
Менаџмент



Шта је менаџмент?

 Менаџмент као:



Дефиниције менаџмента

 Процес предвиђања, организовања, командовања 
и контроле ( Henry Fayol, 1916)

 Способност да се ствари обаве помоћу људи 
(Mary P. Folet, 1920)

 Процес планирања, организовања, вођења и 
контроле напора свих чланова организације и 
коришћење свих организационих ресурса ради 
остваривања  постављених циљева организације
( Stoner, Freeman, Gilbert, 1995)



Менаџмент је 
процес

Менаџментом 
се обаљају 
ствари уз 

помоћ других 
људи

Менаџмент се 
јавља у 

контексту 
организације

У менаџменту 
се 

претпоставља 
остваривање 
постављених 

циљева 
организације



Менаџмент

Рад са 
другима и 

путем других

Равнотежа 
ефикасности и 
ефективности

Остваривање 
циљева 

предузећа

Рационално 
коришћење 

ограничених 
ресурса

Утицај 
околине

Утицај 
околине



Ефикасност

 Способност предузећа да 
са прибављеним 
ресурсима оствари своје 
циљеве

 Степен реализације 
циљева предузећа

 ,,Радити праве ствари”

Ефективност

 Однос између резултата 
(оutput-a) и 
улагања(input-a)

 Са датим улагањима 
остварити што већи 
резултат/Са мањим 
улагањима остварити 
дати резултат

 ,,Радити ствари на прави 
начин”



Однос ефективности и ефикасности

Ефикасност                                                                              Ефективност

Ефективност Ефикасност

Ефективност                                                                                                                  Ефикасност

Пренаглашавање ефективности: Остварење циљева, али на 
неучинковит начин (расипање ресурса)

Пренаглашавање ефикасности: Инсистирање на 
економичности угрожава остварење циља (инсистирање на 
количини може угрозити квалитет)



Питалице

 Пример разлике између ефективности и 
ефикасности? 

 Понекад ефикасност води ка ефективности. 
Објасните 



Основне функције менаџмента

Планирање Организовање

Вођење Контрола

Менаџмент



Планирање

 Процес постављања цињева и одређивања 
подесног тока акције да би се они постигли

 Компаније које планирају 

имају већу зараду, успех, профит

и брже се развијају од других 

компанија или појединаца



Организовање

 Процес аранжирања и додељивања послова 
члановима организације како би се постигли 
њени циљеви

 Усклађивање структуре организације са њеним 
циљевима и средствима



Вођење (Лидерство)

 Процес усмеравања запослених, утицање на њих 
и њихово мотивисање како би обавили основне 
задатке

 Менаџери у својој улози вође

наводе људе да их следе



Контрола

 Процес којим се обезбеђује да се стварне 
активности подударају са планираним

 Елементи контроле:

1.Утврђивање стандарда

2.Мерење резултата руковођења

3. Упоређивање тих резултата са утврђеним нормама

4.Предузимање корективних акција уколико се открију 
одступања



Менаџери- типологија

 Према критеријумима хијерархијског нивоа 

Топ 
менаџери

Менаџери 
средњег 

нивоа

Менаџери прве 
линије





Улоге менаџера

 Посао менаџера састоји се од десет 
активности које су распоређене у три улоге.

Интерперсонална
улога

Информациона 
улога

Улога у одлучивању



Интерперсонална улога

Глава куће Извршавање 
церемонијалних дужности 

Лидер Мотивација и подстицање 
радника 

Особа за везу Комуникација са људима 
изван своје организације



Информациона улога

Пратилац 
збивања

Прикупљање и анализа 
информација из окружења

Интерни 
давалац 
информација

Комуникација са другим 
менаџерима и радницима

Потпарол Саопштавање информација 
изван својих одељења и 
компаније



Улога у одлучивању

Улога 
предузетника

Прилагођавање 
променама

Улога особе 
за решавање 
проблема

Решавање проблема

Улога 
алокатора 
ресурса 

Коме доделити колики 
буџет

Улога 
преговарача

Преговарање о многим 
стварима интерно и 
екстерно



Финансијски менаџмент

 ,,Процес креирања финансијских услова за 
ефикасно постизање одабраних финансијских 
циљева“.

 У савременим финансијама предузећа је изузетно 
значајан сегмент јер симултано одговара на 
следећа питања:

1. Која средства стоје на располагању фирми, како 
их формира и како до њих долази?

2. Какав је и колики ниво фондова предузећа и 
каква је њихова структура?

3. Како се формирају фондови фирме?



Функције финансијског менаџмента

1) Финансијско планирање

2) Финансијска организација

3) Избор финансијских кадрова

4) Финансијско руководство

5) Финансијска контрола



Различите области финансија и финансијског 
менаџмента


