси и резултата. Најзначајнија је фаза животног циклуса 
пројекта. Карактерише је највећи број учесника. У извршењу пројекта учествују три групе 
учесника:  

1. Спонзор пројекта је правно лице које улази у извршење пројекта на бази сагледавања студија 
опортунитета и изводљивости. Има средства којима финансира пројекат или ако нема довољно а 
верује у пројекат, узима кредит. 

2. Извођач (пројектни тим) је субјект који преузима на себе одговорност реализације пројекта. 
Постоји генерални извођач који преузима потпуну одговорност за извршење посла, као и 
подизвођачи чија се одговорност односи само на одређене аспекте пројекта.  

3. Консултанти утичу на активности пројектног тима али активно не учествују у њима. Ангажују се 
на пример за припрему тендера, припрему понуде, надзор итд.  

Процедура извршења пројекта запоциње лицитацијом. Лицитација се обавља на бази тендера 
(ананомни позив на учешће у извршењу пројекта; прецизира битне техничке, правне и економске 
аспекте извршења пројекта. Објављују се преко медија или у стручним часописима или на бази 
конкретног упита а то је адресован позив на учешће у извршењу пројекта). 

Фаза Цена се одрађује тако што сваки извођач преиспитује укупне трошкове и на њих додаје 
прогнозирани проценат профита.  

Фаза Преговарање има сврху да приближи ставове спонзора пројекта и извођача у погледу 
техничког решења, цене, начина финансирања и рокова. Одвија се директно или преко посредника.  

Фаза Уговарање своди се на поделу ризика за прекорачење рокова и трошкова 
између финансијера и извођача. 
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Постоје три типа уговора између финансијера и извођача пројекта: 
 
1) Паушални уговор у којем сав ризик прекорачења рокова и трошкове преузима извођач. Овај тип 
уговора се користи код високо ризичних пројеката, или у ситуацијама када је цена важнија од 
евентуалне будуће сарадње. 
 
2) Уговор звани Време и Материјал, код којег ризик прекорачења времена и 
трошкова преузима сам спонзор пројекта. За спонзора пројекта у овом случају цена није фиксна већ 
се унапред предвиђа флуктуација.Користи се у случајевима када је квалитет извршних радова 
важнији од цене, када инвеститор има стручна знања и може да врши извођачки надзор директно, 
као и када је пројектна документација некомплетна а пројекат врло битан за финансијера. 
 
3) Уговор са максимално гарантованом ценом који предвиђа поделу ризика, прекорачења рокова и 
трошкова. Овај уговор се у пракси зове Уговор са клизном скалом, јер се спонзор пројекта 
обавезује да ће ризик прекорачења основне цене преузети до нивоа максимално гарантоване цене, 
док ризик прекорачења преко те цене подноси извођач пројекта. 
 
 

ИСПИТНА ПИТАЊА 
 

27. Наведите основне принципе класичног органиѕационог модела. 
28. Шта је култура предузећа? 
29. Које су карактеристике пројектног менаџмента? 
30. Како се пројекти могу разврстати? 
31. Шта се подразумева под животним циклусом пројекта? 
32. Шта је опортунитет пројекта? 
33. Шта је студија изводљивости пројекта? 
34. Наведите елементе (делове) студије изводљивости? 
35. Шта је реализација пројекта? 
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13. ОРГАНИЗОВАЊЕ 

 
Под организовањем у менаџменту се подразумева дефинисање потребних активности и 
додељивање активности одређеним људским ресурсима, односно кадровима на извршење. 
Организовање подразумева и додељивање овлашћења у циљу реализације одређених активности, 
као и обезбеђивање координације у организационој структури. 
 

     
        

Слика 11. Хијерархија овлашћења у менаџменту у оквиру менаџмент тима 
 
У процесу организовања веома је важно прецизно разумевање дужности и активности које су 
неопходне за реализацију постављених циљева. Организациона структура дефинише ко ће радити 
које задатке и ко сноси одговорност за постигнуте резултате. 
 
Свака компанија или организација представља засебну целину која се састоји од одређених делова, 
односно сектора. Делови или департмани или огранци у оквиру компаније су у одговорности 
одређеног менаџера, на пример менаџера продаје или менаџера огранка који послује ван главног 
седишта компаније, итд.). 
 
Односи у компанији су најчешће уређени хијерархијски, на пример компанијом управља главни 
менаџер. Позиција у хијерархији је пропорционална одговорности, односно значајније функције у 
компанији неминовно носе и веће одговорности. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Слика 12.  Хијерархија менаџера у компанији 
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Процес организовања се састоји од следећих шест корака од којих се прва два поклапају са 
корацима у процесу планирања: 

- дефинисати циљеве предузећа 
- дефинисати политику и планове компаније 
- дефинисати активности које су потребне за остварење циљева 
- груписање активности у складу са расположивим ресурсима 
- делегирање овлашћења за извршење дефинисаних активности 
- повезивање група токовима информација како би сви знали докле се  
  стигло у остваривању компанијских циљева. 

 
 

13.1. ОРГАНИЗАЦИОНИ НИВОИ 
 
Организовање се спроводи по нивоима из разлога ограничења распона управљања. Један менаџер 
ефикасно може да управља само ограниченим бројем запослених. Конкретан број запослених 
којима је надређен један менаџер зависи од конкретне ситуације, величине организације, врсте 
пословања и сл. 
Истраживања у овој области су показала да један менаџер на вишем нивоу може успешно 
управљати са 4-8 подређених, а менаџер на нижим нивоима управљања са 8-15. Ниво управљања је 
обрнуто пропорционалан броју запослених са којима менаџер може успешно да управља, односно 
што је нижи ниво управљања то је већи број запослених које може водити један менаџер. 
 
                             

Слика 13. Организациони нивои 
 
Организациони нивои су уређени са ужим или са ширим распоном управљања. Код организације са 
ужим распоном управљања најчешће се издвајају следеће предности: 

o могућност контроле рада из непосредне близине 
o брза комуникација подређених и надређених 

 
Као недостаци овакве организације наводе се : 

o надређени су укључени у већој мери у рад подређених 
o у компанији је велики број нивоа менаџмента што ствара веће трошкове 
o велики је распон између највишег и најнижег нивоа управљања 

 

 
Слика 14. Организација са широким распоном управљања 
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Предности организације са широким распоном управљања су: 

- дефинисана политика компаније 
- пажљив избор подређених 

 
Мане организације са широким распоном управљања су : 

- понекад су надређени толико преоптерећени да то спутава њихову ефикасност у одлучивању 
- опасност да недовољно квалитетан менаџер у таквој организацији изгуби контролу  
- опасност да менаџер у таквој организацији преузме сав посао на себе  
- опасност да недовољно квалитетан менаџер у таквој организацији спроведе такав облик 
контроле који спречава продуктивност подређених 

 
Неке компаније се брже развијају и мењају него неке друге. Брзина промена утиче на сам процес 
организовања. Компаније које се брзо мењају чешће негују организовање са широким распоном 
управљања. 
 
 

13.2. ОБУКА ЗАПОСЛЕНИХ 
 
Важан сегмент организације представља обука запослених. Досадашња искуства су показала да 
боља обученост запослених захтева мање комуникације и објашњавања од стране надређених 
менаџера. 
 
Успешна предузећа негују праксу сталног усавршавања кадрова кроз разне програме које 
финансира предузеће. Успех предузећа у великој мери почива на запосленима. У данашње време 
није довољно основно образовање стечено у школи или на факултету јер су промене у смислу 
откривања нових научних података или стварању нових технологија сталне и да би се пратиле све 
те промене које утичу на глобално тржиште неопходно је континуирано образовање и усавршавање. 

 

13.3. ПРОЦЕС КАДРИРАЊА 
 
Процес кадрирања је управљачки процес који подразумева избор и постављање кадрова на 
одговарајућа радна места која се дефинишу организационом структуром компаније. 
 
Процес кадрирања подразумева следеће: 
 

� идентификовање потребе за кадровима 
� проналажење кадрова 
� избор кадрова 
� обучавање кадрова 
� вредновање и награђивање рада 
� развој кадрова 

 
Процес кадрирања прати формирање нове компаније али се за кадрирањем може јавити потреба и 
услед повећања обима посла или увођења нових врста послова у редовно пословање. Потреба за 
кадровима се одређује на основу претходно дефинисане мисије и са њом у складу дефинисане врсте 
и обима посла који би запослени требало да обављају. 
 
Утврђивање потребе за кадровима спада у планске активности. 
Проналажење кадрова започиње оглашавањем потребе за кадровима (конкурси и огласи за посао). 
Поступак пријема кадрова је регулисан законом. 
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Извори кадрова могу бити интерни и екстерни. Интерни извори кадрова су извори који већ постоје 
у компанији па се прерасподелом или напредовањем преместе на друго радно место. Када се 
постојећи кадрови распоређују унутар компаније треба имати у виду да то има предности које се 
огледају у познавању пословања и радне средине одређене компаније, а мане су: затварање 
компаније у оквире постојећих кадрова без нужног „освежења“ новим људима, као и могућност 
појаве међуљудских конфликата због компетиције. 
 
Екстерни извори кадрова су незапослени или људи запослени у другим фирмама који се јаве на 
конкурс за попуну кадрова у одређеној компанији. Прибављање кадрова из екстерних извора 
омогућава прилив нових идеја, знања и радног елана али и непознавање саме компаније, 
специфичних радних процеса, итд. 
 
Важну фазу у кадрирању представља селекција пријављених кандидата која се врши помоћу разних 
тестова, интервјуа, итд. Након избора кадрова следи процес обуке новозапослених. Под обуком се 
подразумевају курсеви за стицање или иновирање вештина и знања кадрова. 
  
Рад запослених се вреднује помоћу одређених критеријума на основу којих се прати рад запосленог 
и оцењује. Рад се нормира и то је најуобичајенији критеријум на основу којег запослени и примају 
плате или додатке на плату. На пример: за неког радника у фабрици норма је одређени минимум 
који он треба да уради у току дана, или за професора норма је број часова које треба да одржи у 
току једног месеца. 
 
У организацији је важно да постоји могућност напредовања, односно преласка са мање одговорног 
места на више позиционирано радно место када запослени за то испуни одређене услове. 
Могућност напредовања је веома важна за менаџере. 
Могућност напредовања, адекватне плате, добри међуљудски односи, коректни менаџери, све су то 
мотивациони фактори који утичу на продуктивност запослених и директно утичу на остваривање 
циљева компаније, односно тржишни успех. 
 
 

13.4. ПОДЕЛА ОВЛАШЋЕЊА И ПРЕЦИЗНОСТ ПЛАНОВА 
 
 
Основ добре организације је јасна и прецизна подела овлашћења међу запосленима. Уколико 
менаџер правилно изврши делегирање овлашћења може очекивати уштеду у времену извршавања 
задатака, односно остваривање компанијских циљева. 
 
Функционално овлашћење подразумева право делегирано одређеном менаџеру или одређеном 
сектору да контролишу одређене процесе у вези са активностима које спроводе запослени у другој 
организационој јединици. 
 
Радни планови морају бити јасни, прецизни тако да свим запосленима буде познато шта се од њих 
очекује да ураде, односно које задатке да испуне. На пример: менаџерима у производној фабрици је 
лакше да остваре задате циљеве уколико јасно објасне поступак рада запосленима јер тај рад почива 
на операцијама које се понављају.  
 
Приликом вредновања учинка запослених, односно утврђивања да ли подређени испуњава планове 
менаџер мора користити објективне стандарде. Објективни стандарди омогућавају менаџеру да 
уочи сва одступања од планова и да утврди факторе који имају пресудан утицај на успешно 
извршење планова. 
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13.5. ОРГАНИЗАЦИОНА КУЛТУРА 
 
Успешност организације у великој мери зависи од организационе културе која влада у компанији. 
Под организационом културом компаније се подразумева општи образац понашања, ставова 
и вредности који се негује у одређеној компнији. Често је у слогану компније укратко сажета 
организациона култура која је фокусирана на напретку, перфектној услузи, позитивној радној 
атмосфери, итд. 
 
Аутори Петерс (Peters) и Kатерман (Caterman), су у свом делу о менаџменту изнели податак добијен 
након опсежних истраживања да у врхунским компанијама влада складна и подстицајна 
организациона култура.  
 

 
 
 

Слика 15. Делегирање  функционалних овлашћења 
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Компанија 1 Компанија 2 

Процес планирања 

Циљеве поставља искључиво главни 
менаџер 

Запослени заједнички учествују у 
одређивању циљева компаније 

Све одлуке доноси искључиво главни 
менаџер 

Одлучивање је децентрализовано. 

  

Процес организовања 

Овлашћења су уско централизовано 
распоређена. 

Овлашћења су широко, децентрализовано 
распоређена 

  

Процес попуњавања кадрова 

Запослени се примају по пријатељској 
или рођачкој линији, а обучавају се 
само за одређене послове, односно 
програме са којима тренутно раде. 

Запослени се бирају на основу објективних 
критеријума образованости и успешности, а 
обучавају се из више области које су у вези 
са послом који обављају. 

  

Вођење 

Meнаџери директно воде компанију, а 
ток комуникације се увек одвија 
једносмерно, од врха ка доле. 

У вођству учествују осим менаџера и 
запослени, а комуникација се одвија у свим 
правцима. 

  

Контрола 

Строга контрола главног менаџера са 
фокусом на примарно финансијске 
аспекте. 

Самоконтрола која се вреднује помоћу 
вишеструких критеријума. 

  
 

Табела 2  Пример различитог приступа менаџменту  
 
 
Директан утицај на организациону културу компаније имају менаџери. Менаџери усмеравају 
запослене, одобравају њихово понашање, одређују активности и у том смислу одређују 
организациону културу. Менаџери који негују позитивну организациону културу постају модели 
успешног менаџера и утичу на продуктивност запослених и спољашње окружење их перцепира као 
симболе корпоративног имиџа компаније.  
 
Организациона култура главног менаџера утиче на начин на који запослени извршавају своје 
функције. 
 
Организациона култура је у великој мери стабилна, а свака промена траје дуго, чак и по десет 
година. Промене у организационој култури подразумевају промене у вредностима које компанија 
негује, у понашању запослених, и мисији и визији компаније. У свакој организацији осим главне 
културе могу се издвојити и субкултуре. Уколико те субкултуре вуку предузеће напред, требало би 
наградити припаднике те организационе културе. На пример: у неким јапанским компанијама 
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најбоље раднике награђују тзв. златном значком која означава да тај запослени одговара само 
директору компаније. 
 
Важно је да организациона култура буде тако конципирана да се запослени могу са њом 
идентификовати како би боље радили на остваривању циљева компаније. 
 
 

ИСПИТНА ПИТАЊА 
 

36. Које активности спадају у фазу организовања у менаџменту 
37. Зашто је важна континуирана обука запослених? 
38. Које активности чине процес кадрирања? 
39. Шта је функционално овлашћење? 
40. Шта је организациона култура? 

 
 
 
 
 
 

14. МЕНАЏЕРСКО ОДЛУЧИВАЊЕ 

 
Менаџерско одлучивање односи се на избор неког правца деловања односно пословања а врши се 
избором између више разрађених алтернатива. Такво одлучивање представља основ планирања. 
План није завршен све док не постоји јасна одлука о ангажовању ресурса и о правцу деловања. 
Менаџери сматрају одлучивање својим главним задатком јер се стално налазе пред избором тога 
шта треба урадити, ко ће то радити, када, где и како. Ипак, одлучивање је само један од корака у 
планирању, а о сваком деловању се одлучује у складу са осталим плановима и одлукама, јер је 
сваки процес деловања само саставни дио укупног пословног процеса. 

 
14.1. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКА 
 
 
Одлучивање се дефинише као процес који почиње идентификацијом проблема и изналажењем 
могућности његовог решења. Одлучивање се дефинише и као стање или чин избора једне од 
потенцијалних алтернатива. Одлучивање подразумева да постоји јасно разумевање алтернативних 
могућности деловања путем којих се могу остварити постављени циљеви уз постојеће околности, 
ограничења, информације, опремљеност и способност доносиоца одлука да анализира и процени 
ефикасност више алтернатива за остваривање постављених циљева.  
 
