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„Lean Six Sigma“ методологија као један од фудаменталних 
циљева сем самог решења и имплементације има и 
дугорочну одрживост, па се тако очекује да ће услед едукације 
запослени моћи сами да додатно оптимизују компанију

ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА СВИХ ИСПОРУКА НА ОДРЖИВ НАЧИН ПУТЕМ ПРОМЕНА И ЕДУКАЦИЈЕ ЗАПОСЛЕНИХ

ИНТЕГРАЦИЈА ОВА ТРИ ФАКТОРА ЈЕ КЉУЧНА ЗА ПОСТИЗАЊЕ 
ЦИЉЕВА И ОДРЖИВОСТ ПРОМЕНА

Селекција, детаљна анализа и унапређење процеса и праксе у свим 
аспектима пословања

Унапређење 
пословања

Рад са запосленима на свим нивоима организације зарад 
постизања разумевања, усклађености, обуке за ефикасније 
извршење и јаснију визију компаније

Култура и 
мотивација

Развој и имплементација специфичних и лако схватљивих 
индикатора (КПИ) зарад лакшег праћења учинка, превентивних 
мера и омогућавања запосленима да се постигне осећај достигнућа 
у свом радном дану

Системи за 
контролу и 
управљање
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Највеће неефикасности произилазе из недовољно ефика-
сних процеса са сувишним корацима, неефикасних и 
неуниформисаних организација и класификација послова, 
недефинисаних одговорности и немерљивог праћења успеха

Побољшање тренутне 
ситуације, креирање

процесно оријентисане циљне 
организације са циљем боље 
ефективности и ефикасности

и усаглашености са корпоративном 
стратегијом

Дефиниса-
ње јасних 
одг. сваке 

орг. целине 
и позиције и 

деф. КПИ 

• Мапирање 
тренутних 
процеса у 
свим 
деловима 
предузећа

ЛСС алатима 
Налажење најбоље 
праксе и решења, 
оптимизација и 
дефинисање 
будућег процеса

Униформна 
имплемента-
ција и 
успостављање 
мера 
одрживости

Одговорност и КПИ

Организациона
Култура
Unit to Unit

Процеси
Process 

to 
Process

Концепт имплементације ЛСС методологије 

Бољи менаџмент 
ресурсима и 
ефикаснија 

контрола успеха

Побољшан 
квалитет услуге

Мотивација 
запослених и 
унапређење 

пословне културе

2

3

4

Едукација запослених ради коришћења интерних 
ресурса и почетак имплементације ЛСС методологије 

1

Реализација 
дугорочно 
одрживог 

унапређења

Побољшање
ефективности и 

оптимизација 
пословања
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По ЛСС методологији овај корак се сматра главном детерми-
нантом одрживости решења услед едукације интерног 
људског капитала и мотивације запослених, као и кључном 
припремом за промене у складу са захтевима тржишта

ЕДУКАЦИЈА ЗАПОСЛЕНИХ1

НАВИГАТОР

MASTER 
BLACK BELT

ЗЕЛЕНИ 
ПОЈАС

GREEN BELT

ЖУТИ 
ПОЈАС

YELLOW BELT

• Уводи и шири ЛСС методологију
• Води ЛСС програм и портфолио пројеката
• Развија и стандардизује ЛСС документацију
• Подршка за BB/GB/YB
• Развија систем мотивације
• Одржава план обуке и развоја BB/GB/YB

• Развијају и одржавају ЛСС методологију и културу
• Решавање проблема и управљање пројектима

помоћу ЛСС методологије
• Идентификују и израђују пројекте са интер-

функционалном или међу-блоковском везом
• Решавање једноставних проблема или 

побољшање активности које нису део процеса и 
немају стандарде

• Међусобна подршка и развој
• Увођење, употреба и мониторинг

- Визуелних алата и 5С
- ПРМ – Праксе Редовног Менаџмента
- Оперативни КПИ
- "Ја Имам ИДЕЈУ"

ЦРНИ 
ПОЈАС

BLACK BELT

P
A

R
T 

TI
M

E
FU

LL
 T

IM
E

ОБУКА ЗА 
ДИРЕКТОРЕ

И ЗА ТОП 
МЕНАЏМЕНТ

ОБУКА ЗА СВЕ 
ЗАПОСЛЕНЕ

„Daily
Management“
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Потребно је мапирати све постојеће процесе у пракси, 
идентификовати и уклонити губитке и активности које не 
додају вредност, потом оптимизовати дати процес и 
имплементирати плански заједно са учесницима процеса

ПРОЦЕСИ2

Тренутно стање

Будуће стање

• Сви постојећи процеси требају се мапирати и 
јасно дефинисати токови вредности

• Потом се требају идентификовати и издвојити 
најнапреднији процеси и уочити колико се 
процес разликују и који су разлози

• Следи унапређење датог процеса алатима 
ЛСС путем елиминације губитака и 
смањивањем корака који не додају вредност,  
у циљу унапређења ефикасности, побољшања 
квалитета и смањења трошкова

• Будући процес је оптимизован процес без 
беспотребних корака који омогућава значајно 
брже, лакше и са мање губитака обављање 
процеса који су постојали у прошлости

• Коначно следи имплементација новог 
унапређеног процеса и постављаље 
индикатора зарад дугорочне одрживости
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Тренутна организација мора проћи кроз промену организацијске 
културе како би пратила промене у процесима, била у складу са 
захтевима тржишта (агилна) и дозволила побољшање 
ефикасности, оптимизацију, уштеде и унапређење квалитета

OРГАНИЗАЦИОНА КУЛТУРА3

Активно уклључени у одабир и рад „Navigatora“. Одредити и ангажовати руководиоце и 
кључне стручњаке по бизнис процесима који ће вршити унапређења ради њиховог бољег
разумевања ПДЦА циклуса. Активно учешће кроз формирање и вођење ЛСС комитета и 
мониторинг свих нивоа примене ЛССа по бизнис процесима. 

Активна 
подршка 
менаџмента
„Top Down“

Свакодневни рад са запосленима на свим нивоима организације зарад постизања 
разумевања ЛСС алата и културе континуираног напредовања. У сваком бизнис процесу
започети примену ЛСС алата употребом DMAIC приступа. Прављење брошуре за 
упознавање са информацијама о најважнијим детаљима методологије ЛСС-а

Менторинг и 
коучинг

Имплементација специфичних и лако схватљивих ЛСС алата (Визуалне Табле, 5С, Пракса 
Редовног Менаџмента, А3/PDCA ...) зарад лакшег праћења учинка и омогућавања 
запосленима да се постигне осећај достигнућа у свом радном дану. Мотивација и 
награђивање кроз корпоративне програме који стимулишу континуално унапређење

Прихватање на 
нивоу 
оператера
„Bottom Up“
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Неефикасност често проистиче из нејасно дефинисаних 
одговорности сваке орг. јединице и радне позиције као и 
тешке мерљивости резулата успеха па је зато потребно јасно 
дефинисати одговорности и КПИ-еве у циљу унапређења 

ДЕФИНИСАЊЕ OДГОВОРНОСТИ И ПОСТАВЉАЊЕ КПИ - ева4

Неопходно је јасно и транспарентно дефинисати одговорности, задужења и 
јасну улогу у сваком процесу сваке организационе јединице и сваког радног 
места са јасном субординацијом и опсегом деловања и одговорности на 
стандардизован и унифицирани начин дуж целе организације.

Одговорност 
орг. јединица, 
радног места и 
улога

Постављање 
КПИ-ева за 
сваки од 
процеса

Неопходно поставити и каскадирати КПИ-еве од највишег нивоа до најнижег
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