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ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА  
1 Назив предмета Менаџмент операција и квалитета 

2. Тип предмета Стручно - апликативни 

3. 
Година и семестар 
студија 

ДРУГА / IV  

4. Број ЕСПБ бодова 6 

5. Предметни наставник професор др Слободан Стаменковић 

6 Циљ предмета 

- Стицање знања о основним принципима стратешког и 
оперативног управљања операцијама, о системима 
трансформације улаза у излаза, о циљевима управљања и 
систему мерења. Студенти треба да савладају и основна 
знања о систему квалитета, управљању квалитетом и 
стандардима квалитета. Поред тога студенти треба да су 
оспособљени да стечено знање примењују на конкретним 
пословним системима.  
- Студенти би после овог предмета требали да знају: 
-основне концепте о управљању производњом и 
технологијом 
-савременим тенденцијама управљања операцијама 
-о ланцу снабдевања 
-развоју и примени ТQМ 
-разликама и сличностима управљања операцијама 
производих и услужних организација 
-Формирање нивоа знања за успешно пословање 

7. Предуслови Редован упис 

8. Садржај предмета 

 ИНТЕГРАТИВНИ МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

1. Управљање променама технологије и организације 
2. Значење технологије у организацији 
3. Компоненте технологије 
4. Фрагментација технологије 
5. Природа, човек, друштво и технологија 
6. Нове технологије, запосленост и запошљавање 
7. Управљање технологијом и продуктивност 
8. Управљање технологијом и организација 
9. Развој технологије и животни циклус организације 
10. Управљање технологијом у предузећу 
11. Иновације и предузетништво 
12. Стратегије технолошке конкурентности 
13. Управљање тоталним квалитетом 

 МЕНАЏМЕНТ  ОПЕРАЦИЈА – СТРАТЕГИЈА И 
АНАЛИЗА 
1. Стратегија организације и ланац вредности 
2. Стратегија операција и технологије 
3. Стратешка анализа операција: технолошко предвиђање 
и планирање 
4. Стратешка анализа операција: показатељи технолошког 
напретка 
5. Кооперација, мреже и алијансе 

 МЕНАЏМЕНТ ОПЕРАЦИЈА – ОПЕРАТИВНИ ПРИСТУП 
1. Технолошки системи 
2. Технолошки процеси и операције 
3. Подршка оперативнном управљању технологијом 
4. Флексибилни производни системи 
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5. Ланац снабдевања 
 МЕНАЏМЕНТ ОПЕРАЦИЈА УСЛУГА 

1. Излази операција 
2. Сличности и разлике робе и услуга 
3. Менаџмент операција услуга 

 

9. 
Основна и препоручена 
литература 
 

Леви-Јакшић, М., Комазец, Г.,  Менаџмент операција, друго 
издање, Мегатренд, Београд, 2010. 

10. 
Методе извођења 
наставе 

 Предaвaња и вежбe  по утврђеном распореду 

11. 
Начин провере знања и  
оцењивања 

Активности у настави                 10%  
Семинарски рад                          20%  Предиспитне обавезе 
Колоквијум I, II                             40%  

Финални испит (усмени)             30% 
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МЕГАТРЕНД УНИВЕРЗИТЕТ 
(УНИВЕРЗИТЕТ „ЏОН НЕЗБИТ“) 

 

 
 
 
 
 
I   Теме семинарског рада: 
 
1. ИНТЕГРАТИВНИ МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

- Управљање променама технологије и организације 
- Значење технологије у организацији 
- Компоненте технологије 
- Фрагментација технологије 

2. ИНТЕГРАТИВНИ МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 
- Нове технологије, запосленост и запошљавање 
- Управљање технологијом и продуктивност 
- Управљање технологијом и организација 
- Развој технологије и животни циклус организације 

3. ИНТЕГРАТИВНИ МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 
- Управљање технологијом у предузећу 
- Иновације и предузетништво 
- Стратегије технолошке конкурентности 
- Управљање тоталним квалитетом 