Одлука је резултат процеса одлучивања о избору начина решавања проблема због којег је процес 
одлучивања и започео. Након доношења одлуке прелази се на акције у складу с њом. 
 
Стратегијски ниво менаџмента доноси стратегијске и иновативне одлуке. Тактички ниво 
менаџмента доноси одлуке о примени тактика. Оперативни ниво менаџмента доноси конкретне 
свакодневне одлуке. 
 
Одлуке могу бити програмиране и непрограмиране. Програмиране су оне одлуке које се односе на 
познате проблеме с унапред утврђеним начином решавања истих те се називају и рутинским 
одлукама. Непрограмиране одлуке се односе на непознате проблеме. Начин њиховог решавања није 
унапред познат и стога их називамо иновативним. 
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Да би се одлуке могле доносити, нужно је да буду задовољени одређени услови као: 

 
- постојање несклада између актуелног стања и циља, 
- свест доносиоца одлуке о значају тог несклада, 
- мотивисаност доносиоца одлука да делује на тај несклад  
- располагање доносиоца одлуке ресурсима и методама за уклањање несклада. 

 
Одлуке се доносе у различитим околностима, односно условима сигурности. Најчешће, одлуке носе 
са собом неки ризик. Одлучивање у условима сигурности значи да се прецизно могу предвидети 
резултати доношења одлуке (рутинско одлучивање).  
 
Одлучивање у условима ризика подразумева да је позната вероватноћа постизања одређених 
резултата (стратегијске одлуке). Одлучивање у условима несигурности подразумева недостатак 
потпуних информација о расположивим методама решавања проблема или о резултатима примене 
различитих решења. 
 
 
 
14.1.1. МОДЕЛИ ДОНОШЕЊА ОДЛУКА 
 
 
Постоје два основна модела доношења одлука. То су класични модел и 
административни модел. 
 
Класични модел је заснован на претпоставци логичког и рационалног размишљања и поступања 
менаџера. Код овог модела, доносилац одлука делује ка остварењу унапред дефинисаних циљева, 
при чему су и могући проблеми прецизно дефинисани и формулирани; доносилац одлука делује у 
условима сигурности а критеријуми за оцену алтернатива су познати. Класични модел одлучивања, 
који се зове и нормативни, данас користи подршку бројних квантитативних техника уз помоћ 
примене компјутера. Негативна страна класичног модела одлучивања су потцењивање 
несигурности и ризика, као и психолошка ограничења менаџера, његовог знања, интелигенције, 
искуства, имагинације итд. 
 
Административни модел полази од претпоставке да рационалност и логично размишљање нису 
увек довољни за доношење правих ослука. 
 
Карактеристике административног модела су: 

 
- одлуке о циљевима су неодређене и нема сагласности међу менаџерима; 
- менаџери нису свесни прилика у окружењу; 
- не користе се рационалне процедуре; 
- тражење алтернатива је ограничено физичким, финансијским, људским и техничким 
ресурсима; 
- менаџери су склонији задовољавајућим него оптималним решењима. 

 
Административни модел, који се зове и дескриптивни, описује како менаџери доносе одлуке, а не 
како би то требали да раде.  
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14.1.2. ПРОЦЕС ДОНОШЕЊА ОДЛУКА 
 
 
Када се процес одлучивања проматра као један сложени процес, примећујемо да се састоји од 
неколико фаза доношења одлука: 

 
- свест о проблему и дијагностиковање истог, 
- постављање јасних циљева, 
- тражење могућих алтернативних решења, 
- упоређивање и оцењивање алтернативних решења, 
- коначни избор између алтернативних решења. 

 
После тога следи примена изабраног решења, праћење и контрола. 
 
Ако се доношење одлука посматра као саставни део планирања, онда се процес одлучивања одвија 
кроз етапе, а то су:  

 
- полазне претпоставке, 
- идентификовање алтернатива, 
- процена алтернатива, 
- коначни избор алтернативе кроз доношење одлуке. 

 
У сваком случају, неодвојиви делови процеса одлучивања су: 
израда алтернативних решења, процена алтернативних решења и одабир најперспективнијег 
решења. 
 
 

14.1.3. ИЗРАДА АЛТЕРНАЛИТИВНИХ РЕШЕЊА 
 
Ово је креативна фаза у којој се испитују различите могућности и начини остваривања постављених 
циљева. Такође се врши предвиђање пословног исхода. 
 
 
У сврху подстицања креативне имагинације, користе се различите технике као брејнсторминг, 
морфолошка анализа и синектика. 
 
 
Брејнстроминг (или интензивно мозгање, како би се то могло превести са енглеског језика) састоји 
се од: 

 
1. формулисања проблема, 
2. слободног изношења идеја и 
3. оцењивања идеја са становишта примене у реалности. 

 
Проблем се може дефинисати у било којем обиму и облику али скоро увек у форми питања. Затим 
група која броји 5 до 12 особа у току получасовне или једносатне сеансе износи разне идеје за 
давање одговора на постављено питање, односно решење дефинисаног проблема. У овој фази није 
дозвољено критиковање изнетих идеја, нема ограничења на идејном плану а битан је првенствено 
учинак групе, а не самог појединца. 
 
Након тога се идеје структурирају, класификују, оцењују и издвајају се најуспешније. 
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Структурна анализа се заснива на претпоставци да се међу низом сличних парцијалних идеја може 
успоставити одређена законитост. Анализа траје неколико сати и обично ангажује неколико особа.  
 
Успешност структуралне анализе је већа од успешности брејнстроминга, али се ређе користи. Ток 
структурне анализе подразумева сарадњу више стручњака, а базира се на сазнању да се 
продуктивно мишљење често развија у сфери подсвесног па таквом поступку посебно погодују 
слободне асоцијације и аналогије.  

 
 
14.1.4. НАЧИН ОЦЕЊИВАЊА ПОНУЂЕНИХ АЛТЕРНАТИВА  
 
Оцењивање алтернатива се се врши на основу њиховог доприноса остварењу постављених циљева. 
Неке се алтернативе оцењују квантитативно а друге квалитатативно а неке коришћењем оба 
приступа или синтетички.  
 
Најчешће су у употреби квалитативна анализа и такозвана кост ефективна анализа или анализа 
учинка трошкова. 
 
Маргинална анализа се најчешће користи приликом прављења економског избора који ће осигурати 
остварење циљева уз минималне трошкове ресурса или оне алтернативе која ће осигурати успешно 
остваривање циља уз већ расположиве ресурсе. 
 
Анализа учинковитости трошкова представља ширење подручја маргиналне анализе на оцењивање 
прихватљивости једне алтернативе посматрано у квантитативном светлу. Ова врста анализе даје 
одговор на питање који је оптималан однос трошкова и користи. 

 
 
14.1.5 ИЗБОР АЛТЕРНАТИВНОГ РЕШЕЊА  
 
 
Могуће је разликовати задовољавајућа, оптимална и идеална решења. За селекцију задовољавајућих 
решења користе се такозване неквантитативне или субјективне методе. За избор оптималних 
решења користе се методе научне опсервације и квантитативног мерења. Приликом избора 
идеалних решења користе се комбиноване методе,и квалитативне и квантитативне. 
 
Менаџмент користи искуства из процеса доношења одлука унутар или изван компаније и на тај 
начин избегава ризике. Менаџери кроз искуство стичу квалитетне информације. Ипак, свако мора 
имати у виду да искуство временом застарева, посебно због развоја високо развијених технологија.  
 
За одабир алтернативних решења најефикаснија основа су истраживање и анализа. Разликују се 
логичка и квантитативна анализа. Логичка анализа се служи законима логике, док се квантитативна 
анализа служи рачунским и статистичким методама. 
 

 
14.2. ПОЈЕДИНАЧНО И ТИМСКО ОДЛУЧИВАЊЕ 
 
 
Постоје одлуке које може доносити појединац, али постоје и одлуке које захтевају партиципацију 
чланова менџмент тима. У томе поред већег броја менаџера могу учествовати и остали запослени.  
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Најчешћи облици групног или заједничког одлучивања су: интерактивне групе, номиналне 
групе и Делфи групе. 
 
Предност групног одлучивања састоје се у располагању већом количином информација и знања, у 
могућности креирања већег броја алтернатива, у дискусији која води ка квалитетним одлукама.  
 
Недостаци групног одлучивања се састоје у томе да је сам процес одлучивања 
дужи и самим тим скупљи. Такође постоји могућност да се једна особа издвоји и почне да 
доминира групом која доноси одлуку под њеним утицајем, те се тимски процес обесмишљава. 

 
14.2.1. ИНТЕРАКТИВНЕ ГРУПЕ 
 
Интерактивну групу чине запослени у компанији који одлучују заједно и имају специфичан дневни 
ред и циљ. То је најчешћи и најједноставнији модел групног одлучивања. Те групе запослених се 
формирају према радним групама или одељењима у компанији. Некада су то већ постојећи радни 
одбори. 
Нове групе су разни новоформирани одбори, снаге окупљене само око конкретног задатка. 
Руководилац групе, обично менаџер, износи проблем и тражи предлоге од чланова групе, о 
предлозима се води слободна расправа све док се не постигне консензус о решењу. 

 

14.2.2. НОМИНАЛНЕ ГРУПЕ 
 
Чланови групе делују независно, не морају чак бити у истој просторији, а сачињавају групу на неки 
формалан начин. Тиме се избегава доминација појединца каква често постоји у интерактивним 
групама.  
Поступак је следећи: руководилац групе дефинише проблем ,чланови развијају идеје и презентују 
их групи, идеје се записују, води се расправа о идејама, гласање се врши рангирањем неколико 
најбољих идеја од стране сваког члана групе. Затим се о ранг листама идеја расправља све док се не 
постигне договор око коначне ранг листе. 
Идеја која је на врху те листе представља коначну одлуку. 

 

14.2.3. ДЕЛФИ ГРУПЕ 
 
Састављене су од експерата који користе Делфи методу. Данас се најчешће користе када се у 
решавању неког проблема не користе специјалне аналитичке технике, када треба испитати више 
особа него што је могуће скупити у групу са непосредном комуникацијом, када време и трошкови 
поступка одлучивања онемогућавају често састајање чланова групе као и када се жели избећи 
доминантан утицај једне особе на групу. 

 
14.3. ТЕХНИКЕ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКА 
 
За доношење рутинских одлука примењују се обична правила и процедуре рада, као и вештачка 
интелигенција. 
 
За доношење адаптивних одлука примењују се анализа критичне тачке и техника матрице плаћања.  
 
За доношење иновативних одлука примењују се технике стабла одлучивања и Осборнов модел 
креативности. 
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14.3.1. СТАНДАРДНЕ ПРОЦЕДУРЕ ДОНОШЕЊА ОДЛУКА  
 
 
Стандардне процедуре доношења одлука представљају унапред написане поступке доношења 
рутинских, програмираних одлука о рутинским пословима. Међу таквим актима најпознатији су 
статут подузећа, правилници, пословници и одлуке. 
 
Процедурама рада се регулише начин извршавања неких сложенијих задатака. Према подручју 
деловања организацијски прописи могу бити они који се односе на подручје деловања више 
организационих јединица, као и они који се односе на подручје деловања једне организационе 
јединице. 
 
Према трајању организацијски прописи могу бити трајни и привремени. 
Садржај прописа мора бити у складу с правилима предузећа, у складу с другим прописима и 
организацијском шемом, јасан и лако разумљив. Такође, организацијски прописи морају 
наглашавати битне елементе садржаја. Издају се у облику текста, дијаграма или мрежног дијаграма, 
а често и комбиновано. 
 
 

14.3.2. ВЕШТАЧКА ИНТЕЛИГЕНЦИЈА 
 
 
Вештачка интелигенција је способност компјутерских програма да обављају и обликују функције за 
које је обично потребна људска интелигенција. Експертски софтвери су једна од форми вештачке 
интелигенције. Такви експертски софтвери садрже базу знања односно података, механизме 
закључивања и језичке процесоре. База знања садржи стручно знање о одређеном подручју 
пословања. База података се састоји од прикупљених података о проблему који се решава. Језички 
процесор претвара улазне податке у програмски језик.  
Постоје експертски софтери за кориснике који су експерти, и софтвери за учење. 
 
 

14.3.3. АНАЛИЗА КРИТИЧНЕ ТАЧКЕ 
 
 
Показује односе између обима производње, прихода, трошкова и профита за компанију или за 
одређену производну линију. Њена сврха је утврђивање односа између трошкова и профита. Ако је, 
на пример, цена односно приход изједначен с трошковима, тада предузеће покрива фиксне и 
варијабилне трошкове, а профит је једнак нули. 
 
У анализи критичне или тачке покрића користи се неколико варијабли: 

 
1. фиксни трошкови, 
2. варијабилни трошкови, 
3. укупни трошкови, 
4. укупни приход, 
5. профит, 
6. губитак и 
7. тачка покрића. 
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14.3.4. МАТРИЦА ПЛАЋАЊА 
 
Представља технику одлучивања која се користи у случајевима ризика ради утврђивања последица 
избора неке од алтернативних одлука. Одлучивање у условима неизвесности подразумева да 
недостају битне ирелевантне информације за прогнозу вероватноће наступања неке неповољне 
ситуације. При одлучивању у околностима ризику је могуће одређеним стањима доделити 
одговарајућу вероватноћу.  
 
Погодно је у ту сврху користити технику названу Монте Карло техника. То је поступак који 
симулацијом утврђује вероватноћу неких догађаја коришћењем методе случајног избора. Користи 
се за предвиђање понашања потрошача, планирање рокова обнове материјалних ресурса и сл. 
 
Применом модела вероватноће је могуће одредити очекиване ефекте избора неке одређене 
алтернативе ( односно аритметичку средину која се израчунава на основу вредности стања и 
њихове вероватноће, а назива се очекивана вредност (Е = П • в).  
 
За матрицу плаћања користе се следеће варијабле: 

 
стратегије (А) – потенцијална алтернативна решења; 
стања (С) – предвиђени услови битни за одлуку; 
вероватноћа (в) – могућност да ће се догодити неко стање; 
последице (П) – очекивано плаћање за сваку комбинацију стратегије и стања, а које се на 
крају исказује у облику добитка или губитка. 

 

 
 
14.4. СТАБЛО ОДЛУЧИВАЊА 
 
 
Стабло одлучивања је техника одлучивања која се заснива на односима између стратегије и неког 
стања, а користи се за решавање сложених проблема финансија, маркетинга, увођења нових 
производа и сличних. Узима у обзир четири основне варијабле: 
 
    -  костур стабла одлучивања који се приказује помоћу графикона стратегије, 
    -  могуће последице неке стратегије и идентификовано стање; 
    -  вероватноћа различитих последица одабране стратегије; 
    -  условна вредност (трошкови) односно материјалне последице примене исте. 
 
 
Графикон стабла одлучивања се израђује коришћењем знакова и линија и то тако што свака грана 
почиње и завршава чвором а последња грана последицом. Постоје: чвор одлуке, чвор могућих 
стања, чвор последица, који је обавезни завршетак сваког од утврђених путева и грана која 
представља једну од алтернатива у процесу избора. 
 

14.4.1. ОСБОРНОВ МОДЕЛ КРЕАТИВНОСТИ 
 
 
Представља технику која се користи у процесу доношења иновативних одлука, а заснива се на 
претпоставци да већина људи има велики скривени потенцијал за креативност и иновативност у 
доношењу одлука. Укључује фазе истраживања проблема, откривања идеја и тражења решења. 
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ИСПИТНА ПИТАЊА 
 

41. Дефинишите менаџерско одлучивање 
42. Који су основни услови за доношење одлука у менаџменту? 
43. Наведите која су два основна модела доношења одлука 
44. Које су фазе у процесу доношења одлука? 
45. Шта је брејнсторминг? 
46. Како се врши избор алтернативних решења у пословању? 
47. Опишите најчешће облике групног одлучивања 
48. Које су технике и стандардне процедуре за доношење одлука? 

