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Процесни приступ

Бојана Јовановић
Основе квалитета 2014/2015

Питања за понављање:

 Шта је квалитет?

 Које врсте дефиниција квалитета постоје?

 Ко је корисник?

 Ко су интересне стране? 

 Ко су заинтересоване стране? 

Класични приступ организацији

 Ако би Вас неко питао 
како изгледа ваша 
организација, како 
бисте је приказали?

 Хијерархијска 
организациона 
структура = класични 
војни модел у 
индустрији?

 Неодрживо решење за 
савремено пословање

Задаци 

Извештавање

? ? ?

Шта је процес?

Процес је скуп међусобно повезаних или 
међусобно делујућих активности, који претвара 

улазне елементе у излазне елементе.

Шта је процесни приступ?

 Систем процеса у организацији

 Динамички поглед на начин на који се ствара и  
испоручује вредност

 Побољшавање начина на који се врши рад

 Структурирани процеси, погодни за мерење

 Сагледавање пословања из угла корисника

 Дефинисање власника процеса

 Координација међуфункцијских активности

А да ли треба потпуно елиминисати вертикалну структуру?

Међуфункцијски процеси
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Међуфункцијски процеси
Повезивање процеса кроз 
секторе у организацији

 Главна предност процесног приступа је могућност 
менаџмента интеракција процеса и разделница међу 
функцијама у организацији.

 Хоризонтални менаџмент и фокус на циљеве 
организације

Систем процеса

Шта је систем?

Класификација процеса (ИСО)
 Процеси за менаџмент организације
 Процеси за менаџмент ресурса
 Процеси реализације
 Процеси мерења, анализе и побољшања

Шта је менаџмент?

Децимални систем означавања

•Техника раслојавања подпроцеса који се налазе један у другоме. 

•На пример, ако за почетни процес узмемо „Утврђивање захтева 
корисника“ и означимо га са 1.0. (или само 1.), сваки од његових 
следећих подпроцеса означићемо са 1.1., 1.2. итд. 

•Следећи, нижи ниво подпроцеса 1.1. означава се са 1.1.1., 1.1.2. итд. 

•У датом примеру, могло би бити: 
1. Утврђивање захтева корисника 

1.1. Спровођење квалитативног оцењивања 
1.1.1. Извођење разговора са корисником 
1.1.2. Примена група са задатом темом (фокус група) 

1.2. Спровођење квантитативног оцењивања 
1.2.1. Развој и примена анкета итд.

Вежба: Графички приказ 
одабраног процеса
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Вежба: 
Дијаграм 

тока
одабраног 
процеса

MS Visio???