4. МЕНАЏМЕНТ  ОПЕРАЦИЈА – СТРАТЕГИЈА И АНАЛИЗА 
- Стратегија организације и ланац вредности 
- Стратегија операција и технологије 

5. МЕНАЏМЕНТ  ОПЕРАЦИЈА – СТРАТЕГИЈА И АНАЛИЗА 
- Стратешка анализа операција: технолошко предвиђање и планирање 
- Стратешка анализа операција: показатељи технолошког напретка 
- Кооперација, мреже и алијансе 

6.  МЕНАЏМЕНТ ОПЕРАЦИЈА – ОПЕРАТИВНИ ПРИСТУП 
- Технолошки системи 
- Технолошки процеси и операције 
- Ланац снабдевања 

7. МЕНАЏМЕНТ ОПЕРАЦИЈА – ОПЕРАТИВНИ ПРИСТУП 
- Подршка оперативнном управљању технологијом 
- Флексибилни производни системи 
- Ланац снабдевања 

8. МЕНАЏМЕНТ ОПЕРАЦИЈА УСЛУГА 
- Излази операција 

ФМЗ ВШЈ ФАКУЛТЕТ ЗА ПОСЛОВНЕ СТУДИЈЕ ПОЖАРЕВАЦ 
Предмет: Менаџмент операција и квалитета 
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- Сличности и разлике робе и услуга 
- Менаџмент операција услуга 

 
II  Семинарски рад је обавезан,  израђује се по Упутству у прилогу најкасније 
15 дана пре испита. Студенти свој избор теме  пријављују на предавањима 
или вежбама, а након трећег предавања теме одређује професор/асистент.  
 
III  Kолоквијум први –  осма недеља предавања,  од 12,00 часова  
      (ОБЛАСТ ИЗ КЊИГЕ ОД СТРАНЕ 1 – 232 )  
      Колоквијум други – петнаеста недеља предавања, од 12,00 часова  
      (ОБЛАСТ ИЗ КЊИГЕ ОД СТРАНЕ  232 – 441)  
 
  Финални испит (усмени) по распореду испита у јунском испитном року. 
 
 
Пожаревац, фебруар 2016. год.      
 

Проф. др Слободан Стаменковић    
 

_______________________ 
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МЕГАТРЕНД УНИВЕРЗИТЕТ 
(УНИВЕРЗИТЕТ „ЏОН НЕЗБИТ“) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

сС 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I предавање – 3+2 ,   

ФМЗ ВШЈ ФАКУЛТЕТ ЗА ПОСЛОВНЕ СТУДИЈЕ ПОЖАРЕВАЦ 

1. Насловна страна, на којој се: 
- у  заглављу пише: МЕГАТРЕНД УНИВЕРЗИТЕТ (УНИВЕРЗИТЕТ „ЏОН 

НЕЗБИТ“), ФМЗ ВШЈ Факултет за пословне студије Пожаревац,   фонтом Times 
New Roman, 14, црно, центрирано у средини, са једним проредом, ћирилица; 

