
 
 

 

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ 
Факултет за производњу и менаџмент Требиње 

 

Студијски програм: Индустријски менаџмент 

I циклус студија III година студија 

Пун назив предмета ОРГАНИЗАЦИЈА ПРЕДУЗЕЋА 

Катедра  Катедра за производно инжењерство – Факултет за производњу и менаџмент Требиње 

Шифра предмета Статус предмета Семестар ECTS 

IM-24-1-151-6 Обавезан VI 6 

Наставник/ -ци др Жељко Ђурић, доцент 

Сарадник/ - ци ма Мирјана Јокановић, асистент 

Фонд часова/ наставно оптерећење 
(седмично) 

Индивидуално оптерећење студента (у 
сатима семестрално) 

Коефицијент 
студентског 

оптерећења So 

П АВ ЛВ П АВ ЛВ So 

3 3 0 3*15*1,4 = 63 3*15*1,4 = 63 0*15*1,4 = 0 1,4 

укупно наставно оптерећење (у сатима, семестрално)  
3*15 + 3*15 + 0*15 = 90 

укупно студентско оптерећење (у сатима, семестрално)  
3*15*1,4 + 3*15*1,4 + 0*15*1,4 = 126 

Укупно оптерећење предмета (наставно + студентско): 90 + 126 = 216 сати семестрално 

Исходи учења 

Савладавањем овог предмета студент ће бити оспособљен да: 
1. примјени основне  принципе организације у управљању предузећима, 
2. анализира процесе у предузећу и његове функционалне структуре, 
3. генерише варијантна рјешења и избор најповољније организационе структуре предузећа, 
4. рјешава конкретне организационе проблеме у времену функционисања предузећа на тржишту. 

Условљеност Нема условљености. 

Наставне методе Предавања, вјежбе, семинарска настава, писани радови, анализе случајева, индивидуални рад. 

Садржај 
предмета по 
седмицама 

1. Појмови и дефиниције. Основне теорије технологије организације предузећа; 
2. Развој организације предузећа; 
3. Положај човјека у процесу рада – човјек, рад и технологија; 
4. Мисија, циљеви и политике предузећа; 
5. Основни токови у предузећу; 
6. Чиниоци предузећа, процеси у предузећу и њихове међусобне везе; 
7. Подаци и база података предузећа; 
8. Функционална структура предузећа. Дуални карактер организационе структуре; 
9. Поступак обликовања организационе структуре предузећа; 

10. Идентификација предузећа и утврђивање стања предузећа. Основни принципи у развоју 
организационих структура; 

11. Обликовање токова информација у предузећу; 
12. Обликовање комуникационог система предузећа; 
13. Управљање пројектом увођења технологије организације предузећа; 
14. Ефективност организације предузећа; 
15. Технологија организације и промјене у околини; 

Обавезна литература  

Аутор/ и Назив публикације, издавач Година Странице (од-до) 

Зеленовић, Д. 
Технологија организације индустријских система – 
предузећа, Факултет техичких наука, Нови Сад 

2012.  

Максимовић, Р. 
Сложеност и флексибилност структура 
индустријских система, Факултет техичких наука, 
Нови Сад 

2003.  

Допунска литература 

Аутор/ и Назив публикације, издавач Година Странице (од-до) 

    

Обавезе, облици 
провјере знања и 
оцјењивање 

Врста евалуације рада студента Бодови Проценат 

Предиспитне обавезе 

присуство предавањима/ вјежбама 2 2 % 

позитивно оцјењен семинарски рад 10 10 % 

први колоквијум 24 24 % 

други колоквијум 24 24 % 

Завршни испит 

завршни испит (усмени/ писмени) 40 40 % 

УКУПНО 100 100 % 



 
 

Web страница http://fpmtrebinje.com/wp/wp-content/uploads/2014/02/Organizacija-preduzeća.pdf  
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