
 

ЕКОНОМСКИ 
ФАКУЛТЕТ У 

СУБОТИЦИ  
 
ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА ПРВОГ 

СТЕПЕНА ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА 
 
Стандард 5: Курикулум 
 
Табела 5.2. Спецификација  предмета 

– Шифра: ОС-351 
Студијски програм/студијски програми: Менаџмент  
Врста и ниво студија: Основне академске студије 
Назив предмета: Менаџмент комуналних система 
Наставник (Презиме, средње слово, име): Ахметагић Ј. Есад 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов:  
Циљ предмета: Основни циљ је обезбеђјење теоријске и практичне основе знања организационих 
аспеката код комуналних организација – система. Изучавају се модерне теорије и методи и приступи у 
успостављјању и функционисању комуналних организација предузећа. Разни системи, насеља, 
разни захтеви и услуге, разни типови насеља и величине, упознавање технолошког развоја и 
утицаја на организације. Упознавање трендова и управљање потребним променама.  
Исход предмета: Способност уочавања специфичности комуналних система, и успешно дефинисањје 
и редефинисање организационих задатака. Оспособљеност у тимском раду стручњака у 
интердисциплинарном решавању питања везано са комуналним системима.  
Садржај предмета 
Теоријска настава Организација и функционисанје комуналних система, Јавна предузећа и место 
комулних предузећа у систему, Комунална делатност и законска регулатива, Сепцифичности 
организованја и функционисанја предузећа у комноналном систему. Разни области комуналије. 
Дизајн предузећа у комуналним делаатностима предуслови за функционисанје – сличности и 
разлике. Перспективе развоја и промене у организованју 
Вежбе Деталјно проучаванје организаторских задатака, по разним аспектима питанја, величине 
сложености захтева система итд. Прикуплјанје примера из праксе, презентација студије случајева, рад 
у групи, дискусије, компјутерске симулације, изграднја модела.  
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Број часова  активне наставе Остали часови 
Предавања: 
30 

Вежбе: 30 Други облици 
наставе: 

Студијски истраживачки 
рад: 

Методе извођења наставе: предавања, вежбе, дискусије компјутерска симулација. 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активности у току предавања  писмени испит  
колоквијуми 50 усмени испит 30 
домаћи задаци 10   
семинарски рад 10   
студија случаја    
вежбе у рачунарској лабораторији    
СВЕГА 70  30 
 