-на средини странице пише се назив семинарског рада, великим словима, фонтом 
Times New Roman, 14, црно, центрирано у средини; 
-на три прореда испод наслова пише се назив предмета, подаци о професору, 
великим словима, фонтом Times New Roman, 12, црно, центрирано у средини;  
- при крају странице пише се име и презиме студента (први ред), број индекса, 
месец и година израде рада, место (други ред) све центрирано десно, фонтом 
Times New Roman, 12, црно. 
2. Друга страна је САДРЖАЈ, великим словима, фонтом Times New Roman, 14, 
црно, центрирано у средини; испод кога се даје табеларни приказ, три колоне - 
ред.бр., назив поглавља, страница; поглавља се обележавају обичним бројевима 
1.;2.;... великим словима, фонтом Times New Roman, 14, црно, центрирано лево 
или у средину; а подпоглавља носе број поглавља и бројеве подпоглавља, велико 
слово на почетку назива, фонтом Times New Roman, 12, црно, центрирано лево 
или у средину као и поглавља; 
3. Трећа страна рада је УВОД, великим словима, фонтом Times New Roman, 12, 
црно, центрирано поравнато, страница је са маргинама 2,5 cm, са једним 
проредом; пасусе не раздвајати проредом већ увлачењем прве речи новог пасуса. 
Уобичајено је да увод има једну страницу. 
4. Даљи текст иде по поглављима која се раде на истом формату и елементима као 
увод, увек нова страница за ново поглавље. Главни део рада уобичајено има до 8 
страница, а закључак једну страницу. 
На крају закључка датум, место, име и презиме студента и потпис. На крају рада 
пише се Списак коришћене литературе и стављају се прилози.  
5. Рад се предаје у једној копији факултету. 
6. Рок за предају рада је 15 дана пре испита. 

Проф.др Слободан Стаменковић 

 

УПУТСТВО 
ЗА ИЗРАДУ СЕМИНАРСКОГ РАДА ИЗ ПРЕДМЕТА «МЕНАЏМЕНТ ОПЕРАЦИЈА 

И КВАЛИТЕТА» СТУДЕНАТА II ГОДИНЕ  
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УВОД 
1. Историја развоја технологије и организације 
2. Технолошка конкурентност  одговор на промене и изазове 
3. Иновативна организација 

- иновације и окружење 
- стопа иновативности  

 
I МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 
1. Управљање променама  
    -  технологија  
    -  организација 
1.1. Реинжењеринг 
 
II предавање – 3+2 ,   
 
1.2. Интегративни модели  предузећа 
1.3. Модел иновативне организације  
1.4. Компарација модела менаџмента:  амерички - јапански - европски 
1.5. Технолошка парадигма 
 
2. Значење технологије у организацији 
2.1. Управљање технологијом 
2.2. Типови технологије 
2.3. Информационе технологије 
3. Компоненте технологије 
4. Фрагментација технологије 
5. Природа, човек, друштво и технологија 
6. Нове технологије, запосленост и запошљавање 
 
III предавање 3+2 ,   
 
7. Управљање технологијом и продуктивност 
8. Управљање технологијом и  организација 
9. Развој технологије и  животни циклус организације  
10. Управљање технологијом у предузећу 
 
IV предавање 3+2,  
 
11. Иновације и предузетништво  
12. Стратегија технолошке конкурентности 
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13. Управљање тоталним  квалитетом 
 
V предавање 3+2,  
 
II МЕНАЏМЕНТ ОПЕРАЦИЈА –  СТРАТЕГИЈА И АНАЛИЗА  
1. Стратегија операција и ланац   вредности 
2. Стратегија операција и  технологије 
3. Стратегијска анализа операција:технолошко предвиђање 
и технолошко планирање  
 
VI предавање 3+2,  
 
3. Методе технолошког предвиђања 
3.1. Методе технолошког предвиђања 
3.2. Избор метода предвиђања 
3.3. PATTERN – metod 
3.4. Морфолошка истраживања 
3.5. Браинсторминг метода 
3.6. ДЕЛФИ метода 
3.7.Примена ДЕЛФИ методе ----------------- ОБЛАСТ ПРВОГ КОЛОКВИЈУМА 
                                                 ----------------- ОБЛАСТ ДРУГОГ КОЛОКВИЈУМА 
4. Стратегијска анализа операција: показатељи технолошког    напретка 
4.1. Компоненте технолошког напретка 
4.2. Опрема 
4.3. Производ 
4.4. Материјал 
4.5. Енергија 
 
VII предавање 3+2,        
4.6. Истраживање и развој 
4.7. Инвестиције 
4.8. Кадрови 
4.9. Заштита човековог окружења 
4.10. Организација и управљање 
5. Кооперације, мреже и   алијансе 
VIII предавање 3+2,  (I колоквијум) 
 