 
 

 

15. ВОЂЕЊЕ 

 
Под вођством се подразумевају следеће активности: 
 

- распоређивање послова и задатака запосленима 
- одређивање начина на који се посао обавља 
- координирање кадровима 
- праћење обављања послова 
- мотивацију запослених, итд. 
 

 Координација кадрова подразумева следеће активности: 
 

- решавање евентуалних проблема који настају у току обављања послова 
- избор методе и начина рада 
- оцену квалитета рада запослених, итд. 

  
 

15.1. ДЕФИНИЦИЈА И ТИПОЛОГИЈА МЕНАЏЕРА 
 
 
Постоје три основна нивоа менаџмента: 

 
- топ менаџмент 
- средњи менаџмент 
- први ниво менаџмента 
 

Основне четири функције менаџмента, планирање, организовање, вођење и контролу врше сви 
нивои менаџмента, само се разликује време које посвећују свакој функцији, као и ширина опсега 
пословања у оквиру којег врше поменуте функције. 
 
Менаџери из првог нивоа менаџмента баве се решавањем свакодневних обавеза, воде рачуна о 
техничким питањима и воде рачуна о запосленима, зато се овај ниво менаџмента назива још и 
надзорни менаџмент. 
 
Менаџери средњег нивоа менаџмента координирају активности пословања и подносе извештаје топ 
менаџменту. 
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Менаџери топ менаџмента управљају целокупним пословањем организације, компаније или 
предузећа. 
 
Менаџери свих нивоа менаџмента су својим делатностима усмерени ка остваривању циљева 
организације, компаније, односно предузећа. 

ТОП

МЕНАЏМЕНТ

СРЕДЊИ МЕНАЏМЕНТ

ПРВИ НИВО МЕНАЏМЕНТА

(НАДЗОРНИ МЕНАЏМЕНТ)

 
Слика 16. Нивои менаџмента 

 
 
Постоји и подела менаџера према функцијама које врше у предузећу на главне менаџере и 
функцијске менаџере.  
 
-Функцијски менаџери руководе једном активношћу у организацији нпр. 
-Маркетинг менаџер, финансијски менаџер, менаџер безбедности на раду, менаџер људских 
ресурса, итд. 
-Генерални менаџер је надређен свим функцијским менаџерима и руководи свим функцијама, 
односно активностима у организацији. 
 
 
Менаџери различитих нивоа, обављају различите задатке, врше поменуте четири функције у свом 
домену, и поседују специфичне вештине за обављање посла. Сложеност посла и потребне вештине 
су пропорционални месту у хијерархији менаџмента. 
 
Неке од основних вештина менаџера су : 
 
- способност планирања, предвиђања будућих догађаја на тржишту и прављење планова у складу са 
сложеном тржишном ситуацијом 
-способност организовања запослених на најефикаснији и најпродуктивнији начин 
-способност одлучивања и наметања сопственог ауторитета запосленима 
-способност координирања свим активностима које воде остварењу циљева компаније 
-способност контролисања и евалуације постигнутих резултата, односно циљева 
 
Роберт Кац (Robert Katz) је дефинисао основне три групе вештина успешних менаџера : 
 
1. техничке вештине ( аналитичке способности неопходне за обављање пословних процеса) 
2. социјалне вештине ( способност квалитетне комуникације са запосленима, мотивација 
запослених, подстицање тимског рада, стварање позитивне радне атмосфере) 
3. концептуалне вештине ( способност посматрања „глобалне слике“, и оквиру глобалне слике 
уочавање свих детаља и активности унутар ње које могу утицати на исход „глобалне слике“) 
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Други аутори допуњавају Кацову листу вештина- вештином обликовања која подразумева 
иновативност, способност смишљања нових идеја које помажу остварење циља компанија. 
 
Техничке вештине су обрнуто пропорционалне хијерархији менаџмента, односно важније су на 
нижим него на вишим нивоима менаџмента. 
 
Социјалне вештине су важне на свим нивоима менаџмента подједнако. Нижи менаџери социјалне 
вештине примењују на једној групи људи, док највиши топ менаџмент своје социјалне вештине 
примењује у координацији више група запослених. 
 
Способност доношења иновација, тзв. Способност обликовања је директно пропорционална месту у 
хијерархији менаџмента, односно , то је важна и неопходна способност топ менаџмента. 
 

ОДНОС УЛОГА И ФУНКЦИЈА МЕНАЏЕРА

УЛОГЕ ФУНКЦИЈЕ

Међуљудска Планирање

Информациона Организовање

Одлучивачка Вођење

Контрола

 
Слика 17. Улоге и функције менаџера 

 
 
Савремени менаџер је, заправо, лидер организације. Он је способан да креира визију, мисију и 
циљеве организације. Успешан менаџер будућности је образован, спреман да се стално усавршава, 
отворен за нова знања и сазнања, оптимистички настројен, предан послу, ствара однос поштовања и 
успоставља поверење унутар организације али и са екстерним субјектима. 
 
Успешан менаџер предлаже новине у пословању, али је истовремено спреман да саслуша мишљење 
и идеје подређених. Топ менаџер улаже у образовање својих запослених јер зна да се квалитет 
људског ресурса, односно знање, данас највише цени. 
 
Данашње друштво се убрзано развија и мења, па се тако и менаџерски посао стално прилагођава 
новинама и променама.  
 
Развој технологије утицао је и утиче на границе организације. Појава Интернета и масовност 
употребе довели су до појаве тзв. виртуелних предузећа, виртуелних радних места и сл. 
Захваљујући Интернету посао се може обављати брже и боље са сваког места, па и од куће. 
Интернет компаније могу пословати једнако добро, и боље, од класичних компаније, а да притом 
могу имати само једног запосленог-само једног менаџера. 
 
Интернет штеди ресурсе у пословању, омогућава стварање профита али ставља пред менаџере нови 
задатак на путу сопственог успеха, а то је компјутерска писменост и познавање алата 
мултимедијалних комуникација.  
 
Посао менаџера је изузетно стресан због високе одговорности коју са собом носи. Посебан изазов за 
менаџере је поступање у кризним и ризичним ситуацијама и мотивација запослених у околностима 
глобалне кризе.Менаџер је одговоран за успех или неуспех радних задатака и циљева али тај успех 
или неуспех не зависи само од њега већ задатке и циљеве компаније остварују заједничким радом 
сви запослени.Менаџер је тај који мора да осмисли начин мотивације запослених у разним тешким 
околностима, попут неизвесних ситуација, околности глобалне кризе, процесу транзиције, итд. 
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Менаџери морају да знају да на прави начин управљају временом. Менаџери управљају сопственим 
временом у смислу правовременог ангажовања сопствених капацитета за решавање краткорочних и 
дугорочних пословних планова. Истовремено менаџери управљају и временом својих подређених. 
Менаџер мора умети да поштује туђе време и тада се пре свега мисли на неопходну рационалност 
при постављању радних задатака и захтева. 
 
Постоје психолошки тестови (стандардизовани у Словенији пре двадесетак година) који успешно 
издвајају људе са особинама менаџера- један такав тест је Тест Директивних ставова. 
 
Особине које би сваки успешан менаџер требало да поседује су: вредан, интелигентан, поштен, 
амбициозан, енергичан, флексибилан и стабилан. 

 
15.2. МЕНАЏЕР ИЛИ ЛИДЕР 
 
Лидерство је процес утицања на људе у околини у намери да се постигне одређени циљ. Лидер је 
особа која има способност утицаја на друге људе и која представља ауторитет. 
 
Лидер и менаџер нису појмови са идентичним значењем. Лидер има менаџерски ауторитет али и 
нешто више од тога. Менаџер је особа која је постављена на позицију менаџера у компанији. Лидер 
утиче на околину личном харизмом и енергијом а менаџер утиче на запослене формалним 
ауторитетом коју има функција коју обавља.  
 
Лидер је особа брилијатних вештина и знања и менаџер нема нужно лидерске компетенције. 
Најбољи менаџер је истовремено лидер. 
Најпознатије теорије лидерства темеље се на проучавању карактерних особина личности лидера, 
ситуационим аспектима лидерства, итд. 
 

 
 

Слика 18. Лидер 

 
 
 

15.2.1. УСПЕШАН МЕНАЏЕР/ЛИДЕР 
 
Познати тренер програма за лидере, Џон Максвел, сматра да је концепт успешног руководиоца 
често занемарен и сматран мање битним у модерном менаџменту. Много се више пажње посвећује 
промоцији бизниса или одређеног производа него добром руковођењу запосленима и проналажењу 
најбољег кадра на тржишту рада.  
 
Није довољно да неко буде одлучан у намери да развије код својих запослених одређене вештине и 
таленте. Потребно је да постоје предуслови да у томе и успе. 
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Десет тајних рецепата успешног лидера су: 
 

1. Окупити тим посвећен послу с тим да сваки чан тима мора добро познавати ефективне 
пословне процедуре. Такође је неопходно водити рашуна о томе да вредносна палета 
чланова тима одговара циљевима и мисији компаније. Ауторка дела „Speak like a CEO“, 
Suzanne Bates, сматра да је најбитније имати у тиму људе ведра духа који верују у оно што 
раде и добро међусобно сарађују. 

2.  Непрекидно комуницирати са члановима тима, било да их је много или мало, и то, по 
могућности, на бази недељних извештаја праћених плановима за наредну седмицу. 

3. Ништа не претпостављати напамет јер чланове тима, иако можда одлично познају циљеве и 
мисију, потребно је редовно подсећати на стање компаније сада и прогнозу будућих 
очекиваних резултата.Није сваки лидер толико харизматичан да може лако да пренсе 
ентузијазам на тим. Потребно је проучити сваког човека у тиму, прићи му на реалан и 
проактиван начин и привући га тако да лично доживи будућност компаније.  

4. Бити аутентичан толико да се личност лидера лако да осетити у атмосфери фирме. 
Најлошија варијанта је када лидер покушава да буде налик неком другом а не самом себи. 
Тада његов тим то осећа и губи поверење. Смањују се шансе да се сви чланови тима 
искрено идентификују са вредностима организације. 

5. Упознати детаљно препреке на путу ка циљу јер сам ентузијазам није довољан и понекад је 
важније бити реалан и планирати поступке савладавања препрека, било да долазе од 
конкуренције или постоје у самом окружењу као објективна околност. 

6. Дефинисати тимски споразум који ће представљати основ међусобног договора али и 
евентуалних нужних измена на путу ка постизању циља.О значају оваквог писаног 
споразума писао је Кен Бланшард, власник фирме која се бави тренингом лидера. 

7. Веровати својим људима јер без претпоставке поверења нема заједничког рада. Разуме се да 
поверење не сме бити слепо нити је оно само по себи довољно. Прави лидер мора водити 
своје људе ка сваком појединачном успеху. 

8. Зарадити добро име у свету бизниса али не бити понесен краткотрајном славом. Заслуга 
никад не припада самом лидеру и он мора знати како да подели заслуге члановима свог 
тима. 

9. Непрекидно креирати нове изазове за свој тим је неопходно, сматра експерт за успешно 
руковођење Стивен Кови. Пожељно је такође на неки начин укључити и сталне муштерије у 
ширење доброг гласа о компанији. 

10. Остати смирен нарочито у изненадним и непријатним ситуацијама, када на  пример медији 
стално подсећају на тешка времена економске кризе. Није немогуће отворити нову успешну 
компанију баш у таквим временима. Малодушност због објективних околности је 
недопустива за руководиоца пословног тима. 

 
 

ИСПИТНА ПИТАЊА 
 

49. Које активности се подразумевају под вођењем у менаџменту? 
50. Која су основна три нивоа менаџмента? 
51. У чему се разликују менаџер и лидер? 
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15.3. КОМУНИЦИРАЊЕ 
 
Успешно вођење почива у великој мери на успешној комуникацији. Менаџер мора умети јасно и 
прецизно да презентује планове и очекивања која има од запослених.  
 
Таква вештина је вишеструко значајна: прво из разлога што је неопходно да запослени-подређени 
након састанка са надређеним менаџером зна тачно шта је договорено и шта би он требало да ради, 
са друге стране јасноћа менаџерском излагања штеди време управо менаџеру који неће морати 
наново да објашњава подређенима шта од њих тражи да ураде. У великом броју компанија 
прибегавају чешћој писменој него усменој комуникацији управо из разлога временске ефикасности.  
 
Од менаџера се очекује да води пријатну комуникацију која нипошто не излази из оквира пословне 
комуникације да не би прешла у неформалнију, лежернију комуникацију која у неким случајевима 
може послати погрешну поруку запосленима. Главни менаџер обликује стандарде комуникације у 
својој компанији.  
 
Постоје менаџери који веома успешно воде компаније а инсистирају да сви запослени међусобнмо 
комуницирају на „ти“ како би се створила присна атмосфера налик породичној. Са друге стране, 
многе компаније негују одмерену и дистанцирану комуникацију између менаџера и запослених. 
 
Избор техника комуникације треба прилагодити ситуацији и особама са којима се комуницира.  
 
Менаџер комуницира у оквиру компаније са три групе релација: 

� менаџер са радницима 
� менаџер са менаџерима истог ранга 
� менаџер са менаџерима различитог ранга 

 
Процес комуникације се може одвијати писмено, усмено и комбиновано. 
                             

 
                    

Слика 19. Циркуларни ток комуникације 

 

15.4. ТИМСКИ РАД 
 
Свака компанија се може посматрати као један тим. Тим је група људи која заједнички ради на 
остваривању зацртаних циљева компаније у којој раде. У савременом пословању је актуелно 
неговање тзв. партиципативном облику менаџмента који подразумева делегирање овлашћења и 
подстицање тимског рада.  
 
У таквом окружењу менаџери омогућавају запосленима да испоље своју креативност у оквиру 
решавања радних задатака. 
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Менаџер координира тимовима и подстиче их да у свом раду буду што ефикаснији.  
 
Карактеристике ефикасног тима су: 

- посвећеност послу 
- помажу једни другима у послу 
- имају велику жељу да посао ураде што боље и у складу са циљевима 
- синергија различитих стручњака који заједно раде како би достигли заједничке циљеве 
- постојање тимског духа 
- развијено осећање морала, итд. 

 
Тимски рад има велике предности у односу на индивидуални рад. Резултат комплетног тима је увек 
бољи од резултата само једног члана тима. У тиму се сложени задаци лакше решавају јер чланови 
тима имају различита образовања, вештине и знања. Размена различитих мишљења у тиму рађа 
креативна решења и нове идеје. 
 
Ефикаснији су мањи тимови у којем чланови владају вештинама које се међусобно допуњују. 
 
Менаџер као особа задужена да подстакне ефикасност у тимском раду мора се потрудити да 
искорени највеће претње тимске успешности, а то су: конфликти, нездрава конкуренција, одсуство 
поверења, итд. 
 
Према наводима аутора Маршала, развој тимова пролази кроз следеће фазе: 

- фазу планирања тима 
- преговори са потенцијалним члановима тима 
- фазу формирања тима 
- организовање првог тимског састанка 
- развој осећаја лојалности међу члановима тима 
- изградња добре комуникације 
- рад тима, односно извршавање активности 
- стални развој тима 

 
Тимови се најчешће окупљају око одређених пројеката. Такви тимови се називају пројектни 
тимови.  
 
Фазе у развоју пројектних тимова су: 

- фаза формирања 
- фаза нормирања 
- фаза функционисања 
- фаза расформирања 

 
 

Слика 20. Аспекти пословног успеха 



 
 
 

Академија фудбала Београд – Основе менаџмента – Александар Д. Јовановић, спец. 

 
59 

 

ИСПИТНА ПИТАЊА 
 

52. Опишите процес комуникације у компанији 
53. Дефинишите тимски рад и карактеристике ефикасног тима 
54. Које су фазе у развоју пројектног тима? 

