
Студијски програм: Економија и пословно управљање и Пословна информатика 

Назив предмета: Организација предузећа 

Наставник/наставници: Стојановић-Алексић Р. Весна 

Статус предмета: студијски програм Економија и пословно управљање, обавезан на модулима 

Менаџмент, Маркетинг, Туризам и хотелијерство, Финансије, банкарство и осигурање и Рачуноводство, 

ревизија и пословне финансије, изборни на модулима Економска политика и развој, Међународна 

економија и пословање; обавезан на студијском програму Пословна информатика 

Број ЕСПБ: 7 

Услов:  

Циљ предмета 

Предмет је конципиран са циљем да обезбеди студентима стицање основних теоријских и практичних 

знања и вештина из области организације предузећа. То подразумева указивање на значај процеса 

организовања и организацијe као резултата тог процеса, преношење знања о техникама организационог 

структурирања и начину функционисања организација, a пре свега предузећа. 

Исход предмета  

Очекује се да након изучавања овог предмета студенти буду способни за: 

разумевање значаја организовања и организације, критичко разумевање историјских димензија развоја 

организационих теорија, разумевање и примену различитих метода организовања предузећа, уочавање 

предности и недостатака најзначајнијих типова и модела организационе структуре, стицање знања о 

организовању најважнијих организационих функција, разумевање различитих варијабли организационог 

понашања и одабир правих решења везаних за пословање организације у различитим окружењима, 

анализу и оцену актуелних проблема у организационој пракси, уочавање нужности управљања 

организационим променама, као и савладавање техника њиховог успешног спровођења. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

•  Дефинисање појмова и предмета науке о организацији 

•  Традиционалне и савремене теорије и приступи организовању 

•  Облици организације предузећа у тржишној економији 

•  Процес формирања организационе структуре 

•  Модели (форме) организационе структуре 

•  Организационо понашање 

•  Организационе промене 

Практична настава  

Литература  

Петковић М., Јанићијевић Н., Богићевић Миликић Б., Алексић-Мирић, А. (2014). Организација,  

Економски факултет, Београд, 659 стр ( потребно за испит 300) 

Број часова активне наставе Теоријска настава: 3 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе: Теоријска настава, практична настава, самостални рад студената, 

консултације 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит  

практична настава  усмени испит 30 

колоквијум-и 60 ..........  

семинар-и    

 
 

  