III МЕНАЏМЕНТ ОПЕРАЦИЈА –     ОПЕРАТИВНИ ПРИСТУП 
1. Технолошки системи 
2. Технолошки процеси и операције 
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3. Подршка оперативном управљању технологијом 
 
IX предавање 3+2,  
 
4. Флексибилни производни  системи 
4.1. Флексибилност технологије и организације 
4.2.Флексибилност производње, ЈИТ производња и КАНБАН 
4.3. Нова технологија и ФПС 
4.4. Оргаизација флексибилне технологије 
4.5. Групна технологија и ФПС 
4.6. Оцена флексибилности технологије 
4.7. ИТ у управљању технолошким системима 
 
X предавање 3+2,  
 
5. Ланац снабдевања 
5.1. Концепт ланца снабдевања 
5.2. Развијање интегрисаних ланаца снабдевања 
5.3. Управљање ланцем снабдевања 
5.4. Електронско пословање и ланац снабдевања 
 
XI предавање 3+2,  
 
IV МЕНАЏМЕНТ ОПЕРАЦИЈА УСЛУГА 
1. Излази операција 
1.1. Роба и услуга 
1.2. Услуге 
2. Сличност и разлике робе и услуга  
 
XII предавање 3+2,  
 
3. Менаџмент операције услуга 
3.1. Менаџмент услуга 
3.2. Услуге и сродност операција 
3.2.1. Продуктивност и квалитет услуга 
3.2.2. Капацитет 
3.2.3. Примењене технологије 
3.2.4. Вредновање канала испоруке 
3.3. Утицај контакта са купцима на менаџмент операција 
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XIII предавање 3+2, (II колоквијум)  
 
3.4. Пројектовање услуга  
Вежбе 
 
XIV предавање 3+2,    
 
Вежбе 
 
XV   предавање 3+2,  
 
Вежбе 
Припрема за испит - Обрада испитних питања 
 
 
XV  предавање 3+2,   
 
(I колоквијум)  
(II колоквијум)  
Семинарски радови 
Вежбе 
 
Пожаревац, фебруар 2016. год. 
 
 
 

Проф. др Слободан Стаменковић 
 

______________________________ 
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PITANJA ZA: 
 

I  KOLOKVIJUM 
1. Objasnite dva osnovna nivoa i ključne aspekte menañžmenta operacija:  
        -strateški nivo i  
        -operativni nivo. 
2.     Koje komponente tehnoloških resursa obuhvata menañžment operacija?  
3.     Definišite menañžment filozofije u Industrijskoj revoluciji (doba pred-tejlorizma, doba  
        masovne proizvodnje i doba fleksibilne proizvodnje)? 
4.     Objasnite pristupe u sagledavanju strategijske pozicije tehnološke inovacije? (Technology  

