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1. Шта се подразумева под појмом производња? 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. Карактеристике и подела варијабилних трошкова. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Шта је добит предузећа? 

 

 

 

 

 

 

 

 
4. Шта је економичност и који су фактори економичности? 

 

 

 

 

 

 

 

5. Објаснити шта је норма времена израде и чему слижи у предузећу. 

 

 

 

 



6. Навести карактеристике предузетничког понашања. 

 

 

 

 

 

 

 

7. Знања и вештине потребне менаџерима. 

 

 

 

 

 

 

 

8. Taylor-ова начела менаџмента. 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Опште карактеристике планирања. 

 

 

 

 

 

 

 

10. Дефинисати бизнис план и навести основну структуру? 

 

 

 

 

 



11. Шта су то профитне, а шта непрофитне организације? 

 

 

 

 

 

 

 

12. Навести карактеристике различитих приступа лидерству. 
 

 

 

 

 

 

 

13.  Масловљева хијерахија потреба. 
 

 

 

 

 

 

 

14. Навести и објаснити основне фазе процеса одлучивања. 

 

 

 

 

 

 

 

 
15. Појам и карактеристике малих и средњих предузећа. 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕЊА ТЕСТА ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА ИЗ ПРЕДМЕТА ОРГАНИЗАЦИЈА 

 

1. Производња – представља економску активност у којој произвођач делује на предмете из природе (сировине, 
полупроизводе…) да би створио производе, који служе задовољењу потреба самог произвођача или друштва у 
целини. Производ – представља предмет који је израђен, прерађен или дорађен у току процеса производње. 
Недовршену производњу чини онај део материјалне производње који се налази у некој од фаза израде, који као такав 
још није способан за продају на тржишту. Циљ сваке робне производње је да своју активност претвори у новац (да 
оствари добит), тј. да реализује своју производњу, под тим се подразумева да оствари што већи број производа. 
Производња као резултанта индустријске делатности се може приказати у натуралном или вредносном облику.  
 

2. Варијабилни трошкови (Tv) су променљиви трошкови који имају квантитативни карактер и мењају се у зависности 
од обима производње. Укупни варијабилни трошкови представљају збир свих укупних трошкова који зависе од обима 
производње за одређени временски период: Tv = Tmd + Trd + Tov 
У зависности како се мењају при промени обима производње могу бити: 
Пропорционални трошкови – у укупном износу расту или опадају сразмерно са порастом или смањењем обима 
производње. Зависност укупних пропорционалних трошкова од обима производње је линеарна. Просечни 
пропорционални трошак (трошак по јединици производа) је константан и не зависи од обима производње. 
Најзначајнији пропорционални трошкови су: материјал за непосредну производњу, трошкови радне снаге у 
производњи, помоћни материјал за производњу и сл. 
Прогресивни трошкови – су они варијабилни трошкови које карактерише бржи пораст него што расте обим 
производње. Како укупни тако и јединични прогресивни трошкови расту брже од обима производње. Прогресивни 
трошкови се појављују у предузећу као знак поремећаја у процесу производње, нпр. прековремени и ноћни рад, 
преоптерећење технолошких потенцијала, појављују се уопште при преоптерећењу у коришћењу елемената 
производње и сл. 
Дегресивни трошкови - су они варијабилни трошкови који спорије расту у односу на пораст обима производње. 
Дегресивни варијабилни трошкови се изразитије појављују код предузећа која се карактеришу интензивношћу 
средствима за рад. Трошкови који показују дегресивне карактеристике, обично се разврставају у погонску или 
управно-продајну режију (као на пр. огрев, помоћни материјал и сл.) 
 

3. Добит представља економски циљ пословања сваког предузећа, као субјекта пословања. Добит означава чист резултат 
извршених активности и реализовања делатности  предузећа у одређеном временском периоду и као такав представља  
најзначајније мерило резултата пословања предузећа. Уколико предузеће у текућем пословању остварује веће укупне 
расходе од  укупних прихода тада је добит мања од нуле што значи да предузеће послује  са губитком. 
Добит представља разлику између укупних прихода (укупне цене продаје) и укупних трошкова производње (укупне 
цене коштања), може се израчунати на следећи начин: d  C  C din god⁄  

4. Економичност производње је један од економских принципа пословања и представља захтев да се оствари што већа 
вредност производње уз што мања улагања, односно трошења елемената производње. Израчунава се као однос укупне 
цене продаје (вредности производње) и цене коштања (трошкова елемената производње): 

e  
C

C
 ∙ 100% 

Фактори који делују на економичност су разноврсни али се могу поделити у три  групе: 
- Фактори који делују на трошење живог рада (људски фактори, квалификациона структура, интезитет рада, 

међусобни односи запослених, организациони фактори); 
- Фактори који делују на трошење средстава за рад (обим производње, техничко- технолошки ниво производње, 

интезитет коришћења и начин чувања и одржавања средстава за рад, као и њихова истрошеност и економска 
застарелост); 

- Фактори који делују на трошење предмета рада (фактори који утичу на економично трошење сировина а то су: 
карактеристика производа и материјала,  грешке у конструкцији производа, технолошки поступци итд.). 

