Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета
Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ
7
Услов
неусловљен
Циљ
предмета

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ – БИЗНИС И МЕНАЏМЕНТ
ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ, ПРВИ НИВО
ОРГАНИЗАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ ПРЕДУЗЕЋЕМ
ПРОФ. ДР ДРАГАН МИХАЈЛОВИЋ
АНДРИЈАНА ПЕТРОВИЋ
Статус предмета (обавезни/изборни)

Обавезан

Стицање знања из области управљања предузећем. Акценат је стављен на модерну организацију
предузећа и начине управљања предузећем

Исход
предмета
Стицање знања из области модерних предузећа, као и управљања предузећем.
Садржај предмета
П-01:Обележја и карактеристике привредног предузећа, Циљеви предузећа, Предузеће – основни
економски субјект пословања,Предузеће и организација, Системски концепт предузећа,
Предузеће као мезоекономски организациони систем П-02: Параметри системске интерпретације
предузећа, Основни организациони облици – инокосно предузеће, Партнерско предузеће,
Хоризонтално интегрисано предузеће, Вертикално интегрисано предузеће,Конгломератски
интегрисано предузећеП-03: Предузеће у друштвеној својини, Јавно предузеће, Друштво са
ограниченом одговорношћу, Предузеће у мешовитој својини, Деоничарско друштво, Командитно
друштво, Друштво са неограниченом солидарном одговорношћу, П04:Предузеће у приватној
својини, Предузеће у задружној својини, Остали облици организације привредеП- 05: Повезивање
предузећа, Пословна политика, Облици и врсте предузећа у савременим условима, Престанак и
ликвидација привредних друштаваП-06: Повезивање различитих облика предузећа, Правна
регулатива предузећа, Тенденције у развоју теорије организацијеП-07: Карактеристике
Теоријска
организационих система, Класификација система, Организациони системиП-08: Организационо
преструктуирање предузећа, Процес преструктуирања, Организациони облици,Проблеми
настава
преструктуирања П-09: Детерминисање организационе структуре, Елементи организационе
структуре, Екстерни фактори организационе структуре, Интерни фактори организационе
структуре, Принципи организационе структуре, Пројектовање организационе структуре –
дефинисањеП-10 Процес поделе активности, Процес повезивања активности, Усклађивање
активностиП-11: Структуирање по нивоима, Одржање организационе структуре, Аберација
(одступање) од организационе структуре, Пролиферација (ширење) организационе структуреП12: Реорганизација организационе структуре, Организациона структура и стратегија,
Организациона структура и функције предузећа, П-13: Циљ функције управљања, Задаци
функције управљања, Носиоци функције управљања, Процеси управљања, П-14: Послови
управљања, Административно управљање, Радничко управљање, Управљање у тржишној
економији, Партиципација радника у управљању П-15 Функција управљања и функција
руковођења.
В-01: Основни параметри организационе структуре предузећа В-02: Шеме организационих
Практична
структура предузећа, В-03: Примери предузећа, В-04: Основни фактори организације предузећа
настава
на примерима предузећа, В-05: Примери модела повезивања предузећа, В-06: Дискусија на тему
(вежбе,
повезивања предузећа, В-07: Предузеће као организациони систем, В-08:Преструктуирање
ДОН,
предузећа, В-09: Одбрана семинарских радова, В-10: Одбрана семинарских радова, В-11:
студијски
Организациона структура предузећа, В-12: Активности и структуирање по нивоима организационе
истраживаструктуре В-13: Реорганизација и процеси управљања В-14: Примери пословног управљања, Вчки рад)
15: Посета једног предузећа у ближем окружењу Факултета
Литература
1
2
3
4

Драган Михајловић, Виолета Јовановић, Организација и управљање предузећем, Мегатренд
универзитет Београд, Факултет за менаџмент Зајечар, Зајечар 2012
Небојша Јанићијевић, Мирјана Петковић, Биљана Богићевић- Милкић, Организација, Центар
за издавачку
делатност Економски факултет, Београд, 2005.година
С. Николић, Организација предузећа, Економски факултет, Ниш,2005.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања
3

Вежбе
2

ДОН

Студијски истраживачки рад

Остали часови

Методе
Предавања, презентације, тестови, семинари
извођења
наставе
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
10
активност у току
предавања
писмени испит
10
практична настава
усмени испит
20
колоквијуми
семинари

поена
60

