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У В О Д 

 

 

 

Џозеф Јуран, један од најцењенијих ауторитета у области квалитета, на 

последњем семинару пред одлазак из службе је предвидео да ће историчари XX век 

назвати веком продуктивности, а да ће XXI век бити сматран веком квалитета 

рекавши: „Зависност од квалитета технологија је постала делом нашег живота“. 

Током последњих неколико година, евидентан је растући захтев за обезбеђењем 

квалитета. Ово није сасвим нови концепт јер је квалитет увек играо значајну улогу у 

обезбежењу нових тржишта као и код задржавања већ постојећих, али без сумње, у 

данашњој конкуренцији на светском тржишту, обезбеђење квалитета је постало 

много релевантније него раније. Ради задовољавања ових захтева, произвођачи и 

испоручиоци морају признати значај квалитета и чињеницу да се он може постићи 

само путем ефикасне компанијске организације и решеношћу менаџмента да задовољи 

растуће захтеве квалитета које постављају њихови потенцијални купци. 

Менаџмент сваке организације се ослања на бројне дисциплине менаџмента, од 

којих је најзначајнија менаџмент квалитета. Пошто менаџмент квалитета 

представља језгро укупних организационих структура, менаџмент описује и дефинише 

све активности и процесе који утичу на унапређење перформанси. Менаџмент такође 

мора осигурати њихово јасно разумевање од стране свих радника, праћење (тј. 

процену унапређења на континуалној основи) и мора управљати њима. Самооцењивање 

може бити веома корисно оруђе за оцену унапређења. 

Управљање квалитетом у Предузећу „Литопапир“ се заснива на ИСО 

9001:2008 стандарду. Сврха овог стандарда је повећање ефикасности организације 

кроз примену процесног приступа. Његова предност је обезбеђење веза између 

појединачних процеса, сектора и њихове интеракције. Дефинисањем улазних и излазних 

елемената свих процеса и дефинисањем потребних ресурса ствара се полазна основа 

за планирање, као и повратна информација о задовољству купаца. Овакав модел 

повећава поверење клијената у производ/услугу и води ка бољем позиционирању на 

тржишту. 
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1. Историјат и делатност 
  
 

ДОО „Литопапир” Чачак основан је 25.10.1954. године као графичко предузеће и 
предузеће за производњу свих врста амбалаже од папира и лоциран је у Хајдук 
Вељковој 52 на простору од 5 h градског грађевинског земљишта, где је изграђено око 
22000 m2 халског простора. 

Од самог оснивања „Литопапир” је проширивао своју делатност и инвестирао у 
најсавременију опрему за производњу свих врста папирне амбалаже. Од 1968. почео је 
први извоз на инострано тржиште, да би у току осамдесетих година предузеће постало 
једно од водећих у тадашњој СФРЈ по производњи натрон џакова, кеса, папирне 
конфекције, округле амбалаже, и извозу у преко 30 страних земаља. 

На основу Закона о друштвеном капиталу, 1991. године „Литопапир” се 
трансформише у акционарско друштво у мешовитој својини. По Закону о 
приватизацији на аукцији одржаној у Крагујевцу 19.11.2003. године продаје се 
друштвени капитал, а у току 2007. године извршене су две докапитализације јавном 
понудом од шведске фирме Swelandia Pulp and Paper AB, тако да је „Литопапир“ постао 
привредно друштво са већинским шведским капиталом. 

Данас ово привредно друштво, са квалитетом папирне амбалаже по највишим 
стандардима, већи део своје производње извози у земље Европске уније и у земље у 
региону. 
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GOTOVI SEMINARSKI, DIPLOMSKI I MATURSKI TEKST 

RADOVI IZ SVIH OBLASTI, POWERPOINT PREZENTACIJE I DRUGI EDUKATIVNI 
MATERIJALI. 

 

WWW.SEMINARSKIRAD.ORG  

WWW.MAGISTARSKI.COM 

WWW.MATURSKIRADOVI.NET  

WWW.MATURSKI.NET  

 

NA NAŠIM SAJTOVIMA MOŽETE PRONAĆI SVE, BILO DA JE TO SEMINARSKI, DIPLOMSKI  ILI  MATURSKI 
RAD, POWERPOINT PREZENTACIJA I DRUGI EDUKATIVNI MATERIJAL. ZA  RAZLIKU OD OSTALIH MI VAM 
PRUŽAMO DA POGLEDATE SVAKI RAD, NJEGOV SADRŽAJ I PRVE TRI STRANE TAKO DA MOŽETE TAČNO 

DA ODABERETE ONO ŠTO VAM U POTPUNOSTI ODGOVARA. U BAZI SE NALAZE  GOTOVI SEMINARSKI, 
DIPLOMSKI I MATURSKI RADOVI  KOJE MOŽETE SKINUTI I UZ NJIHOVU POMOĆ NAPRAVITI JEDINSTVEN I 
UNIKATAN RAD. AKO U BAZI  NE NAĐETE RAD KOJI VAM JE POTREBAN, U SVAKOM MOMENTU MOŽETE 
NARUČITI DA VAM SE IZRADI NOVI, UNIKATAN SEMINARSKI ILI NEKI DRUGI RAD RAD NA LINKU IZRADA 

RADOVA.  PITANJA I ODGOVORE MOŽETE DOBITI NA NAŠEM FORUMU ILI NA 
MATURSKIRADOVI.NET@GMAIL.COM 

  

  

http://www.maturskiradovi.net/
http://www.seminarskirad.org/
http://www.magistarski.com/
http://www.maturskiradovi.net/
http://www.maturski.net/
http://www.maturskiradovi.net/eshop
http://www.maturskiradovi.net/forum/Forum-diplomski-radovi
http://www.maturskiradovi.net/eshop
http://www.maturskiradovi.net/eshop
http://www.maturskiradovi.net/eshop
http://www.maturskiradovi.net/eshop
http://www.maturski.net/izrada-radova.html
http://www.maturski.net/izrada-radova.html
http://www.maturskiradovi.net/forum
mailto:MATURSKIRADOVI.NET@GMAIL.COM
http://www.maturskiradovi.net/eshop�

