
ИСПИТНА ПИТАЊА ИЗ НАСТАВНОГ ПРЕДМЕТА: ОРГАНИЗАЦИЈА ПРЕДУЗЕЋА 
 

 

I КОЛОКВИЈУМ 

 

1. Организација процеса рада у времену до прве индустријске револуције; 

2. Развој организације процеса рада после појаве прве индустријске револуције; 

3. Први, ЕМПИРИЈСКИ прилаз; 

4. Други, МЕХАНИСТИЧКИ прилаз; 

5. Трећи, ХУМАНИСТИЧКИ прилаз; 

6. Четврти, ИНТЕГРАТИВНИ прилаз; 

7. Пети, СИСТЕМСКИ прилаз; 

8. Основне тенденције у развоју технологије организације индустријских система - предузећа; 

9. Тенденције у подручју развоја токова материјала; 

10. Тенденције у подручју развоја организационих структура, токова информација и 

комуникационих система; 

11. Тенденције у подручју развоја поступака управљања; 

12. Тенденције промена релевантних параметара; 

13. Тенденције у развоју општих прилаза у подручју технологије организације; 

14. Основни појмови и величине процеса рада. Рад и развој човјека; 

15. Структура система; 

16. Радно оптерећење и радно напрезање; 

17. Основни прилаз о промјени карактеристика рада; 

18. Нове технологије и развој учинка у процесима рада; 

19. Нове технологије и промјене у структури рада; 

20. Нове технологије и запосленост; 

21. Нове технологије и оптерећење учесника у процесима рада; 

22. Нове технологије и сигурност рада; 

23. Нове технологије и прилази у обликовању рада; 

24. Потреба прилагођавања – услова рада учеснику и учесника раду; 

25. Мисија предузећа; 

26. Циљеви предузећа; 

27. Политике предузећа; 

28. Основни токови у индустријским системима - предузећима; 

29. Чиниоци, процеси и везе у систему - предузећу; 

30. Системи означавања основних величина предузећа; 

31. Подаци и организација података предузећа; 

32. База података предузећа; 

33. Основне датотеке индустријских система - предузећа; 

34. Елементи функционалне структуре предузећа; 

35. Функционална структура, компетитивна способност и ланац вриједности предузећа; 

36. Формална организациона структура; 

37. Неформална организациона структура; 

 

 

 

 

 



II КОЛОКВИЈУМ 

 

38. Основна архитектура у развоју ефективних организационих структура; 

39. Узрочно/Процесно/Последичне везе елемената организационе структуре предузећа; 

40. Идентитет предузећа у посматрању, мисија, циљеви, политике и заштитни знак предузећа; 

41. Стања предузећа при улазу у процес увођења технологије организације; 

42. Принцип сличности функционисања живих бића - људи и машина - предузећа; 

43. Принцип компетитивности; 

44. Принцип способности одржавања независне егзистенције; 

45. Принцип понављања једнозначних одређења у развоју ефективних организационих 

структура; 

46. Принцип упрошћавања токова и смањења броја хијерархијских нивоа у организацији или 

принцип неопходног минимума; 

47. Принцип ефективног распона руковођења; 

48. Принцип обезбjеђења услова рада; 

49. Принцип функционалне погодности организационе структуре и способности 

прилагођавања; 

50. Принцип елиминације уграђених ограничења; 

51. Анализа општих и посебних фактора за генерисање основних варијанти организационе 

структуре; 

52. Основни прилаз у развоју ефективне организационе структуре; 

53. Утврђивање захтjева за обликовање организационе структуре; 

54. Основни облици организационих структура предузећа; 

55. Основе прилаза у пројектовању – Истраживање услова околине; 

56. Основе прилаза у пројектовању – Обликовање токова материјала; 

57. Основе прилаза у пројектовању – Развој функционалне структуре предузећа; 

58. Основе прилаза у пројектовању – Прилаз развоју могућих варијанти организационе 

структуре предузећа; 

59. Основе прилаза у пројектовању – Избор најповољније варијанте организационе структуре 

предузећа; 

60. Опис елемената организационе структуре – Функција УПРАВЉАЊЕ ПРЕДУЗЕЋЕМ; 

61. Опис елемената организационе структуре – Функција СЕКТОР ЗА МАРКЕТИНГ; 

62. Опис елемената организационе структуре – Функција РАЗВОЈНИ СЕКТОР; 

63. Опис елемената организационе структуре – Функција КОМЕРЦИЈАЛНИ СЕКТОР; 

64. Опис елемената организационе структуре – Функција ПРОИЗВОДЊА; 

65. Опис елемената организационе структуре – Функција УПРАВЉАЊЕ ЕКОНОМСКО-

ФИНАНСИЈСКИМ ТОКОВИМА; 

66. Опис елемената организационе структуре – Функција ОПШТИХ ПОСЛОВА; 

67. Опис елемената организационе структуре – Функција ИНТЕГРАЛНА СИСТЕМСКА 

ПОДРШКА – Логистика; 

68. Основе прилаза у пројектовању – Обезбеђење мотивације, услова рада и 

продуктивистичке климе у предузећу; 

69. Основни модел структуре информационих токова у предузећу; 

70. Општи модел токова информација у предузећу; 

71. Основни носиоци информација у информационим токовима; 

72. Улога комуникација у предузећу; 

73. Основна структура система комуницирања у предузећу; 

74. Основне карактеристике процеса комуницирања; 

75. Поступци комуницирања, комуникационе мреже и интензитет комуникација; 



76. Основна средства комуникационих технологија; 

77. Препоруке за остварење квалитета комуникације; 

78. Пројекат технологије организације и промјене; 

79. Управљање пројектом увођења/ревитализације структура и поступака технологије 

организације предузећа у посматрању; 

80. Контрола процеса увођења/ревитализације организационе структуре и поступака 

технологије организације; 

81. Основни прилаз разматрању ефективности организације предузећа; 

82. Утицаји на ефективност организације предузећа; 

83. Мјере ефективности организације предузећа; 

84. Основни утицаји који условљавају организационе промјене; 

85. Основе процеса увођења организационих промена; 

86. Развојна предвиђања; 

87. Основни сценарио развоја поступака технологије организације у будућности; 
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