        push, Market pull, Strategy pull) 
5.     Definišite faktore uspešnosti tehnološke inovacije? 
6.     Karakteristike inovativne organizacije 
7.     Kako meriti sveukupnu uspešnost inovativne organizacije? 
8.     Objasnite stepen uvoñenja tehnoloških inovacija? [SUTI= F (KOG, IO)] 
9.     Definišite karakteristike nove tehnološke paradigme? 
10.   Definišite pojam reinžinjeringa (BPR)  
11.   Definišite integrativni model preduzeća?  
12.   Razlike i sličnosti američkih, japanskih i evropskih pristupa menadžnentu 
13.   Tipovi tehnologije 
14.   Komponente tehnologije i njihove karakteristike 
15.   Odnos tehnologije i opreme 
16.   Odnos tehnologije i know-how 
17.   Veza tehnologije i prirode, društvenog napretka i čoveka 
18.   Odnos izmeñu nove tehnologije i zaposlenosti i zapošljavanja 
19.   Objasniti paradoks produktivnosti 
20.   Uloga matrice ciljeva u merenju produktivnosti 
21.   Osnovna područja upravljanja tehnologijom u preduzeću 
22.   Tehnološka inteligencija 
23.   Životni ciklus organizacije i faze razvoja 
24.   Životni ciklus tehnologije u odnosu na preduzetnički poduhvat firme 
25.   Odnos organizacione kulture i razvoja tehnologije 
26.   Objasniti značenje SBA, SPJ i STP 
27.   Ciljevi upravljanja tehnologijom u preduzeću i problemi strateškog i operativnog pristupa 
28.   Menadžment inženjerstvo 
29.   Strategije razvoja i kompetentnost 
30.   Značaj i uloga benčmarkinga u upravljanju tehnologijom 
31.  Pojam, značaj i strategija multibiznisa 
32.  Ključne kompetentnosti menadžmenta tehnologije 
33.  Strategija tehnološke konkurentnosti preduzeća 
34.  Horizontalna strategija – upravljanje portfoliom 
35.  Standardi kvaliteta 
36.  Koncept TQM 
37.  Koncept lanca vrednosti, primarne i sekundarne operacije 
38.  Upravljanje tehnološkim portfoliom 
39.  Odnos predviñanja i planiranja 
40.  Osnovne karakteristike PATTERN, Delfi, Breinstorming metoda i morfološka istraživanja 
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 II KOLOKVIJUM 
 
1. Tehnološki napredak i njegove komponente 
2. Oblici tehnološke kooperacije 
3. Objasniti vertikalnu kooperaciju 
4. Objasniti horizontalnu kooperaciju 
5. Tehnološka kooperacija i strateške alianse 
6. Poterov model pet konkurentskih sila 
7. Mreže i alijanse 
8. Sistemi i sistemski pristup 
9. Tehnologija kao sistem 
10. Tehnološki procesi i operacije 
11. Tehnološki procesi pema stepenu uloženog rada 
12. Tehnološki procesi prema vrsti rada koji se obavljaju 
13. Tehnološki procesi prema vrsti delatnosti 
14. Tehnološki procesi prema kretanju materijala i stabilnosti uslova 
15. Tehnološki procesi prema organizaciji proizvodnje 
16. Tehnološki procesi prema redosledu makroprocesa 
17. Tehnološki procesi pripreme sirovine 
18. Tehnološki procesi hemijske prerade 
19. Tehnološki procesi fizičke obrade 
20. Tehnološki procesi završne obrade 
21. Pojam, struktura i značaj tehnološke matrice 
22. Ekonomska i tehnološka analiza tehnološkog sistema 
23. Nova proizvodna filozofija i JIT 
24. Kanban 
25. Fleksibilna proizvodnja 
26. Značaj i uloga IT u upravljanju tehnologijom 
27. Koncept lanca snabdevanja 
28. Zalihe u lancu snabdevanja 
29. Razvoj integrisanih lanaca snabdevanja 
30. Prednosti i zadaci upravljanja lancem snabdevanja 
31. Uloga IT u lancu snabdevanja 
32. Sličnosti i razlike robe i usluga 
33. Karakteristike menadžmenta usluga 
34. Podela usluga prema srodnosti operacija 
35. Produktivnost i kvalitet usluga 
36. Kapacitet usluga 
37. Primenjene tehnologije i menadžment usluga 
38. Kanali isporuke usluga 
39. Kontakti sa kupcima i menadžment operacija usluga 
40. Elementi koji povećavaju i oblikuju uslugu 
41. Projektovanje usluga 
42. Objasniti “kuću kvaliteta” 
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ISPITNA PITANjA IZ PREDMETA 
MENADŽMENT OPERACIJA I KVALITETA 