 
 
 

15.5. МОТИВАЦИЈА 
 
Мотивација се дефинише као процес подстицања, усмеравања и одражавања понашања запослених 
у правцу пословних циљева компаније. Мотивација запослених је неопходна за остваривање визије 
компаније.  
 
Постоје бројне теорије о мотивацији запослених, као што су Масловљева теорија, теорија x и y, 
теорија постављања циљева, теорија очекивања, и др. 
 
Масловљева теорија говори о пет нивоа потреба, а то су : физиолошке потребе, потреба за 
сигурношћу, потреба за припадањем, потреба за поштовањем и потреба за самопотврђивањем. 
Потребе су хијерархијске и ако нису задовољене потребе нижег ранга не могу бити остварене оне 
вишег нивоа, нпр. гладан човек нема потребу да се идентификује са компанијом у којој ради јер му 
тај рад не пружа могућност да увек буде сит. 
 
Теорија x и y посматра запослене на позитиван или негативан начин, односно објашњава да се 
менаџери понашају према запосленима позитивно или негативно у зависности од личног 
посматрања запослених. По теорији x неки запослени не воле да раде, не воле одговорност, немају 
амбиције и менаџери морају да их контролишу, док по теорији y неки запослени не одбијају посао, 
креативни су, воле одговорност у послу и константно се развијају. 
 
Теорија постављања циљева објашњава да је циљ најјачи мотивациони фактор. Само уколико 
запослени имају циљ они ће предано радити на остварењу тог циља, нпр. запослени који жели да 
напредује како би имао већу плату даће свој максимум у обављању послова како би га надређени 
приметили и наградили. На сличан начин се теоријом мотивације бави и теорија очекивања по којој 
сваки уложени труд доноси резултате који ће бити награђени. 
 
Познавање теорија мотивације помаже менаџерима да што боље сарађују са запосленима и да 
остварују циљеве компаније на свеопште задовољство. 



 
 

Академија фудбала Београд – Основе менаџмента – Александар Д. Јовановић, спец. 

 
60 

МОТИВАЦИОНИ ФАКТОРИ

ЕВРОПА

-Сигуран
посао

-Плата

-Занимљив

посао

- Могућност
напредова

ња

АМЕРИКА

- Сигуран
посао

- Могућност
напредовањ

а

- Добри
међуљудски

односи

ЈАПАН

-Идентификација
са организацијом

-Корист за
државу

-Добри
међуљудски

односи

 
Слика 21. Ранг листе мотивационих фактора у различитим земљама 

 

15.5.1. МОТИВАЦИЈА И ЕФЕКТИВНИ МЕНАЏМЕНТ 
 
Без високог нивоа мотивације радника, нема доброг економског резултата. Стога је поступак или 
процес који ствара добру атмосферу и услове који мотивишу запослене за рад, премиса ефективног 
менаџмента. Осим једноставне претпоставке да нема доброг радног резултата без добре плате, 
остали предуслови мотивације запослених су и даље врста загонетке за оне који руководе процесом 
рада. 
 
Дакле, економски предуслов мотивације је свакако основни јер зарада је та која омогућава 
запосленом и његовој породици задовољавање егзистенцијалних потреба. Гладан човек који је 
жељан много чега што други људи око њега могу себи да приуште свакако неће бити у стању да 
усмери пажњу на процес рада. Напротив, осећање фрустрираности учиниће га уморним, 
незаинтересованим и чак љутитим и жељним освете.  
 
Прави изазов за модерне менаџере је питање боље мотивације оних запослених који примају добру 
плату али и даље не показују одговарајуће радне резултате. Више од једног века они траже 
одговоре у разним научним пољима али теку последње време су се појавили резултати који би 
можда могли расветлити ово важно питање успешног менаџмента, и то на пољу неурофизиологије. 
 
Педесетих и шездесетих година прошлог века се радило интензивно на истраживању мотивације 
запослених. Научник Фредерик Херцберг је установио да оно што чини људе на послу задовољним 
није истоветно ономе што их чини незадовољним. Људи су често незадовољни неким спољним 
околностима у друштву као што су порези, уопште лоша законска регулатива или само атмосфера 
осећаја слободе у једној заједници. Али и када би се све те ствари довеле на висок задовољавајући 
ниво, не значи да би се то нужно одразило на задовољство послом и повећање мотивације за рад.  
 
Ма каква била ситуација у ближој околини, људе мотивише изазов да се докажу, могућност да се 
докажу, занимљив посао и још више одговоран посао. Човек има усађену потребу да се ментално и 
физички развија и посебно да се докаже себи и својој околини постигнућем на одређеном плану. 
Херцбергови налази на пољу мотивације запослених дуго нису били довољно озбиљно 
примењивани у пракси. И данас менаџери радије примењују просту формулу типа: наградићу Те 
бољом зарадом ако боље будеш радио!  
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Ова формула се чини нарочито погодном и логичном у веку тржишне економије. Већина менаџера 
размишља једноставно и верује да ништа не функционише тако добро као обећање боље зараде јер 
се све друго може купити изван радног места, на тржишту угледа и статуса. 
 
Мотивација је предуслов сврховитог понашања које води ка развијању нових потреба и ка 
постизању нових успеха. Ова унутрашња сила води особу ка постигнућу не само личних већ и 
организационих циљева. Оваква дефиниција чији је творац аутор Реј Вилијамс, јасно указује да је за 
развој радне мотивације неопходна идентификација запосленог са организацијом. Ако тога нема, 
индивидуа се може окренути искључиво сопственим постигнућима која не морају имати везе са 
радним местом. 
 
Данас је питање мотивисања запослених питање опстанка посла на суровом тржишту. Стога 
менаџери морају да усредсреде своју пажњу на сваког запосленог појединаџно и открију нову 
сложенију формулу која одговара изазовима новог миленијума. 
 
Аутори као Џејмс Линднер и Џон Балдони независно су дошли до закључка да на мотивацију 
запослених више утиче занимљивост посла него материјална компензација за рад, да мотивација 
потиче из жеље да се уради нешто по слободној сопственој вољи. На менаџерима је даље стварање 
такве тмосфере која омогућава запосленима да се осећају као лидери на свом малом радном терену. 
 
Аутори са Харвард Универзитета, Нориа, Гројсберг и Ли креирали су нови модел мотивације 
запослених који се заснива на четири емоционална покретача мотивације. То је пре свих потреба за 
прибављањем материјалних ствари која је у директној вези са накнадом за рад, затим потреба за 
припадањем и везивањем за особе из ближе околине, потреба за осећањем да наше акције имају 
сврху и смисао, и најзад, потреба за заштитом наше имовине, наших постигнућа и самих себе. Ова 
група аутора сматра да све четири потребе појединаца морају бити задовољене да би се они 
мотивисали на радном месту. 
 
Модерне компаније и меџери раде на развијању корпоративне културе и међусобног пријатељства 
запослених кроз разне облике полуформалних сусрета, прослава, путовања и сл. Такође се ради на 
новим систематизацијама радних места које дефинишу послове тако да они делују смислено и 
стварају осећај код запосленог да се без њега не може и да он кључно доприноси успеху компаније. 
Поврх свега, модерни менаџери раде на развоју приступа који су транспарентни, развијају поверење 
и отвореност и омогућавају запосленима да се осећају као део важног процеса. 
 
Још један аутор, Данијел Пинк, наводи три кључна елемента мотивације. То су : аутономија, 
константно побољшање и сврха или циљ. Аутономија је осећање да ми сами контролишемо наше 
животе. Побољшање се односи на жељу да се непрекидно усавршавамо у ономе што радимо. 
Осећање да радимо нешто сврховито је уједно осећање да смо део нечег великог и значајног, већег 
од нас самих. 
 
Неурофизиолози у последње време долазе до сазнања да су многе ствари које смо пре 1995. године 
мислили о нашем мозгу и начину функционисања, потпуно погрешне. Разни савремени апарати 
којима се скенира мозак и прате процеси у њему, указали су на огроман значај неуротрансмитера по 
називу допамин. Његово је присуство једнако важно као осећање задовољства послом и радост због 
награде за рад. 
 
Аутор Џозеф де Лу је изнео нова сазнања настала на основу истраживања функционисања људског 
мозга, према којима су емоције покретач доношења одлука а учешће у доношењу одлука је битан 
аспект мотивације. 
 
Модерни менаџери би морали бити непрестано упућени у сва најновија научна сазнања која су у 
директној или индиректној вези са питањем мотивације запослених, како би њихови планови за 
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подизање исте као важног елемента продуктивности, били објективно засновани на науци а потом и 
успешни. 
 
 

15.6. РЕШАВАЊЕ КОНФЛИКАТА 
 
У свакодневном пословању менаџери се веома често срећу са различитим облицима конфликата. Да 
би менаџер успео добро да управља конфликтима, односно да их конструктивно решава неопходно 
је да разуме како су настали. Конфликти су чешћи у колективима у којима нису јасно и прецизно 
подељене улоге и одговорности. 
 
Неколико деценија уназад конфликти у колективима су се сматрали веома опасном и лошом 
појавом. Међутим, савремени приступ менаџменту увео је новину у односима према конфликтима 
који се сада посматрају као позитивни у оној мери у којој доносе боље и ефикасније пословање. 
Конфликти подстичу тензију, конкуренцију међу запосленима и могу се позитивно одразити на 
продуктивност и општу радну атмосферу. Менаџер би требало да толерише или чак у извесној мери 
подстиче ове позитивне облике конфликата све док не нарушавају систем организације и остварене 
пословне резултате. 
 
Предуслови да менаџер на прави начин управља конфликтима су: 

o да добро познаје компанију и запослене којима управља 
o да пажљиво слуша шта запослени причају 
o да продре у суштину и разлоге настанка конфликта 
o да покаже разумевање емотивног ангажмана запослених у насталој конфликтој 

ситуацији 
o да предлаже конструктивна решења за превазилажење различитости међу 

запосленима 
o да подједнако комуницира са завађеним странама и да се потруди да одржи и 

њихове међусобне односе 
o да константно предлаже решења за конфликте 

 

 
 

Слика 22. Компромис и споразум 
 
Менаџери на различите начине прилазе решавању конфликата у организацији.  
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Најчешће методе за решавање конликата су: 

� конфронтација 
� компромис 
� изглађивање 
� присиљавање 
� повлачење 

 
Конфронтација као метод решавања конфликата подразумева да се завађене стране сучеле и 
размене аргументе и на крају дођу до решења проблема који је узрок конфликта. Приликом 
конфронтације фокус се мора задржати на проналажењу решења а никако на самом сукобу. 
 
Компромис подразумева проналажење решења којим ће обе стране, односно учесници у конфликту, 
бити задовољни. Обе стране компромисом нешто дају, односно губе а нешто добијају. Компромис 
је усаглашавање ставова и значи да свака страна одступа од неких својих аргумента и проналази се 
тзв. златна средина у мишљењу која решава конфликт. Компромис се јавља и као резултат 
конфронтације. 
 
Изглађивање је метод смањења тензије и емоција међу сукобљеним странама. Изглађивањем се 
настоји смањењу разлика у мишљењнима и задржавању сукобљених страна у статусу преговарања. 
 
Метод присиљавања у решавању конфликата је најмање популаран начин јер подразумева да једна 
страна намеће своја решења другој страни и увек само једна страна добија све, а друга ништа. 
 
Повлачење је метод карактеристичан за групе које се понашају неодговорно према ситуацији. 
Повлачење подразумева да се једна страна повлачи из конфликта иако проблем није решен. Сваки 
нерешен конфликт је претња у будућности јер увек може наново настати.  
Конфликте треба решавати на што конструктивнији начин. Различита мишљења и понашања су 
очекивана у великим компанијама и сукоби могу настати али их менаџери морају контролисати и 
решавати. Конфликти носе велику количину енергије запослених и добар менаџер би требало да 
позитивно искористи ту енергију и усмери је ка остваривању пословних циљева. 
 

15.6.1. КОНФЛИКТИ НА РАДНОМ МЕСТУ 
 
Решавање конфликата на радном месту апсорбује више од једне трећине радног времена 
менаџера.Конфликти настају услед сукоба интереса или начина постизања циљева. Често се 
преламају на индивидуалне односе запослених. Сукоби на послу и у вези с послом су идеално поље 
за пројекцију личних фрустрација запослених.  
 
Стога они добијају велике размере и утичу на обављање посла не само на дневној већ и дугорочној 
основи. Одвијају се кроз расправе, свађе а понекад и туче. Такође је могуће да се услед конфликта 
неке особе потпуно повуку, постану депресивне, оду на боловање и сл. На први поглед узрок сукоба 
настаје због различитих идеја, акција, уверења или потпуно различитог виђења циља. Прави 
иницијатор конфликта може бити једна особа која је приватно незадовољна и долази на посао са 
намером да релаксира своју напетост али се догађа сасвим супротно. Тај запослени ступа у сукоб с 
околином око било какве ситнице јер у суштини има потребу да се ослободи унутрашњег притиска, 
беса или незадовољства. 
 
Сваки конфликт је изазивач стреса и окидач непожељних понашања. Ипак, присуство одређеног 
броја и нивоа конфликата на радном месту се може сматрати природном појавом која чак може 
деловати као позитиван окидач међуљудске динамике и инспирација за рад. Као и код појаве треме 
која може деловати као покретач ако је има само у малој количини, и конфликт има своју меру 
преко које постаје негативан по запослене и посао компаније.  
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Провоцирање агресивног и насилног понашања на радном месту може довести чак и до смањења 
броја запослених јер особе које изгубе самоконтролу на такав начин услед примене дисциплинских 
мера могу остати без посла. Остали пасивни учесници конфликта такође трпе последице истих и 
постају потиштене, незадовољне, анксиозне и сл. 
 
Сваки менаџер може очекивати појаву конфликта међу запосленима. Стога мора бити припремљен 
за неку од стратегија које су се показале делотворним при решавању истих међу запосленима. У 
сваком случају, мора бити припремљен да се укључи и разуме ситуацију, да испита не само актере 
конфликта већ и оне око њих не би ли утврдио узрок сукоба. Није пожељно да менаџер пресуђује и 
испољава став о томе ко је у праву а ко није.  
 
Када заузме став, менаџер мора бити одлучан а пожељно је да поступи, ако је то могуће, на начин 
који не окривљује само једног учесника. Он ће донети можда и строже дисциплинске мере. Када се 
једном оконча, конфликту на радном месту није крај. Неопходно је да то питање буде дефинитивно 
окончано и да не остану лоша осећања на било којој страни. У супротном, сукоб може тињати дуго 
времена после и озбиљније угрозити међуљудске односе и продуктивност компаније. 
 
Добро окончани конфликти нижег интензитета односно они које је менаџер успешно разрешио, 
имају и своје добре стране. Пре свега, након конфликта долази до опште промене атмосфере и 
ситуације а искрсавају и нове идеје те је све то могуће искористити за нови ентузијазам око приче 
која се назива свежим почетком. Везе међу члановима тима могу да ојачају након превазиђеног 
сукоба. Они се тада још боље познају и осећају слободнијим да испоље своје слабости или 
незадовољства на неки социјално прихватљив начин који приличи радном месту. 
 
Ако би тако изгледао исход конфликта међу запосленима, менаџер би могао бити задовољан својим 
поступањем у ситуацији конфликта и методом који је применио. 
 
 

ИСПИТНА ПИТАЊА 
 

55. Наведите основне теорије мотивације 
56. Који је однос између мотивације  запослених и резултата ефективног менаџмента? 
57. Који су начини за успешно управљање конфликтима? 
58. Које су методе за решавање конфликата? 
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16. КОНТРОЛА 

 
Контрола у менаџменту подразумева мерење, поређење, проверу тренутног стања и оцену 
постигнутих резултата. 
 
Мерење и оцењивање остварених резултата врши се на основу упоређивања планираних циљева и 
остварених резултата. Главна функција контроле је стални мониторинг активности у компанији. 
 
