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Табела 5.2. Спецификација  предмета 
– Шифра: ОС-332 

Студијски програм/студијски програми: Аграрна економија и агробизнис, Европска и 
међународна економија и бизнис, Финансије, банкарство и осигурање, Маркетинг, Менаџмент, 
Рачуноводство и ревизија, Трговина, Пословни информациони системи 
Врста и ниво студија: Основне академске студије 
Назив предмета: Теорија организације 
Наставник (Презиме, средње слово, име): Ахметагић Ј. Есад, Харматх П. Петер 
Статус предмета: обавезни  
Број ЕСПБ: 8 
Услов: није постављен 
Циљ предмета: Основни циљ је обезбеђење теоријску и парктичну основу знања о организацијама. 
Увод у главну проблематику предмета, и изучавање моедерних теорија организације. На нашим 
сусретима разматрамо историјски развој и теоријске основе, фокусирајући се на савременим 
трендовима. Велика пажња је посвећена и практичним аспектима, као што је оцењивање нивоа 
организованости, разне индивидуалне студије случаја и дискусије о неким примерима разних 
индустирја и земаља. Све у циљу оспособљавања студената као будућих менаџера за развој 
организаторских вештина.   
Исход предмета: Разумевање процеса развоја организација. Апликација разних теоријских приступа у 
савременим организацијама. Идентификовање круцијалних питања и проблема развоја у 
организационој науци. Ширење интердисиплинарних схватања.  
Садржај предмета 
I. Теоријска настава : Теорије организације, Организациона структура, Тенденције у развоју 

организација, Мала и средња предузећа, Пословне функције у предузећу, Функционисање 
организације,  Увод у теорије управљања организационим променама. 

II. Вежбе Практични аспекти разних теорија. Разликовање теоријских школа, апликација учења 
разних приступа о организацијама. Практична истраживања примера из праксе и симулација 
разних случаја. Генерисање студија случаја. 
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Број часова  активне наставе Остали часови 
Предавања: 
45 

Вежбе: 30 Други облици 
наставе: 

Студијски истраживачки 
рад: 

Методе извођења наставе: предавања, вежбе, дискусије, обрада студија случаја. Презентација 
рачунаских програма анализе нивоа организованости.  

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 

 
 


