
31. Управљање процесима рада 
 
Студијски програм : ИНЖЕЊЕРСКИ МЕНАЏМЕНТ 
Врста и ниво студија: Основне академске студије 
Назив предмета: УПРАВЉАЊЕ ПРОЦЕСИМА РАДА 
Наставник: Богдановић М, Дејан 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 8 
Услов: Стечена знања из предмета Основи менаџмента, Организације предузећа и Управљањe 
производњом  
Циљ предмета: Упознавање студената са појмом управљања процесима рада и савременим прилазима 
управљања производњом у индустријским предузећима. Детаљно проучавање ИИС-ДЗ прилаза 
управљању процесима рада. Кроз аудиторне и лабораторијске вежбе, студенти се увежбавају за 
решавање практичних проблема управљања процесима рада у различитим типовима индустријских 
предузећа. 
Исход предмета: Успешно усвајање теоријских и практичних прилаза у управљању процесима рада, и 
успешно одбрањен семинарски рад дају као резултат студенте оспособљене да самостално уочавају, 
анализирају и дају решења проблема управљања процесима рада у реалним индустријским системима. 
Садржај предмета 
Теоријска настава:  
Потреба, механизам и принципи управљања процесима рада. Савремени прилази у развоју система за 
управљање процесима рада. Структура система за управљање процесима рада. Предвиђања. Утврђивање 
међузависности систем-околина. Планирање процеса рада. Управљање залихама. Припрема процеса 
рада. Извођење поступака рада и контрола токова. Анализа извршења поступака рада, контрола 
трошкова и утрошака. Обликовање подлога за подешавање процеса. 
 
Практична настава:  
Израда семинарског рада на тему управљања залихама на конкретном примеру и његова јавна одбрана. 
Литература 
Препоручена литература:   

1. Драгутин Зеленовић, Управљање прозводним системима, Научна књига Београд., 1998. 
2. R.G. Shioeder, Upravljanje proizvodnjom, odlučivanje u funkciji proizvodnje, Mate, Zagreb, 1993. 

Помоћна литература: 
1. John L Burbidge, The Prinnciples of Production Control, McDonald & Evans, 2005 
2. D.R. Lehmann, R.S. Winer, Product Management, McGraw Hill, 2005. 
 

Број часова  активне наставе: 4 Остали часови 
Предавања: 
2 

Вежбе: 
2 

Други облици 
наставе: 

Студијски 
истраживачки 
рад: 
 

Методе извођења наставе: Теоријска настава фронталног типа уз практичне примене у оквиру групног, 
индивидуалног и комбинованог метода наставе. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 50 
практична настава  усмени испит  
колоквијум-и 40 ..........  
семинар-и    
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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