Фаза контроле је обимнија од фазе планирања у менаџменту. Подаци добијени контролом пружају 
менаџерима информације о успешности њихове способности планирања и организовања, као и 
вештине лидерства. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слика 23. Важна питања у процесу сагледавања садашњости и будућности компаније 
 
 
 
 
Основне активности у процесу контроле су: 

- поређење планираних и остварених резултата 
- утврђивање врсте и начина одступања остварених резултата од планираних циљева 
- дефинисање и спровођење активности за евентуалне корекције како би се остварени 

резултати у што већој мери поклапали са планираним стањем 
 
 
Основни елементи у процесу контроле су: 

- дефинисани циљеви, стандарди, планови и политика компаније 
- критеријуми за мерење активности компаније 
- стандарди за поређење различитих активности које спроводи компанија 
- начини корекције активности коако би дале што боље резултате 
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Постоје три главна облика контроле, а то су превентивна, текућа и корективна контрола. 
Превентивна контрола служи да би се спречили очекивани проблеми пре почетка активности. 
Текућа контрола се обавља у току активности и служи решавању проблема пре него што они узму 
маха и наруше позитиван исход пословних активности. Корективна контрола се врши након 
обављеног посла и пружа информације менаџерима колико су им планови били реални а 
организација ефикасна.  
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Слика 24. Типови контроле 

 
Постоје разне врсте контроле. Преконтрола је процес мерења материјалних и финансијских 
средстава пре започињања пословних активности. Бинарна контрола се заснива на форми да-не и 
примењује се код сложених пројеката. Веома распрострањен облик контроле је мерење резултата 
након обављеног посла. На основу тих мерења дефинишу се корективне мере, утврђује радни 
учинак запослених и додељују евентуални стимулативни додаци на плате запослених. 
 
У процесу контроле неопходно је стратегијски утврдити битне тачке контроле. У сложеним радним 
процесима, контролишу се дефинисане битне тачке које указују на функционисање целокупног 
пословног система. 
Контрола функционише по систему повратне спреге између планираних и остварених резултата. 
 
У процесу контроле неопходно је постављање стандарда или критеријума за мерење успешности. 
Критеријуми су константни али истовремено и флексибилни у контексту спремности на утицај 
разних облика унутрашњих или спољних промена. Стандарди контроле морају бити прикладни и 
применљиви на све организационе целине у оквиру пословног система. Стандарди представљају 
норме у пословању и менаџери сматрају да се пословање обавља под контролом уколико се 
резултати и постављени стандарди поклапају. 
 
Мерење резултата се континуирано ради и успешни менаџери знају да не сме бити предуге паузе 
између мерења. Колико често се прибегава мерењу зависи од активности која се мери: може бити 
више пута дневно, недељно, месечно, годишње,.. 
Корективна контрола се врши уколико су резултати испод стандарда и постављених циљева и 
планова. Корективна контрола указује на неопходност корективних мера и акција. Корективне 
акције подразумевају промене у једној или више оперативних активности компаније. Понекад 
корективна контрола укаже на неопходност промене стандарда или норми пословања. 
 
Менаџерима континуирано праћење контролних активности помаже да пронађу конструктиван 
начин за остваривање што бољих пословних резултата. 
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Подаци добијени котролом пословања су важни за менаџере који нису у могућности у потпуности 
да предвиде будуће токове на тржишту. Неке од битних промена у окружењу су: 

-промена конкуренције 
-потреба да се пословање убрза 
-стварање нових производних вредности ( нпр. тежња да производ постане бренд) 
-промене у организационој структури компаније (нпр. online предузећа са само 
једним запосленим лицем које је сопствени менаџер) 

 
Менаџери стварају контролни систем помоћу којег се добијају информације (по принципу повратне 
спреге) о пословању. Један од већих изазова за менаџере је одлука шта и колико често треба 
контролисати. Када се моделира систем контроле важно је утврдити кључне резултатске области. 
То су они аспекти пословања, они делови организације који морају добро да функционишу да би 
целокупна организација била успешна. 
 
Процеси контроле у компанији могу бити: 

- контрола квалитета 
- контрола техничких и технолошких процеса 
- контрола производног процеса 
- контрола буџета 
- контрола трошкова 
- контрола извођења пројеката 

 
Финансијска контрола је веома важна јер даје прецизне податке којима се могу измерити резултати 
пословања. На основу финансијских извештаја добијају се подаци о ликвидности, општем 
финансијском стању и профитабилности организације. Менаџери компаративном анализом 
финансијских извештаја саме организације као и извештаја конкуренције могу закључити колико је 
успешна организација којом управљају. 
 

 
Слика 25. Профит као циљ пословања  

 
Центри одговорности су организационе јединице на чијем је челу менаџер који је задужен за 
одређене активности компаније. Сви центри одговорности у оквиру компаније врше редовне 
контроле како би измерили резултате и увели корективне мере у циљу што бољег пословања. 
 

17. КОМУНИКАЦИЈЕ 
 

Комуникација је вербална или невербална интеракција између две или више особа, у којој се 
размењују јасне или мање јасне поруке које утичу на учеснике у комуникацији, на њихове ставове, 
осећања, одлуке, вољу итд. Комуникација је веома сложен процес. Стога лако може доћи до 
неспоразума у комуникацији. Врста и садржај поруке зависе од способности пошиљаоца 
комуникацијске поруке да исту претвори у комуникацијске симболе, али и од начина на који 
прималац ту симболичну поруку интерпретира.  
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Комуникација у пословном окружењу се одвија на пољу одлучивања, извршавања и контроле. 
Дакле, комуницирање у компанији представља преношење информација од тачке одлучивања до 
тачке извршења и повратно преко сектора контроле до места одлучивања. 

Менаџерски тим ствара специфичну менаџерску матрицу комуникација. Сви запослени међусобно 
стварају своју комуникацијску матрицу. Компанија у целини шаље тржишту своје поруке и ствара 
тржишну комуникацијску матрицу. У условима брзих промена, комуникацијски процеси морају 
имати посебну пажњу менаџмента како би се у сложеним техничким и тржишним условима и уз 
помоћ модерних технологија долазило најбрже, уз минималне трошкове и грешке, до ефикасних 
метода размене информација важних за доношење правилних одлука. 

Комуникацијски процес се не одвија само у оквиру процеса одлучивања, извршења и контроле, већ 
захвата све запослене у хијерархијском низу а повезује их и са менаџментом и са свим клијентима. 
Комуникацијски процес је однос емитора и рецептора при чему они у двостраној форми 
комуникације стално мењају улоге. У којем ће облику порука бити пренета зависи од мноштва 
фактора па и од конкретне ситуације која захтева кодирање информације у прикладну форму. 

Теоретичари комуникација наводе следеће квалитете поруке: 

1. релевантност или актуелност 
2. поједностављеност 
3. организованост 
4. репетитивност  
5. фокусираност  

Додатна обрада поруке се постиже, у говорним комуникацијама, променама тона гласа, паузама у 
говору, гестикулацијом или употребом неких посебних израза, а у писаној комуникацији 
подвлачењем кључних речи. 

Носиоци процеса комуникације у једној компанији су сви запослени. Разуме се, нису сви укључени 
у међусобне односе и размене истом мером.  

Да би комуникација била успешна порука мора имати следеће особине или квалитете: 

1. разумљивост – пошиљалац мора формулисати поруку на такав начин да је прималац може 
схватити без тражења додатних података и објашњења, јер разумљивост комуницирања зависи од 
степена јасноће упућених информација; 

2. занимљивост – емитер поруке понекад жели да подстакне пажњу што већег броја потенцијалних 
прималаца или да изазове изузетну пажњу код једне особе.  

Занимљивост се мери бројем реакција и увек мора изазвати повратну комуникацију а уколико се 
информација не претвара у двосмерну, значи да није довољно занимљива; 

3. сажетост информације – карактеристична је за јавно комуницирање и монологе.  Познате су 
монолошке форме као уводна реч, изјава, вест, предавање итд. , док су новинарско уметничке 
форме вођење конференције, најаве и одјаве програма, јавно читање литературе итд. Дијалошке 
форме су питања, одговори, дискусије, интервјуи; 

4. примереност поруке – није свака информација примерена за сваког примаоца, а 
примереност има за циљ да подстакне одговор.  

Без обзира на ком се нивоу одвија њихова комуникација, са коликим бројем људи, да ли у 
компанији или изван ње, менаџери обавезно морају да воде рачуна о свим елементима 
комуникације као би она била позитивна, сажета, јасна и успешна. 
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17.1. ВРСТЕ КОМУНИКАЦИЈА 
 

Основна подела врсте комуникација је она која се односи на употребу језика, с једне стране, или 
других нејезичких форми као што су мимика односно гримасе, телесни гестови или сложенији 
поступци из којих се могу разумети намере. Основна је подела на: 

1. вербалне комуникације, 
2. писане или сликовне (знаковне,визуелне) комуникације, 
3. невербалне комуникације. 

1. Вербална комуникација је сваки процес преноса информација између пошиљаоца и примаоца, 
код којег је средство реч или комбинација речи, реченице или сложенији изговорени текст односно 
изговорена порука. Вербалне комуникације којима се служи менаџмент јављају у различитим 
формама и то као разговор лицем у лице, разговор већег броја лица, телефонски разговор или чак 
објава путем медија, радија и телевизије. У сваком случају, менаџмент највише комуницира 
вербално а међусобно чланови менаџмента размењују податке усмено.  

Предности вербалне комуникације леже у већој непосредној могућности прилагођавања поруке 
примаоцу,у дискретности дијалога, могућности других врста утицаја на примаоца поруке 
(убеђивање тоном гласа, живом гестикулацијом и сл.), у брзини отклањања неспоразума, 
могућности постављања додатних питања, могућности коришћења пријатељског стила и 
изналажења компромиса на лицу места. Све то ствара позитивну атмосферу у пословном окружењу.  

Основни недостатак вербалне комуникације у компанији лежи у чињеници да поруке понекад 
пролази преко више нивоа, од уста до уста и тиме је могућност њеног искривљавања већа, и она на 
путу до крајњег примаоца мења или губи смисао. С друге стране, када се вербална порука преноси 
неким медијем она може имати и одређено временско закашњење и тиме изгубити актуелност или 
бити сасвим погрешно примљена. 

2. Писана или визуална комуникација је процес преноса информација преко различитих медија, а 
информација се тада преноси путем писане речи или неком врстом графичких порука. Могу бити, 
дакле, изражене у језичкој и нејезичкој форми. Писане комуникације се јављају у облику пословних 
писама, телефакса, записника, извештаја, упутстава, подсетника, огласа, плаката, новина, скрипти, 
књига, брошура, часописа итд. 

Сви облици писане и визуелне комуникације могу се поделити на текстуалне поруке, табеларне 
поруке, графичке или графиконске поруке и сликовне поруке. Предност писане комуникације је 
велика и важна за менаџерске комуникације јер се писане информације могу по потреби доказати, 
постоји могућност поновног читања и кориговања, архивирања и сл.  

Писани текст омогућава да се компликоване чињенице сагледају на једноставнији начин у 
прикладно приређеном тексту. Такође омогућава преношење цифри односно квантитативних 
података тако да оставе траг а не да се забораве као при усменој комуникацији. Прималац писане 
поруке лакше врши селекцију и чита само оно што је за њега битно те не губи време. 

Негативни аспект писаних порука јесте у чињеници да је повратна порука неизвесна или је у 
временском раскораку. Неизвесна је брзина повратних информација односно брзина интеракција а 
недостају и невербални знаци који увек прате живу размену и појашњавају неке речи. Успркос свим 
наведеним недостацима, писана комуникације је битан аспект менаџерског комуницирања.  

3. Невербална комуникација представља пренос и размену мисли и осећања без речи, без слова, 
писаних знакова или симбола. Увек се јавља као пратећи ефекат вербалне комуникације уживо. 
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Невербална комуникација се одвија кроз дискретне покрете тела, мимику, погледе, гестикулацију, а 
исказује се и кроз начин облачења у одређеној ситуацији, понашање у простору итд. Сви појавни 
облици невербалне комуникације се могу сврстати у следеће две групе: 

а) паралингвиситичка невербална комуникација – додатак вербалној комуникацији кроз особине 
гласа (дрхтави, високи, дубоки и сл.), интонацију (нагласак, шапутање) изговор речи и све остале 
облике додатка вербалном изражавању; 

б) кинетичка невербална комуникација – додатак вербалној комуникацији који се преноси 
покретима и положајем тела. 

 
 

17.2. МЕДИЈИ И МЕНАЏМЕНТ 
 

За менаџмент је веома важно познавање медија и начина комуникације с медијима. Знати 
употребити прави медиј у правом тренутку за преношење одређене важне информације је често од 
битног па и пресудног значаја за даље пословање. Стога се ова врста комуникације, да не би дошло 
до грешке из незнања, обично препушта менаџерима специјализованим за односе с јавношћу. Они 
су стручни и добро познају врсте медија и облике медијских комуникација.  

Медији за пренос информација, уз отклон у времену и простору, су разни писани медији (у који 
спадају брошуре, плакати и сл.), јавни писани медији односно штампа и електронски медији, радио 
и телевизија као и интернет комуникацијске платформе. У писаним медијима се пренос 
информације врши преко папира, плоча, књига, скрипти, брошура, каталога, интернет портала, итд.  

Важно је знати да онај коме је намењена порука можда неће примити информацију уколико не 
прочита текст и то на одговарајуће пажљив, стручан или заинтересован начин. Јавни писани медији 
су новине, часописи, недељници и уопште јавна гласила која имају за циљ обавештавање великог 
броја потенцијалних примаоца порука.  

Менаџмент обавља екстерне комуникације давањем циљаних информација путем конференција за 
штампу, интервјуа, панел дискусија, стручних конференција и сличних догађаја које обично прате 
штампани и остали јавни медији. Електронски медији су савремене форме презентовања свих врста 
информација, а њихова највећа предност је брзина а у случају интернета и новинских сајтова, 
предност је и могућа брза интеракција, кроз реакције читалаца, питања уредницима и сл.  

Електронски медији су међусобно интегрисани у јединствени телекомуникацијски систем чије 
разне платформе неизоставно користе менаџери за прослеђивање и скупљање информација. У 
последње време, најзначајнији електронски медиј за сакупљање или пласирање квантитативних и 
квалитативних података су разне интернет платформе. 

Савремена компјутерска технологија омогућава повезивање у времену кроз пренос живе речи путем 
скајпа и чета помоћу којих се преносе и жива реч и слика. Предности нових медија су уштеда 
времена и трошкова путовања, брзина и количина преноса информација, могућност моменталног 
фидбека или повратне информације, укидање значаја просторне дистанце, директни пренос живе 
слике и тона, итд. Тако се сада многи сусрети менаџера одвијају у такозваним виртуелним 
конференцијским собама. Дошло је до сажимања времена и простора које пружа шансе за развој 
компанија ширег обима и њихово присуство на глобалном тржишту. 

 
 

 



 
 
 

Академија фудбала Београд – Основе менаџмента – Александар Д. Јовановић, спец. 

 
71 

 
17.3. ФОРМАЛНЕ И НЕФОРМАЛНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ 
 

Процес преноса информација може бити хоризонтални или вертикални, а начин или врста размене 
могу бити формалне или неформалне природе. Тако је могуће разликовати: 

1. формални модел комуникације као подврсту одређених дефинисаних комуникација које се још 
називају и службене комуникације.Такви модели комуницирања имају јасне стандарде понашања 
који се односе на начин разговора, начин вођења састанка, тип фонта и место за заглавље и лого 
фирме, на пример, при писаној формалној комуникацији, итд. У формалном моделу комуникације 
постоје вертикални комуникацијски канали који чине процедурално стандардизовану линију 
комуникације.  

