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Циљ предмета 

Упознавање са циљевима, начелима и теоријско-методолошким приступима организације рада у производно- 

пословним системима. Овладавање принципима организације и економике пословања и методолошким 

приступима рационализације организације рада и пословања производно-пословних система. 

Исход предмета 

Након одслушаног предмета студент: познаје основне компоненте организације рада у производно-пословним 

системима. Поседује компетенције неопходне за проучавање нивоа организованости рада у пословним 

јединицама, организовано истраживање свих подручја рада са задатком оптимизације рада у датим условима, 

валоризацију ефеката предузетих мера оптимизације, истрaживaњe и утврђивaњe мeтoдa рaдa нa свим 

нивoимa. Познаје елементе пословног процеса и њихов појединачни и групни утицај на перформансе 

пословања. Познаје принципе ефикасности и методолошке приступе рационализацији пословања предузећа. 

Успешно примењује алате и технике за мерење успешности пословања и делотворности рада. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Предузеће као субјект пословања. Облици и врсте пословних система у савременим условима. Основне 

компоненте организације предузећа. Улога и значај организације рада. Циљеви, начела и методолошки 

приступи организацији рада. Проучавање подручја рада. Пројектовање посла на радном месту. Опис посла, 

услови рада, систематизација радних места. Мерење успешности и делотворности рада. 

Економска компонента пословања, полазни појмови и односи. Средства и управљање средствима предузећа. 

Принципи ефикасности и рационализације пословања предузећа. Резултати пословања и расподела средстава. 

Економија коришћења средстава за рад. Центри трошкова и профини центри. Заједничка улагања. Анализа 

вредности. 

Практична настава 

Економска компонента пословања. Трошкови, појам и врсте трошкова. Динамика трошкова. Системи 

обрачуна цене коштања и профита. Мерење успешности пословања и делотворности рада: продуктивност, 

економичност, рентабилност, коефицијент обрта, стопа добити. Исказивање пословних резултата предузећа. 

Економија коришћења средстава за рад. Системи плаћања за рад. 
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Број часова активне наставе: 4 Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе 

Предавања се реализују по моделу интерактивне наставе презентацијом наставних садржаја, дискусијом и 

анализом студија случаја. Вежбе се изводе комбинацијом класичног начина и интерактивним учешћем 

студената кроз анализу случајева из праксе, решавање конкретно структурираног задатка, размену идеја и 

сазнања кроз групну дискусију, менторски и тимски рад на изради семинарског рада на дефинисану тему из 

оквира садржаја наставног предмета. Испит се полаже писмено и/или усмено. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

Активност у току предавања 5 Писмени испит 20 

Практична настава 5 Усмени испит 10 

Колоквијум-и 40   

Семинар-и 20   

 


