
30. Технологија организације предузећа 
 
Студијски програм : ИНЖЕЊЕРСКИ МЕНАЏМЕНТ 
Врста и ниво студија: Основне академске студије 
Назив предмета: ТЕХНОЛОГИЈА ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПРЕДУЗЕЋА 
Наставник: Aрсић Ж, Милица 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 8 
Услов:  Знања из области еконоимике и организације , менаџмента производње и организационог 
понашања 
Циљ предмета: Изучава се у циљу стрицања оптих знања и стицању специфичних вештина за 
разумевање приулаза и поступака организовања прердузећа као и за рад на полканирању,организовању и 
контроли процеса  у свим функцијама предузећа. 
Исход предмета: Студенти стичу знања и вештине на основу којих постају компетентни  за: анализу 
процеса у предузећу и његове функјционалне структуре, анализу чиниоца предузећа и њихове 
међусобне условљености, генерисање варијантних решења и избор оптималног решења у решавању 
ореганизационих проблема за  боље функционисање предузећа у променљивом окружењу.  
Садржај предмета 
Развој технологије организације; Положај човека у процесу рада; Чиниоци предузећа, процеси у 
предузећу и њихова међусобна повезаност; Подаци и базе података предузећа; Основни токови у 
предузећу; Обликовање ефективних организационих структура у предузећу; Обликовање токова 
информација у предузећу; Обликовање комуникационих система у предузећу; Основне карактеристике 
организационих структура; Ефективност организационе структуре; Технологије организације и промене 
у околини; Процеси управљања предузећем; Методе и технике управљања предузећем. 
Методе извођења наставе 
Теоријска настава се изводи аудиторно са анализом практичних примера организационих структура. 
Вежбе аудиторног типа изводе се разрадом конкретних организационих метода и техника у циљу 
припреме за израду семинарског рада који представља самостални рад студената – студија случаја 
конкретног предузећа из угла начина организовања.Семинарски радови се јавно бране пред групом 
студената када се врши упоређивање описаних ситуација и дефинишу слабе и јаке стране урађених 
радова. 
Литература  
Препоручена: 

1. Максимовић, П.М., Сложеност и флексибилност структура индустријских система, ФТН, Нови 
Сад, 2003. 

Помоћна литература: 
1. Зеленовић, М.Д., Сложеност и флексибилност структура индустријских система, Научна Книга, 

Београд, 1997. 
Број часова  активне наставе: 4 Остали часови 
Предавања: 
2 

Вежбе: 
2 

Други облици 
наставе: 

Студијски 
истраживачки рад: 

Методе извођења наставе: Теоријска настава и студије случајева кроз практичне радионице 
 
 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена 

 
Завршни испит  Поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 30 
практична настава  усмени испит 30 
колоквијум-и 20 ..........  
семинар-и 10   
Начини провере знања могу бити различити, у табели су наведене само неке опције: (писмени испити, 
усмени испит, презентација пројекта, семинари итд...... 
*максимална дужна 1 страница А4 формата 
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