Менаџер је по вертикалној линији комуницирања повезан у процес комуникације са надређеним и 
процес комуникације са себи подређеним менаџерима или запосленима. Ниво менаџмента са којег 
потиче информација одређује њену важност. Информације које иду ка горе, морају бити сажете, 
битне и прилагођене нивоу коме су упућене. Комуникација која иде ка доле мора бити адаптирана и 
садржајно и стилски циљана ка нижем нивоу менаџмента или ка извршитељима послова. 

Хоризонтални комуникацијски канали чине формалну линију комуницирања која је исто тако 
стандардизована са наменом да реализује комуникацију две или више особа или група на истом 
нивоу у организацији компаније. То је комуникација између два или више менаџера истог нивоа. 
Хоризонтална комуникација је истовремено увек део неке вертикалне линије комуникације. Циљ 
хоризонталне комуникације је одржавање сталне координације и везе међусобно повезаних 
организационих јединица и запослених појединаца. 

Постоје и латерални или бочни комуникацијски смерови који такође припадају формалној 
комуникацији, а који су део хоризонталне линије којом путују информације на истом 
организацијском нивоу. Ови бочни комуникацијски канали су такође стандардизовани али се 
углавном користе само у неким посебним или ванредним околностима; 

2. неформални видови комуникације су најчешће непредвидљиви и обично су, у условима 
компаније, супститут или допуна формалним комуникацијама. Ту су неформалне комуникације 
унутар формалних група или између истих. Неформални облици комуницирања немају унапред 
одређену форму или стандарде, немају унапред одређено време и место. Менаџмент обично не 
подржава ову врсту комуникацију јер у њих није упућен па не може ни да их контролише. Исто 
тако, у овој комуникацијској области честе су свађе и неспоразуми који нарушавају опште 
међуљудске односе. Ипак, неформални односи у компанији су неизбежни а и потребни, јер се кроз 
њих долази до одређеног броја информација којих у формалној комуникацији нема. 

Постоје две врсте неформалне комуникације. То су : 

а) “шетајући менаџмент” (Management By Wandering Around) представља облик менаџерског 
непосредног комуницирања са свим запосленима. Менаџер обилази сва одељења у компанији и 
кроз разне неформалне разговоре прикупља информације изнутра до којих се не може доћи 
формалним путем због постојања цензуре и аутоцензуре у формалној комуникацији; 

б) “модел винске лозе” је облик менаџерског комуницирања у којем менаџер у неформалним, 
случајним или изненада изазваним догађајем разрешава конфликт или разјашњава важно питање. 
Кроз неформалне разговоре менаџер изазива ефекат поверења и буде доживљен као један од 
запослених а не и надређени. Тако он бива информисан о стварима посредно битним за компанију, 
које иначе никад не би сазнао, па чак може непосредно односно на лицу места да реши неки 
проблем. 
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Формалне и неформалне врсте комуникације се увек надопуњују. Циљ им је исти а то је преношење 
што већег броја што подробнијих информација на основу којих се многи проблеми решавају 
ефикасније и темељније. 

 

17.4. МРЕЖЕ КОМУНИКАЦИЈЕ 
 

Постоје комуникацијске мреже карактеристичне за формални тип комуникације као и друге мреже 
комуницирања као део неформалне комуникације. 

Комуникацијске мреже у формалном облику комуникације могу имати различте структуре, као 
што су :  

- звездаста структура, 
- Y структура, 
- ланчана структура, 
- кружна структура  
- пуна структура. 

Звездаста структура је она у којој постоји централна особа која је уједно и вођа групе. Та особа 
прима и даје све информације сваком члану групе појединачно. Ово је централизовани облик 
комуникације.  

Y структура је она у којој је вођа и даље особа у центру групе али је као члан групе повезан 
посредно. 

Ланчана структура је она у којој вођа комуницира само с једним чланом групе, а онда сваки члан 
преноси информацију на наредног члана. То је децентрализовани облик комуникације. У тој групи 
се информације често проносе у искривљеном облику налик оном у дечјој игри поквареног 
телефона. 

Кружна структура има затворену комуникацију. Информација иде од члана до члана ланчаним 
путем али први и последњи члан ланца комуницирају директно с вођом односно оним ко пласира 
инфрмацију.  

Пуна структура је комуникацијска мрежа затвореног у којој се информације размењују између 
свих чланова групе. То је демократски облик комуникације у којем сви чланови групе једнако 
учествују и бивају обавештени о свему. 

Све групе развијају комуникацију у два основна правца, у правцу централизације или у правцу 
децентрализације. Када је група јасно структурирана, примењују се централизоване комуникацијске 
мреже, а када је неструктурирана, примењују се децентрализоване комуникацијске мреже. 

У великом броју неформалних комуникацијских мрежа препознају се неки подтипови мрежа као 
што су: једноструки ланац, ланац оговарања, случајни ланац и гроздасти ланац. 

Једноструки ланац је комуникацијска мрежа у којој чланови неформалне групе комуницирају само 
с једним лицем у ланцу, тако што од једног само примају, а другоме само дају информацију. Ланац 
гласина или оговарања је комуникацијска мрежа у којој један члан неформалне групе комуницира 
са свим члановима групе, али је један члан извор и прималац информација те лако може да 
манипулише информацијама и ширењем разних неистина.  
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У случајном ланцу сваки члан одређене неформалне групе необавезно и случајно комуницира с 
другим чланом групе. У гроздастом ланцу одређени члан групе комуницира с неким чланом у групи 
којег је сам намерно изабрао а после једноструке размене информација изабира другог члана. 

 

17.5. ПРЕПРЕКЕ У КОМУНИКАЦИЈИ 
 

Разни облици комуникација у компанији који се одвијају истовремено на разним нивоима и на 
разне начине, често стварају сметње у комуникацији које често могу имати негативне последице 
што доводи менаџере у ситуацију слабог познавања стварног стања у компанији.  

Стога је приликом дефинисања начина комуницирања у компанији потребно одредити избор 
медија, прецизирати време за комуницирање, место комуницирања и учеснике комуникације. Циљ 
је да се пренесе што више корисних информација уз што мање потрошених ресурса али и да се 
обезбеди несметана интеракција у смислу слободног, отвореног и двосмерног правца 
комуницирања.  

Једна од честих препрека успешне комуникације је разлика у статусу унутар компаније. Такође су 
битне препреке семантичке природе као што је лоше познавање језика или погрешно разумевање 
неке употребљене речи или самог контекста. Свака реч је битна нарочито у писаној комуникацији. 
Стога треба избегавати употребу двосмислених речи, необичне и локалне фразе и уопште лоше 
написане текстове. Препрека за непосредну комуникацију може бити лоше место, клима, бука али и 
непристојан саговорник који, на пример, упада у реч.  

Свака препрека или сметња у комуникацији без обзира које је врсте, да ли је симпатична или 
непријатна, утиче на пријем, разумевање и тумачење поруке. Прекид комуникације може бити и 
драстичан услед вербалног конфликта те може да дође до потпуног прекида разговора. Друга врста 
прекида настаје када се разговор и даље одвија али уз развој неразумевања и неспоразума. То 
ствара напетост у комуникацији а затим и узајамно неповерење.  

Задатак сваког менаџера је да се труди да оствари атмосферу поверења. Један од начина јесте да 
преноси запосленима све битне позитивне информације, да их редовно обавештава о ефектима и 
резултатима рада, успесима компаније и плановима за наредне периоде. Такође је важно да им буде 
доступан уколико сами покажу иницијативу и затраже одређену врсту информације или 
објашњења. Једном речју, менаџер треба да поступа транспарентно и да комуницира мудро.  
 

ИСПИТНА ПИТАЊА 
 

59. Шта се подразумева под контролом у менаџменту? 
60. Које су основне активности у процесу контроле? 
61. Објасните разлику између формалне и неформалне комуникације 
62. Kоје су основне структуре комуникацијских мрежа у формалном облику 

комуникације? 
63. Како настају препреке у комуникацији? 
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18. СТРАТЕГИЈСКИ МЕНАЏМЕНТ 

 
Стратегијско планирање се дефинише као поступак планирања који подразумева анализу 
садашњег и очекиваног будућег стања, утврђује правац и средства којима ће се остварити 
постављени циљ, који је увек и део мисије компаније. 
 
Стратегијско планирање осигурава спровођење стратегијске визије у конкретне пословне акције 
или фазе при чему свака има јасно дефинисане одговорности и рокове извршења акција, као и 
методе постизања крајњег пословног циља. Стратегијско планирање може бити мање или више 
поуздано у зависности од примењених стратегија и метода као и од краткорочности односно 
дугорочности предвиђања.  
 
Реч стратегија потиче из војне терминологије. Појављује се у науци о менаџменту у двадесетом 
веку који карактерише непрестана борба малих и великих компанија за опстанак на суровом 
тржишту. Стратегија компаније пружа одговоре на питања: 

- Како се прилагодити променљивим условима тржишта 
- Како распоредити људске и материјалне ресурсе 
- Како конкурисати осталим понуђачима на сваком појединачном подручју на којем се 
компанија појављује са својим производом или услугом у смислу привлачења купаца, односно 
како позиционирати производ у односу на конкуренцију 
- Како утврдити акције и приступе којима се јача положај компаније на тржишту и тиме подиже 
профит и јача сваки њен сегмент  
 

Према класичном приступу стратегија се дефинише као одређивање дугорочних 
циљева предузећа, прилагођавање смера пословних активности, односно одређивање концепција и 
избор ресурса потребних за постизање зацртаних циљева. 
  
Савремени аутори критикују дефинисање стратегије идентично самом процесу планирања. Неки од 
њих тврде да су често боље такозване случајне стратегије које су произашле из самог пословања 
предузећа од оних темељно проучаваних и планираних. 
  
Према модерном приступу стратегија се дефинише као концепт или образац који садржи бројне 
одлуке и акције. Неки аутори дефинишу стратегију као скуп менаџерских знања којима је циљ 
суочавање с непредвидивим околностима и успешно превладавање истих уз упознавање с 
различитим културама и културалним приступима пословном понашању. 
 
Стратегија се не може на идентичан начин имплементирати у различитим временима, околностима 
и нарочито међу различитим људима. Компаније се на страном тржишту не могу понашати исто као 
на домаћем тржишту. Не само да купци нису исти него то нису ни запослени које ће ангажовати та 
компанија. 
 

18.1. ТРИ ВРСТЕ СТРАТЕГИЈЕ 
 
На основу три основна нивоа стратегије, разликују се њене три врсте : 

 
- корпоративна стратегија (на нивоу компаније), 
- пословна стратегија (на нивоу пословне јединице компаније), 
- функцијска стратегија (на нивоу различитих пословних функција). 
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18.1.1. КОРПОРАТИВНА СТРАТЕГИЈА 
 
Корпоративна стратегија се односи на систем подручја пословања и глобално позиционирање 
ресурса. То су стратегије највишег нивоа. То могу бити основна или општа стратегија и пословни 
портфолио.  
 
Главна или општа стратегија представља општи оквир акција које се развијају на нивоу сложених 
подузећа са организацијом дивизијске структуре. Постоје три типа основне стратегије: 

 
1. стабилна стратегија, 
2. стратегија раста и 
3. дигресивна стратегија. 

 
Стабилна стратегија је усмерена на одржавање успешног нивоа пословања. Будућност предузећа се 
заснива на чврстом концепту, без већих промена, а користи се у условима стабилне и мање више 
непроменљиве околине. 
 
Стратегија раста је карактеристична за предузећа која настоје да повећају обим пословања на свим 
пољима (раст производње, раст продаје, ширење тржишта ). Дакле, стратегија раста може бити 
интерна или екстерна. 
 
Дигресивну стратегију или стратегију повлачења карактерише смањење обима и нивоа пословања 
компаније. 
Код нас се примењују три врсте дигресивних стратегија и то су: 
селективна, каптивна и ликвидацијска. 
Селективна стратегија служи за примену редукције одређених производа са нижим конкурентским 
капацитетом. 
Каптивна стратегија је заузимање пасивне позиције када се другима препушта доношење главних 
одлука и тиме доводи до смањења профита компаније.  
Стратегијом ликвидације се спроводи ликвидација делова компаније или целе компаније јер нема 
могућности санирања негативног тока и више није могуће зауставити пад опште пословне односно 
производне ефикасности. 

 
18.1.1.1. ПОСЛОВНИ ПОРТФОЛИО 
 
Пословни портфолио је неопходан за предузећа која имају много различитих пословних подручја 
која нису међусобно повезана те је нужан различит приступ сваком од њих. 
 
Пословним портфолиом се компанија посматра као скуп различитих мањих целина од којих свака 
има своју посебну конкурентску пословну стратегију, а све се оне координишу како би се осигурао 
опстанак компаније у целини. 
 
Постоје четири основна типа пословног портфолиа: 

 
1. једноставни портфолио 
2. диференцирани портфолио 
3. портфолио конкурентских предности 
4. стратегијски домино 

 
Једноставни портфолио је динамички концепт уређења пословања предузећа и то за сва стратешка 
подручја унутар којих се налазе стратешке пословне јединице. Увек се израђује портфолио 
садашњости и портфолио будућности сваке пословне јединице. 
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Диференцирани портфолио се одређује на основу портфолио шеме односа различитих делова 
компаније са тржиштем, и њене конкурентске снаге, и то на три разврстана стратегијска подручја 
од којих свако има подподручја. 
 
Портфолио конкурентских предности утврђује стратегијске предности предузећа и његових 
стратешких делова на основу квантификације стратегијских могућности, а увек у поређењу са 
конкуренцијом на тржишту. На тај начин предузеће постаје активно у одлучивању о сопственом 
развоју али и развоју околине. 
 
Стратегије могу бити усмерене на унутрашњост компаније или ка споља односно према околини. 
 
Стратегијски домино представља палету потенцијалних избора стратегија за сваку пословну 
целину, и то зависно од одговора на питања коме конкурисати и како. 
Комбинацијом анализе тржишне ситуације, развојног статуса пословних целина и њихове 
способности да овладају мањим или већим делом тржишта, на већ познати или иновативни начин, 
ствара се низ потенцијалних развојних концепата. 

 
 
18.1.2. ПОСЛОВНА СТРАТЕГИЈА 
 
 
Пословна стратегија оријентисана је на пословне јединице или стратегијске јединице и на њихове 
конкурентске предности на тржишту. Основно је питање како конкурисати на сваком од одабраних 
тржишта, а за тражење одговора се користе различити модели и могући алтернативни модели 
пословних стратегија. Најчешће коришћен метод избора пословне стратегије је Портеров модел 
генеричких стратегија. 
 
Портеров модел генеричких стратегија се заснива на ширини тржишта и 
релативној конкурентској предности. 
 
Три су могуће генеричке стратегије: стратегија диференцијације, стратегија вођења трошкова и 
стратегија фокусирања. 
 
Стратегија диференцијације наглашава посебност производа или услуге на тржишту. Посебност 
робе или услуге је увек потенцијална тржишна предност. Мана ове стратегије лежи у томе да 
трошкови диференцијације могу бити чак и већи од користи, јер истраживање тржишта, увођење 
новог производа или услуге на тржиште и промоција доносе висок раст трошкова који није увек 
исплатив дугорочно. 
 
Стратегија вођења трошкова остварује конкурентност помоћу ниских трошкова на тржишту. 
Остварује се класичном методом управљања трошковима производа. 
 
Стратегија фокусирања наглашава конкурентност усмерену на одређени сегмент тржишта 
увођењем новог производа или ниским трошковима, или њиховом комбинацијом. Оријентисана је у 
два правца: или задовољење потреба одређеног тржишног сегмента или нижи трошкови него они 
код конкуренције. 
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18.1.3. ФУНКЦИЈСКА СТРАТЕГИЈА 
 
 
Ова врста стратегије усмерена је на одређена функцијска или функционална подручја (маркетинг, 
финансирање, производња, развојно истраживање и људски ресурси).  
 
За функцију људских ресурса, на пример, израђују се стратегијски планови за политику 
запошљавања, развој кадрова, политику плата итд. 
 