 
5. Нормирање је поступак за утврђивање норме времена. Норма времена израде је време потребно просечно увежбаном 

раднику да, уз минимално залагање, на прописаним средствима за рад и прописан начин изврши одређену операцију. 
Норма времена може бити индивидуална и колективна. Норма се може исказати не само као временска већ и као 
количинска норма, односно количина производа које треба израдити у одређеном временском периоду. Норма 
времена израде се рачуна према формули: t t t t  
Норма времена израде (𝑡𝑛) се састоји из: 
- Припремно-завршног времена (𝑡𝑝𝑧) - време неопходно за припрему радника и машине за одређени посао, као и 

за довођење радног места и машина у првобитно стање по завршеном послу. 
- Времена израде (𝑡𝑖𝑧) – састоји се из технолошког времена (време предвиђено за измену облика, димензија радног 

предмета, измену структуре материјала, постизање нових карактеристика производа итд.) и помодног времена 
(време предвиђено за помодне послове који омогудавају извођење технолошке операције: укључивање машине, 
контролу у току израде, одлагање предмета по завршеној обради итд.). 

- Додатног времена (𝑡𝑑) – (време које узима у обзир различите организационо техничке прекиде у производњи). 



Норма времена у индустрији се користи као основ за: систем награђивања; оперативно планирање производње; 
планирање потребног броја радника; планирање потребног броја машина; планирање цене коштања; планирање 
рокова испоруке и набавке итд. 
 

6. Заједничке карактеристике предузетника обухватале би:  
- потребу за достигнућем, 
- сагледани фокус контроле, 
- оријентацију на интуитивно понашање и 
- склоност ка преузимању ризика.  

Кључне карактеристике предузетничке личности (понашања): 
- Способност да се уочи шанса, 
- Спознаја да је ангажовање на реализацији шансе пожељно са становишта побољшања садашњег стања и 
- Веровање да је успех могућ. 

 
7. Техничка (стручна) знања и вештине су знања струке и односе се на специјализована знања и аналитичке способности 

за примену одређених метода, процеса и техника у специфичним областима као што су маркетинг, техника, 
производња, финансије, права итд. Ова знања су најважнија на најнижим нивоима менаџмента.  
Знања и вештине у домену међуљудских односа подразумевају способност и вештине за успешан рад са људима и уз 
помод других људи, успешно комуницирање, мотивисање, вођење појединаца и група итд. Ове вештине и знања су 
подједнако важна за све нивое менаџмента.  
Концептуална знања и вештине – су најпотребнија на највишим нивоима менаџмента, а подразумевају способност 
схватања апстрактних или општих идеја и њихову примену, као и схватање и визуелизацију целине пословања. То су 
способност интегрисања и усмеравања свих организационих интереса и активности према циљевима. 

 
 

8. Четири темељна принципа научног приступа менаџенту које је поставио Taylor: 
1) Развој науке као замена за емпиријске методе, развој најбољих начина за обављања конкретног посла, 

организовано знање уместо поступања одока. 
2) Селекција радника на научној бази и развој радника, а затим његова систематска припрема и обука. 
3) Преношење научних сазнања на радника изабраног на научној бази. 
4) Подела рада и одговорност између менаџера и радника. Менаџери преузимају све послове за које радници нису 

квалификовани. 
 

9. Планирање је процес дефинисања онога што нека организације жели постићи (циљеви) и начина на који то жели 
остварити (стратегија и планови), а који започиње одређивањем тренутног положаја организације. Планирање је 
процес одређивања начина на који организација може стићи тамо где жели и шта ће учинити да постигне своје 
циљеве. Планирање представља, пре свега, избор циљева и одређивање начина њиховог остварења. Посредством 
планирања менаџери постављају циљеве, те дефинишу потребне ресурсе и активности које је потребно извршити да 
би се циљеви остварили, пре него ли крену у њихову реализацију. 
 

10. Бизнис план је документ којим се анализира предстојећи пословни подухват. То је врста елабората којим се 
потенцијалним инвеститорима представља намера да се реализује одређени пословни подухват. Бизнис план се 
израђује када: предузеће тражи спољне партнере за докапитализацију; код улагања у нови погон или реконструкцију 
истог; када предузетник отвара нову фирму, тј. почиње са радом; када предузеће приступа реорганизацији и сл.  

Структура (садржај) бизнис плана: 
- Резиме 
- Стање предузећа које тражи средства  
- Опис услуге или производа  
- Маркетиншки план  
- План производње  
- План организације и управљања  
- Финансијски план  
- Закључак те предлог реализације 

 
11. Профитне  организације су оне организације чије деловање има за циљ стварање профита и увечавање постојећег 

капитала. Профитне организације се формирају због стицања добити, иако профитне организације могу бити и 
непрофитне уколико су им расходи, за неки одређени временски период, већи од прихода. Ове организације приход 



остварују продајом, тј. приход пристиже директно од потрошача и наравно да је менаџмент ових организација 
оријентисан ка стварању профита. 
Непрофитне  организације су друштвене организације и имају за циљ остваривање одређеног јавног интереса. Као 
што и у називу стоји остваривање профита им није примарни циљ, већ је основна сврха постојања у остваривању 
ваљане услуге коју те организације треба да пружају. У непрофитне организације спадају школе, болнице, неке верске 
организације и сл. 
 

