
Студијски програм: Струковни пословни информатичар 

Врста и ниво студија: Основне струковне студије 

Назив предмета: Организација предузећа  

Наставник : Ничић Милица  

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 5 

Услов: уписан семестар  

Циљ предмета: Циљ је овладавање знањима о развоју мисли о организовању и последично у 

конституисању пословних функција у оквиру пословно-производног система. 

Исход предмета: Студенти ће бити способни за за пословање организације у различитим окружењима, 

уз разумевање значаја организовања и организације, разумевање и примену различитих метода 

организовања предузећа, уочавање предности и недостатака најзначајнијих типова и модела 

организационе структуре. Препознаваће најважније организационе функције у предузећу, различите 

варијабле организационог понашања, као и нужност управљања организационим променама. 

Садржај предмета  

Теоријска настава:  

Основни појмови, приказ теорије организације – класична, неокласична, модерна и контигентна, 

привредни субјекти, нормативна регулатива производних друштава, облици производних друштава – 

повезана и са ограниченом одговорношћу, функционално структуирање – пословне и менаџерске 

функције, карактеристичне пословне функције, развој и истраживање, маркетинг, производња, набавка, 

продаја, финансије, рачуноводство, кадрови, облици организовања – сектор, служба и сл.  

Практична наставa: Издавање семинарских радова за самостални рад студената. Израда практичног 

семинарског рада на тему: Макро и микро организационе шеме предузећа из окружења и опис њихових 

функција. Консултације током израде, презентовање и одбрана семинарских радова. Евалуација и 

анализа реализоване наставе. Припреме и спровођење колоквијума и припрема за испит. 
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Број часова активне наставе  

Предавања: 15  Вежбе: 30  
Други облици 

наставе:  

Студијски 

истраживачки рад:  
Остали часови:  

Методе извођења наставе:  Предавања, вежбе, освежавање градива (краћи епетиторијум), консултације, 

разматрање конкретних проблема из области предузетништва, као и резентације пројеката и 

семинарских радова.  

Оцена знања (максимални број поена 100)  

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

Активност у току 

предавања  
20 писмени испит  

 

Практична настава   усмени испт  30 

Колоквијум-и  30   

Семинарски рад 20   

 