Обим сваке од наведених стратегија зависи од величине компаније и важности 
одређене функцијске стратегије за њен интерес.  

 

18.2. ФАКТОРИ КОЈИ УТИЧУ НА ИЗБОР СТРАТЕГИЈЕ 
 
Постоје три врсте анализа које омогућавају утврђивање фактора који утичу на избор 
одговарајуће стратегије. То су: 

 
- анализа опште или социјалне околине; 
- анализа пословне околине; 
- интерна анализа; 

 
Ове анализе састоје се од утврђивања позиције компаније у околини и избора оптималне стратегије 
за успешно пословање у тој околини.  
 
Анализа опште или социјалне околине најчешће се проводи ПЕСТ анализом која утврђује претње 
из: политичко-правне околине (П), економске околине (Е), социјално-културне околине (С) и 
технолошке околине (Т). 
 
Прилике или шансе се односе на спољне факторе и оне ситуације које повољно утичу на предузеће 
и остваривање његових циљева, а то су, на пример, материјални и демографски ресурси, развој 
науке и технологије, утицај монетарно-кредитне политике и сл. Претње су спољни фактори из 
ситуације окружења, опасности које могу спречити или зауставити остваривање циљева компаније. 
Наизглед повољна прилика може прерасти у опасност. 
 
ПЕСТ анализа се састоји из две фазе: 

 
1. идентификација фактора који утичу на стратегију 
2. оцењивање фактора и то са два аспекта, аспекта прилике и претње: 
- претња се оцењује оценама у распону од -5 до 0, а прилика од 0 до +5 

 
 

18.2.1. АНАЛИЗА ПОСЛОВНЕ ОКОЛИНЕ  
 
У анализи пословне околине циљ је утврдити све захтеве које ће овај сегмент спољне околине 
поставити пред компанију. При томе се користе анализа интересних група (стејкхолдерс анализа) и 
анализа конкурентске околине. 
 
Под стејкхолдером се подразумева особа или група особа које су инвестирале у предузеће и имају 
свој интерес у њему. Интересне групе могу бити интерне и екстерне. 
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Стејкхолдер анализом одређује се шта је то што свака група очекује од предузећа, процена 
реалности у остваривању тих очекивања и могући утицај тих очекивања на стратегије. 
 
Менаџмент увек има за циљ да осигура равнотежу интереса свих интересних група, или најмање 
минималну подршку свих интересних група. Увек се стога бира она стратегија која ће задовољити 
све интересне групе. 
 
Анализом конкурентске околине утврђује се способност предузећа да изађе на тржиште и делује 
конкурентно. Анализирају се конкуренти у групи истих или сличних, нови конкуренти, 
конкурентска снага добављача итд. 
 
 
18.2.2. АНАЛИЗА ИНТЕРНЕ ОКОЛИНЕ 
 
Анализа интерне околине даје одговоре на питања: 
1. Има ли компанија да понуди прави производ или услугу? 
2. Може ли компанија бити ефикасна ? 
3. Од којих важних фактора зависи успешно остваривање циљева предузећа и може ли оно утицати 
на те факторе? 
4. Шта предузеће може побољшати да не би било спречено у остваривању свог циља? 
 
Постоје методе и технике којима се утврђује утицај интерних фактора на стратегијску способност 
компаније а неке од њих су: анализа ресурса, анализа компетенција, портфолио анализа и анализа 
учинка компаније. 
 
Анализа ресурса бави се неким од ових питања: 
 
Да ли су производна средства савремена, да ли су запослени правилно распоређени према 
квалификацијама, способностима и интересовањима, да ли предузеће има одговарајућу 
финансијску базу, да ли предузеће има важне нематеријалне ресурсе? 
Анализа ресурса служи за процену способности предузећа да се одупре спољним претњама а пре 
свега је то утицај конкуренције.  
 
Анализом ресурса утврђују се критичне способности подузећа, оне које га издвајају од 
конкуренције и представљају основ компетитивне предности. Анализа компетенција подразумева 
она обележја компаније којима се она разликује од конкуренције. Те се разлике утврђују и са 
аспекта задовољства купаца и са аспекта способности одржавања такве конкурентске предности 
кроз дужи период времена.  
 
Анализа ланца вредности се мора вршити редовно а то значи праћење обрачуна додате вредности за 
сваки производ или услугу.  
 
Портфолио анализа се састоји од скупа метода и техника којима се процењује одабир стратегије. 
Квантитативно, портфолио је скуп финансијских средстава која поседује предузеће. Квалитативни 
портфолио модел је матрица унутар које се приказује узајамна зависност предвиђених будућих 
догађаја критичних за успех пословне стратегије.  
 
Портфолио анализом се утврђује садашњи портфолио, а потом се дефинише планирани или 
очекивани будући портфолио. Конкурентска предност се утврђује само у односу на друге компаније 
и то одговорима на питања: да ли су и зашто други на тржишту бољи од нас и како се може постати 
најбољи на одређеном тржишном сегменту. 
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18.3. SWОТ АНАЛИЗА 
 
 
Енглеска скраћеница SWOT потиче од првих слова речи Снага (Strenght), Слабост (Weakness), 
Прилике (Opportunities) и Претње (Threats). 
 
Циљ ове врсте анализе је сагледавање ситуације. Може се сагледати ситуација у интерном и 
екстерном окружењу. Сврха SWOT анализе је утврђивање колико је реално организације способна 
за суочавање са конкуренцијом, затим са суочавање са опасностима и за искоришћење сопствених 
ресурса. Такође, SWOT анализом се идентификују скривени или неискоришћени потенцијали 
компаније. 
 
Идентификоване снаге се пореде са идентификованим слабостима у смислу да снага служи да се 
превазиђу слабости компаније. Компанија треба да се труди да умањи претње из окружења и да 
остваре своје шансе. 
 
Три главне фазе SWOT анализе су: 

-утврђивање снага, слабости, претњи и шанси 
-проналажење начина за искоришћење снага за превазилажење слабости и шанси за 
превазилажење претњи 
-дефинисање стратегије 

 
Приликом избора стратегије, води се рачуна о свему добром или лошем у садашњости и предвиђају 
се могућности и ризици у будућности. На том основу се креира SWOT матрица и то на бази 
прикупљених података према унапред утврђеном циљу истраживања. Методе прикупљања 
података које се могу употребити су: анкете, интервјуи, дискусије, систематска циљана 
истраживања која се, на пример, односе на преференције потрошача и сл. Ова матрица се може 
користити и за анализу различитих пословних и временских ситуација, те се израђују матрице за 
различите тачке у времену.  
 

SWOT

СНАГЕ СЛАБОСТИ ШАНСЕ ПРЕТЊЕ

 
Слика 26. SWOT анализа 
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18.4. ПРОЦЕС СТРАТЕШКОГ ПЛАНИРАЊА 
 
Процес стратешког планирања је дуготрајан и сложен процес при чему нема гаранције да ће 
компанија остварити жељене циљеве. Процес стратегијског планирања и процене се спроводи 
кроз неколико фаза: 
 
1. почетна фаза – дефинисање полазних претпоставки и података, 
2. прва фаза – одређивање тренутног статуса компаније и њена сврха и мисија, 
3. друга фаза – анализа спољних околности и прилика, као и унутрашњих снага и слабости  
4. трећа фаза – израђивање различитих односно алтернативних стратегијских планова, 
5. четврта фаза – вредновање и избор предложених стратегија  
6. завршна фаза – израда квантитативно проверљивих краткорочних и дугорочних планова. 
 
Стратегијски менаџмент се може дефинисати као сложени процес којим менаџер сагледава 
компанију у целини и све њене делове са циљем да се организација усмери према планираном 
циљу.  
 
Активности стратегијског менаџмента су: 

 
-одређивање стратегије 
 -дефинисање мисије, циљева, стратегије и пословне политике; 
-примена стратегије 
-одређивање процеса, структуре, метода, техника и ресурса за остваривање одабране 
стратегије; 
-контрола и развој стратегије – поређење почетног, актуелног и предвиђеног стања. 
 

ИСПИТНА ПИТАЊА 
 

64. Дефинишите стратегијски менаџмент 
65. Наведите три основне врсте стратегије 
66. Шта је пословни портфолио? 
67. Који фактори утичу на избор стратегије? 
68. Како се врши анализа пословне околине? 
69. Како се врши анализа интерне околине? 
70. Који је циљ SWOT анализе? 
71. Kоје су фазе у процесу стратешког планирања? 

 
 

 
19. МЕНАЏМЕНТ ФИНАНСИЈСКОГ РИЗИКА 

 
Каже се да је савремено тржиште сурово и, у том смислу, свака компанија која изађе на тржиште, 
преузима ризик, пре свега финансијски а затим и пословни ризик у ширем смислу. Пословни ризик 
је ризик послова предузећа који узима у обзир и друге факторе осим финансијског. Пословни ризик 
представља неизвесност остварења пословних резултата односно приноса на укупно уложена 
средства. 

 
Пословни ризик зависи од : постојања тражње, продајне цене, набавне цене, врсте трошкова 
зависно од тога да ли су они фиксни или не, и мноштва других фактора.  
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Финансијски ризик је ризик остварења бруто финансијских резултата у смислу бруто приноса на 
сопствени уложени капитал. Висина бруто добитка зависи од висине пословног добитка и од 
расхода. Расходи финансирања зависе од : структуре капитала, висине каматних стопа, 
рационалности код управљања средствима.  

 
 
19.1. ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ 
 
По завршетку сваке пословне године компанија је у обавези да после књижења свих пословних 
промена, прихода и расхода, закључи пословне књиге како би се утврдило коначно стање 
финансија или буџета и написао финансијски извештај.  

Финансијски извештаји морају приказати информације о средствима, дуговима, капиталу, 
приходима и расходима и свим готовинским трансакцијама.  

Финансијски извештаје садржи :  

-Биланс успеха 
-Биланс стања 
-Извештај о новчаним токовима 
-Извештај о променама у стању капиталу 

Финансијски извештаји намењени су и интерним корисницима који могу бити и сами запослени у 
компанији као и екстерним субјектима као што су потенцијални кредитори, инвеститори, држава и 
други. 

 
 
19.2. ФИНАНСИЈСКА ФУНКЦИЈА У КОМПАНИЈИ 
 
Компанија се може дефинисати као динамичан и циљно усмерен пословни систем. Мора имати 
постављен циљ јер у супротном не би имала сврху постојања. Пошто су сви елементи по својој 
природи динамични, пословни систем мора да прати промене и да им се прилагођава тако што 
стално прати сва збивања и унутар система и у окружењу. Брзина прилагођавања није иста код свих 
јер су мали системи мање осетљиви на промене док велики, због своје сложености не могу бити 
тако брзо прилагодљиви. За нормално и нетурбулентно одвијање пословног процеса је најважнија 
стабилност пословног система. На стабилност најчешће има утицај присуство конфликта између 
циљева појединих делова система односно подсистема.  

Постоје 3 подсистема : 

1. Извођачки подсистем : обухвата све основне пословне функције : кадровска, инвестициона, 
техничка, набавна, производна, продајна и финансијска. 

2. Управљачки подсистем : обухвата планирање производних процеса, организацију и контролу 
извршења производних односно пословних задатака. 

3. Информациони подсистем : односи се на процесуирање података о компанији, као и контролу и 
анализу података. У оквиру овог подсистема су такође финансијска и рачуноводствена функција 
која има доминантни значај. 
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19.2.1. МЕНАЏМЕНТ ФИНАНСИЈСКЕ ФУНКЦИЈЕ 
 
Зависи од бројних фактора а пре свега од задатака које извршава компанија, од врсте делатности , 
величине компаније , техничко технолошке опремљености , затим од квалификационе структуре 
предузећа, степена децентрализације појединих функција па и локације компаније и њених делова. 

Задатак финансијског менаџмента јесте да обезбеди што рационалније вођење финансијске 
политике у компанији, извршавање финансијских планова у року и без губитака, редовно вршење 
финансијске анализе и контроле, као и обезбеђивање финансијски релевантних информација. 
Организација финансијског менаџмента у компанији зависи од субјективних ставова и 
професионалног приступа менаџера компаније. 

 

19.3. ОДЛУКЕ О ИНВЕСТИРАЊУ 
 

Одлуку о инвестирању компаније, у сопствене или екстерне пројекте, доноси инвестициони одбор 
у складу са инвестиционом политиком, а на начин утврђен правилима пословања компаније. 
Инвестиционе одлуке се доносе на основу фундаменталних и техничких анализа као и анализа 
ликвидности, и целокупног портфолија. Пре доношења инвестиционе одлуке врши се тестирање 
односно симулација утицаја куповине на укупан фонд. Након извршених симулација утврђује се 
инвестициона одлука о величини и стратегији улагања, спровођењу инвестиционе стратегије фонда 
у складу са законом државе. Инвестициони одбор проверава адекватност структуре улагања и 
установљава успех управљања портфолијом па у складу с тим, прилагођава портфолио утврђеним 
ограничењима.  

 
19.4. ФИНАНСИЈСКА СТРАТЕГИЈА 
 
Финансијска политика компаније је активност која се на подручју финансијског пословања 
спроводи у одредђеном времену користећи се одредђеним методама, принципима и средствима а 
све са циљем остварења најповољнијих ефеката у области финансијског пословања компаније. 
Утврђивање стратегије и тактике дугорочног, средњорочног и краткорочног деловања финансијског 
пословног система као дела сложеног и динамичног система или организације зове се финансијска 
политика компаније. 

 
Финансијске анализе и стратегија имају за основни циљ откривање и санирање постојецих 
потенцијалних и постојећих проблема финансијског карактера који објективно могу да ометају 
реализацију планираних пројеката и финансијски статус у будућем пословању компаније. 

Стратегија се заснива на системском проучавању врсте проблема, истраживању могућих начина за 
њихово правовремено решавање и предлагању метода и конкретних мера за њихово отклањање, 
како би се омогућила реализација свих планираних пројеката и финансијских операција. 

Знање и искуство менаџера у управљању финансијском политиком компаније је гаранција 
озбиљног располагања материјалним средствима. Фактори који утичу на финансијску политику 
могу бити интерни или екстерни односно спољни. 

Финансијски менаџмент компаније тежи да постигне финансијску стабилност, ликвидност и 
рентабилност. 
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19.5. ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ 
 
 

Поред новца као основног средства плаћања, у све чешћој употреби су хартије од вредности као и 
индиректна, безготовинска плаћања. 

Хартија од вредности је писмена исправа која садржи писмену обавезу издаваоца хартије од 
вредности да ће законском доносиоцу те хартије испунити обавезу наведену у тој исправи. 

Хартије од вредности које могу бити различите врсте. Њихова садржина и конкретне врсте 
регулисани су увек одговарајућим законима . Овим законима прописани су битни елементи сваке 
хартије од вредности, начин означавања имаоца хартије, начин преноса права из хартије и 
испуњење о року обавеза из хартије од вредности. 

Врсте хартија од вредности су: 

- Хартије од вредности на име 
- Хартије од вредности по наредби 
- Хартије од вредности на доносиоца 

Према врсти права садржаног у хартији од вредности могу бити :  
- Стварнодавне ( садрже одређено стварно право на покретним стварима, које се може користити 
само на основу те хартије) 
- Облигационо правне (укључују одређену облигацију или обавезу чији је садржај неко 
потраживање најџешће изражено у новцу) 
- Хартије са правом учешћа (садрже право чланства у неком правном лицу, чиме се стиче право 
управљања и учешћа у добити тог правног лица) 
 

Основне врсте хартија од вредности су меница и чек. 

Меница је хартија од вредности издата у писаној форми којом једно лице преузима обавезу да 
исплати другом лицу одређену меничну обавезу, односно новчани износ, у одређено време или 
након одређеног рока.  

Чек је писмена исправа којом њен издавалац даје другом лицу да исплати чековну обавезу лицу 
назначеном у чеку или доносиоцу, уколико је чек издат на доносиоца. 