12. Проучавање феномена вођства (лидерства) може се поделити на: 
Класичан приступ - ставља акценат на карактеристике, својства личности вође уз присутан хијерархијски однос 
менаџерских структура. Суштина поставке овог приступа је да карактеристике личности одређују лидера. Овај 
приступ је имао становиште да сви лидери имају неке карактеристике које немају њихови следбеници. 
Бихевиорални приступ - истражује постоји ли нешто заједничко у понашању успешних вођа, оријентисан је на 
истраживање различитих стилова вођства. Ове теорије полазе од претпоставке да се све успешне вође понашају на 
одређени начин. Међу најцитираније од ових истраживања спада студија коју је извео Левин са сарадницима и 
идентификовао три стила у понашању вође: аутократски, демократски и „Laisser-faire“. 
Контигентни приступ оријентисан је ка истраживању фактора шире радне ситуације. Нагласак је стављен на приступ 
вођењу од ситуације до ситуације. Формиран је као супротност идеји и препорукама да се неки од начина вођења 
прогласи једним правим начином вођства. Заснива се на претпоставци да је успешност лидерства  условљена 
факторима радне ситуације, тј. интеракцијом вође, његових следбеника и ситуације у којој вођство делује. 
Савремени приступи. Карактеристика ових приступа лидерству је нагласак на повећању индивидуалних способности 
вођа, кроз саморазвој и додатну едукацију. Савремени услови пословања и динамичне промене у окружењу намећу 
потребу да се успешне организације мењају да би остале конкурентне. У таквим условима појављују се нови, 
савремени приступи вођству: трансформациони, трансакцони, харизматски итд. 
 

13. Abraham Maslow је дао теорију мотива и утемељио хијерархију потреба и задовољења потребе као стимуланса за 
покретање активности. Поставио је  хијерахију од пет потреба. Према овој теорији задовољење потреба на вишем  
нивоу захтева претходно задовољење потреба нижег нивоа. 
1) Физиолошке потребе, то су човекове природне потребе, потребе највећег  значаја: храна, вода, одмор, становање.. 
2) Потребе за сигурношћу, човек жели бити сигуран на послу, у породици и  друштву 
3) Потребе припадности, човек као друштвено биће има потребу припадања групи, потребу за дружењем, прихватање 

и пријатељство. Афилијацијске  потребе, љубав и осећај припадности подстичу пријатељске односе са  људима. 
4) Потребе за поштовањем, углед, признање, човеков его, потребе за самопоштовањем, уважавањем, за статусом и 

престижом 
5) Самопотврђивање, ова потреба се појављује када су претходне  задовољене, то је потреба самореализације, огледа 

се у доживљају  личности када долази до пуног изражаја креативност и радни потенцијал итд. 
 

14. Процес доношења одлуке је свеобухватан процес, а не само једноставан  избора између алтернатива. У том смислу 
процес одлучивања се може  посматрати као сет од осам корака: 
1) Препознавање проблема 
2) Идентификација критеријума у доношењу одлука 
3) Расподела пондера на критеријуме 
4) Развијање алтернатива 
5) Анализирање алтернатива 
6) Избор алтернативе 
7) Имплементација алтернативе 
8) Евалуација ефективности доношења одлуке 

Процес одлучивања започиње изналажењем алтернатива, затим се приступа  вредновању алтернатива (квантитативни 
и квалитативни чиниоци, различите анализа  нпр. cost-benefit анализа итд.), да би коначно извршили избор 
алтернативе. 

15. Мала предузећа су она предузећа код којих број запослених није  већи од 50, годишњи приход не прелази 2.5 милиона 
еура а просечна вредност  пословне имовине није већа од 1 милиона еура. Ова предузећа имају мали  обим пословања, 
мали уложени капитал и мали број запослених радника. Мало предузеће по правилу, оснива појединац, предузетник, 
који је  истовремено власник и менаџер продаје. Он самостално доноси све одлуке  које се односе на пословање и 
сноси ризик пословања предузећа. Преко малих предузећа се лакше преноси савремена технологија, подстиче  
креативност и иновације. Мала предузећа имају изузетно значајну улогу у  локалном и регионалном развоју једне 
земље. 
Средња предузећа су предузећа код којих број запослених није већи од 250, годишњи приход није већи од 10 милиона 
еура и вредност имовине  није већа од 5 милиона еура. Предузећа средње величине имају одређене сличности и са 
малим и великим  предузећима. Предност средњих у односу на велика предузећа су у већој  флексибилности и 
реагибилности на промене. Ово је нарочито изражено у  гранама у којима је брзина и способност прилагођавања 
битан услов  ефикасности пословања. Средња предузећа карактерише релативно висок степен специјализације 
послова  и заокруженост радног и технолошког процеса. Подела рада и кооперација су  значајно развијене у овим 
врстама предузећа. Средња предузећа су обично преовлађујућа у структури привреде једне средње економски 
развијене  земље. 