Финасијски менаџери морају добро познавати финансијске инструменте, политику тржишта и цена, 
околности у компанији као и ширем окружењу, дугорочне последице примене одређене 
финансијске стратегије итд. 

 

19.6. ФИНАНСИЈСКА КОНТРОЛА 
 
Финансијска контрола је врста друштвене а најчешће интерне стручне контроле чији је задатак 
праћење, испитивање, оцењивање и кориговање свих послова које обавља финансијски сектор у 
компанији. Она треба да спроведе испитивање и оцењивање свих делова компаније. 

Контрола може имати интерни и екстерни карактер. Интерну контролу врше компанијске надзорне 
службе.  
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Екстерну контролу обављају разни друштвени органи као што су финансијска инспекција, девизна 
инспекција, служба платног промета, царинска контрола и др. Финансијска контрола може бити 
редовна и превентивна или накнадна. 

Превентивном контролом поставља се циљ да се пре извршавања плнираног посла утврде 
чињенице у вези са извршењем тога посла и да се на основу информација које се тако прибаве 
оцени да ли је у питању финансијски оправдана радња. Овом контролом спречава се неправилно и 
ненаменско располагање средствима. 

Накнадна контрола има за циљ да после обављеног посла утврди цињенице у вези са извршењем 
тога посла и да тако прибављеним информацијама омогући доношење закључака о томе да ли је 
поступање у вези са испитиваним послом било законито и оправдано. 

 
 
19.6.1. АНАЛИЗА ФИНАНСИЈСКОГ ПОСЛОВАЊА 
 

За успешно управљање финансијама у једној компанији неопходна је активност анализе 
финансијског пословања. Финансијска анализа је саставни део опште и сложене пословне анализе 
предузећа. Свака таква анализа треба да обухвати комплетно сложено дејство једне функције. 
Анализа се бави: 

- општим принципима ( продуктивност, економичност, рентабилност ) 
- посебним принципима ( ликвидност, стабилност ) 
- дејством интерних и екстерних фактора 
- одлукама о финансирању 
 

Биланс као основа финансијске политике јесте полазни фактор у једној финансијској 
анализи.Постоје разне врсте финансијских анализа. То су: 

- анализа средстава и извора средстава 
- анализа ликвидности 
- анализа прихода и расхода 
- анализа успешности пословања 
- општа и посебна анализа ликвидности 
- анализа продуктивности и економичности 

Чланови тима у менаџменту финансија имају обавезу да прате показатеље који произилазе из ових 
анализа јер од стварног познавања садашње финансијске ситуације зависи будуће доношење 
важних финансијских менаџерских одлука које компанији могу донети профит али и губитке. 

ИСПИТНА ПИТАЊА 
 

72. Дефинишите финансијски ризик? 
73. Шта је финансијски извештај? 
74. Како се одлучује о инвестирању? 
75. Шта је финансијска стратегија? 
76. Који су основни финансијски инструменти? 
77. Шта је финансијска контрола? 
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20. МЕНАЏМЕНТ У ГЛОБАЛНОМ ОКРУЖЕЊУ 
 
 

Циљ менаџмента сваког предузећа је да се позиционира на међународном тржишту, да буде 
конкурентно и да стекне поверење конзумента, односно да оствари профит. Заправо, менаџмент 
предузећа мора бити у сагласју са својом околином. Околином се сматрају сви они актери, 
околности и чиниоци који директно утичу на пословање предузећа, компаније или организације. 
 
Окружење је динамично, оно се стално мења. Промене у окружењу могу бити позитивне или 
негативне по пословање предузећа, компаније или организације. Основна подела окружења је на 
екстерно и интерно окружење. 
 
Екстерно окружење је социјално окружење, односно пословно окружење. 
 
Социјално окружење је, заправо, макроокружење, које функционише на свој начин и на које 
конкретно пословање не може да утиче. То су социјалне околности и дешавања као што су: 
политичко-правне, економске, културне и технолошке околности. 
 
Политичко уређење је неопходно за функционисање једне државе. Од типа политичког уредђења 
зависи избор закона, макроекономска стабилност, ресурси и сл. Сви ти фактори имају велики утицај 
на пословање предузећа, компаније или организације. 
 
Закони су општи, правни акти који важе за сва предузећа, компаније и организације без обзира на 
њихову успешност, величину, унутрашњу организацију и сл. Посебним подзаконским актима и 
прописима деефинишу се обавезе за одређене пословне делатности. 
 
 
Закони су важни за само пословање, јер у суштини служе да заштите предузећа од тзв. нелојалне 
конкуренције, да пропишу стандарде који штите потрошаче и успостављају ред на тржишту. 
 
 
Да би се постигла економска ефикасност државе неопходно је спречити монополско деловање на 
тржишту. 
 
Постоји још један облик утицаја политике на пословање који се огледа кроз утицај политичких 
странака на пословање. То је тзв. политизација менаџмента. Менаџери који су уплетени у 
политичка питања на директан начин , често губе своју примарну функцију у конкретном 
пословању. Један од облика комуникације менаџера са политичком околиниом у пракси се 
манифестује кроз финансирање политичких странака. 
 
 
Економске околности се манифестују на пословање кроз инфлацију, каматне стопе, пад потражње и 
сл. 
 
У оквиру економских околности разликујемо: 

 
- глобалну економију ( могућности и претње) 
- пословне циклусе ( развој,кулминација, рецесија, итд) 
 

Када је реч о аспектима социјалне околине најважнији су параметри демографских кретања, 
промена ставова, вредности и веровања јавности и образованост заједнице. 
 
Кадровске и маркетиншке планове менаџери праве на основу демографске слике, јер на основу ње 
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могу да планирају кадрове и да утврђују потребе потрошача. На основу истраживања вредности и 
ставова јавности менаџери креирају целокупну палету активности, од производње до односа с 
јавношћу. 
 
Промене у образовној структури друштва утичу на кадрирање, пословну оријентацију и утиче на 
промену потражње на тржишту. 
 
Технолошка околина је мерило технолошког развоја друштва и неминовно се одражава на 
ефикасност пословања, односно свеобухватну успешност у пословању. 
 
Пословно окружење чине конкуренција и потрошачи ( купци, конзументи), интересне организације, 
синдикати, пословни партнери. 
 
Конкуренција је настала у оном тренутку када се на тржишту појавило више од једног произвођача 
истог производа. Здрава конкуренција је веома добра за пословање, јер подстиче на стални развој и 
напредак. Менаџмент предузећа, компаније или организације мора стално пратити рад 
конкуренције и делати у складу са радом и променама у раду конкуренције. Праћење конкуренције 
је стални процес који даје додатну динамику тржишту . Потрошачи динамику односа конкурената 
најбоље виде кроз маркетиншке активностима ( утркивање у снижавању цена, давању + 30% више 
производа за исту цену и сл.). 
 
Главни циљ менаџмента задуженог за праћење конкуренције је елиминисање конкуренције и 
позиционирање на прво место на тржишту. Такмичење са конкуренцијом се мора радити 
стратегијски, осмишљено јер нелојално деловање и кршење манира пословног односа могу 
негативно да се одразе по пословање компаније.  
 
Свест потрошача је данас на високом нивоу и они препознају тактике разних компанија усмерене 
на елиминацију конкуренције и на претеране или непоштене тактике не реагују позитивно. У 
управљању конкуренцијом је важна мера, одмереност у деловању. Све што је претерано може се 
одразити негативно на пословање. 
 
Проучавање понашања потрошача је важно за менаџмент. Потребе и укус потрошача се мењају. 
Предузећа морају да се на време прилагођавају променама код потрошача које се директно 
рефлектују на потражњу на тржишту. Менаџмент зато стално истражује понашање потрошача како 
би неке промене могао да предвиди и правовремено унесе иновације у пословну делатност.  
 
Предузеће које прво препозна новине на тржишту потражње, заправо, стиче конкурентску предност 
у односу на друга предузећа у окружењу. Интересне организације које имају утицаја на пословање 
су нпр. Удружења за заштиту потрошача. Ова удружења штите потрошаче, као купце производа, од 
разних облика злоупотреба и превара. 
 
Синдикати, са друге стране, штите запослене и воде рачуна да се Закон о заштити радника и 
њихових права поштује. Синдикати утичу на менаџмент предузећа, компаније или организације 
кроз преговарање око колективних уговора које потписују са послодавцима, односно кроз 
штрајкове ако не постоји могућност договора са менаџментом предузећа. 
 
Интерну околину предузећа, компаније или организације чини унутрашња организациона 
структура, ресурси и унутрашња култура. 
 
Организациона структура је веза између ресурса предузећа. Важно је смањити неизвесност јер се 
она лоше рефлектује на радну продуктивност. Неизвесност која се односи на унтрашње факторе 
пословања ( комуникација са менаџментом, исплата зарада, реакције менаџмента на промене у 
окружењу и сл) стварају стрес и негативну атмосферу међу запосленима. Неопходно је успоставити 
координацију свих пословних активности и свих сектора менаџмента. 
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Неговање организационе културе, ставова и понашања запослених је важан задатак менаџера који 
жели да створи позитивну слику о свом предузећу, компанији или организацији. 
 
Организациони ресурси обухватају материјалне, људске и образовне капацитете предузећа. 
Менаџмент предузећа не може увек да утиче на околину, понеке промене не може ни да предвиди 
али постоје и стратегије помоћу којих предужеће реагује на промене у окружењу. 
 
Три основне стратегије су: 

 
- независна стратегија 
- стратегија сарадње 
- стратегија маневрисања. 
 

Постоји и могућност да се менаџмент у неким посебно тешким или деликатним ситуацијама и 
околностима одлучи за пасивну реакцију на промену у окружењу. Тада је не-делање стратегија 
избора. 
 
Облици независне стратегије су 
 
- конкурентни одговор ( предузеће се труди да стално буде у предности у односу на конкуренцију, 
стално иновира своје пословање и не чека да га околности на тржишту изненаде) 
- активности односа с јавношћу ( односи с јавношћу имају за циљ да успоставе континуирану и 
обострану комуникацију предузећа и јавности) 
- добровољне акције ( кроз учешће у добровољним, хуманитарним акцијама предузеће показује 
своју друштвену одговорност) 
 
Стратегија сарадње подразумева заједничке активности са субјектима из окружења. Овој стратегији 
менаџмент прибегава у случају када се заједничким акцијама смањују ризици и материјални 
расходи, и у случајевима када кроз сарадњу расте моћ предузећа. 
 
Стратегија маневрисања подразумева акције спајања, преузимања , продаје дела предузећа и сл. 
Стратегија маневрисања има за циљ промену граница своје пословне околине. 
 
 

21. МЕНАЏМЕНТ И ЕТИЧКЕ НОРМЕ 
 

Сваки пословни однос мора бити заснован на поштовању моралних норми. Свака друштвена 
заједница има своју, културолошки и обичајно установљену етику и оно што се сматра уобичајено 
моралним понашањем. Потреба за понашањем у оквирима социјално и пословно пожељног, односи 
се и на међуљудске релације унутар фирме као и на однос компаније према окружењу. Оба ова 
аспекта у великој мери зависе од менаџмента компаније.Управљајући компанијом и запосленима у 
њој, менаџери су свакодневно у ситуацији да врше одређене етичке изборе или доносе етичке 
одлуке. 

Етичка одлука која поштује важеће законе али и неписана правила понашања, најбоље поштује 
права људи. Моралне одлуке морају бити праведне што значи да се морају заснивати на 
стандардима једнакости, објективности и поштења. 

Менаџерска етика припада пољу дескриптивне и нормативне етике. Дескриптивна етика је темељ 
нормативне етике. Она подразумева описивање друштва, културе и моралних норми које владају у 
њему. Нормативна етика повезује правила, вредности и обичајне моралне норме једног друштва са 
законима и правилима.  
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Дескриптивна менаџерска етика обухвата моралне принципе пословања док нормативна 
менаџерска етика има често и писани облик и односи се на основне принципе пословања. Постоји и 
метаетика која истражује значења моралних начела и бави се моралном семантиком.  

Менаџери се у пракси највише ослањају на нормативну етику и то кроз поштовање неколико 
могућих приступа: утилитарни (исказан кроз писана правила за менаџере, етичке стандарде 
прописане за организацију, ефикасност рада, сукоб интереса и сл.), индивидуалистички (исказан 
као лично виђење пословног и међуљудског морала које менаџер жели да пласира у нову пословну 
средину), правни приступ (подржава људска права заштићена законом) и праведни приступ 
(базиран на неписаним правилима једнакости и објективног става). 

Менаџерске одлуке су последица низа фактора, међу којима су на првом месту фактори његове 
личности, карактера, интелигенције, знања, искуства, темперамента, убеђења, личног вредносног 
система итд.  

21.1. ПОСЛОВНА ЕТИКА 
 
Одлуке менаџмента кроз дужи период креирају слику морала и одговорности једне компаније, и 
према својим запосленима, и према партнерима у бизнису као и према окружењу. Етика се 
појављује у свим аспектима индивидуалног и социјалног понашања, било да је реч о политици, 
науци, медицини или бизнису.  

Пословна етика је начин пословања, склапања пословних договора, начин извођења послова, 
начин комуницирања у компанији и изван ње, а све то у контексту друштвеног и природног 
окружења. Од менаџера се очекује да својим пословним одлукама ни на који начин не угрози права 
својих запослених, купце, конкуренте или окружење, природно и социјално.  

Етика није у првом плану све док не наступи проблем или конфликт, односно када нека менаџерска 
одлука угрози нечија права или животну средину. Приликом доношења одлука, менаџер узима у 
обзир и законе и социјалне стандарде и личне стандарде. Понекад се личне вредности, с једне 
стране, и норме компаније или друштва, с друге стране, нађу у колизији. Понекад и саме 
традиционалне пословне норме могу доћи у несклад са друштвеним вредностима. О томе се 
посебно мора водити рачуна када компанија почиње да послује у новом окружењу које се 
културолошки разликује од домаћег. Различите друштвене заједнице имају различите законе али и 
пословну етику.  

Менаџери морају имати на уму да свака пословна одлука има два једнако важна аспекта, пословну 
ефикасност и пословну етику, а овај други аспект мора посебно бити прилагођен средини у којој се 
одлука доноси и на коју се иста односи. 

 
 
21.2. ДРУШТВЕНА ОДГОВОРНОСТ КОМПАНИЈЕ 
 
 
Друштвена одговорност компаније се препознеје по односу менаџмента према окружењу и тај се 
однос мери писаним или неписаним моралним правилима, према којима се оцењује понашање 
менаџмента, односно компаније коју води.  

Друштвена одговорност компаније долази у први план половином двадесетог века и подразумева 
обавезу менаџмента да врши такве изборе, доноси такве одлуке и предузима такве акције које ће 
допринети бољитку и интересима друштвеног окружења и компаније. Менаџер је одговоран за 
пословање компаније којом руководи, и пред запосленима и пред спољним окружењем у најширем 
смислу. 
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Опште области друштвене одговорности компаније су превенција и, по потреби решавање 
еколошких проблема у ближој средини, унапређивање образовања, културе уметности као и 
здравља, и запослених и чланова друштвене заједнице у којој компанија послује.  

Класични концепт друштвене одговорности предузећа подразумева профит и интерес акционара 
пре свега док модеран концепт ставља у исти план обавезе према свима онима на које компанија 
може да утиче и који утичу на постизање циљева и мисије компаније. Концепт позитивне 
друштвене одговорности компаније укључује обавезу менаџмента да води рачуна о балансу 
успешног пословања компаније, с једне стране, и очувања животне средине и непосредне околине 
јер представљају основне ресурсе и циљне групе конзумената, без којих компанија не би имала 
сврху постојања.  

 

ИСПИТНА ПИТАЊА 
78. Који су основни циљеви менаџмента задуженог  за праћење конкуренције на 

тржишту? 
79. Како се испољава менаџерска етика? 
80. Шта се подразумева под пословном етиком? 
81. Шта је друштвена одговорност компаније? 
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