 
1. Objasniti vezu tehnologije i organizacije kroz istorijski pristup 
2. Strateška tehnološka konkurentnost i strateška pozicija tehnološke inovacije 
3. Faktori uspešnosti tehnološke inovacije 
4. Karakteristike inovativne organizacije 
5. Odnos inovativne organizacije i okruženja 
6. Komponente kompetentnosti inovativnog preduzeća  
7. Faktori promene organizacije ( inovacioni i operacionalni ) 
8. Reinženjering 
9. Integrativni modeli preduzeća 
10. Model inovativne organizacije 
11. Razlike i sličnosti američkih, japanskih i evropskih pristupa menadžnentu 
12. Tehnologija i njeno značenje u organizaciji 
13. Tehnologija kao objekta upravljanja 
14. Tipovi tehnologije 
15. Komponente tehnologije i njihove karakteristike 
16. Odnos tehnologije i opreme 
17. Odnos tehnologije i know-how 
18. Veza tehnologije i prirode, društvenog napretka i čoveka 
19. Odnos izmeñu nove tehnologije i zaposlenosti i zapošljavanja 
20. Objasniti paradoks produktivnosti 
21. Uloga matrice ciljeva u merenju produktivnosti 
22. Osnovna područja upravljanja tehnologijom u preduzeću 
23. Tehnološka inteligencija 
24. Životni ciklus organizacije i faze razvoja 
25. Životni ciklus tehnologije u odnosu na preduzetnički poduhvat firme 
26. Odnos organizacione kulture i razvoja tehnologije 
27. Objasniti značenje SBA, SPJ i STP 
28. Ciljevi upravljanja tehnologijom u preduzeću i problemi strateškog i operativnog pristupa 
29. Menadžment inženjerstvo 
30. Strategije razvoja i kompetentnost 
31. Značaj i uloga benčmarkinga u upravljanju tehnologijom 
32. Pojam, značaj i strategija multibiznisa 
33. Ključne kompetentnosti menadžmenta tehnologije 
34. Strategija tehnološke konkurentnosti preduzeća 
35. Horizontalna strategija – upravljanje portfoliom 
36. Standardi kvaliteta 
37. Koncept TQM 
38. Troškovi kvaliteta 
39. Koncept lanca vrednosti, primarne i sekundarne operacije 
40. Razlike u lancu vrednosti proizvodnih, servisnih i mrežnih organizacija 
41. Koncept baznih, ključnih i nastajućih tehnologija 
42. Odnos životnog ciklusa tehnologije i tražnje  
43. Pojam i značaj tehnološkog portfolia 
44. Odnos strategije preduzeća i tehnološkog portfolia 
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45. Upravljanje tehnološkim portfoliom 
46. Odnos predviñanja i planiranja 
47. Tehnološko predviñanje 
48. Metode tehnološkog predviñanja i izbor metoda 
49. Osnovne karakteristike PATTERN, Delfi, Breinstorming metoda i morfološka istraživanja 
50. Tehnološki napredak i njegove komponente 
51. Oblici tehnološke kooperacije 
52. Objasniti vertikalnu kooperaciju 
53. Objasniti horizontalnu kooperaciju 
54. Tehnološka kooperacija i strateške alianse 
55. Poterov model pet konkurentskih sila 
56. Mreže i alijanse 
57. Sistemi i sistemski pristup 
58. Pojam, struktura i značaj tehnološke matrice 
59. Ekonomska i tehnološka analiza tehnološkog sistema 
60. Nova proizvodna filozofija i JIT 
61. Kanban 
62. Fleksibilna proizvodnja 
63. Značaj i uloga IT u upravljanju tehnologijom 
64. Koncept lanca snabdevanja 
65. Zalihe u lancu snabdevanja 
66. Razvoj integrisanih lanaca snabdevanja 
67. Prednosti i zadaci upravljanja lancem snabdevanja 
68. Uloga IT u lancu snabdevanja 
69. Sličnosti i razlike robe i usluga 
70. Karakteristike menadžmenta usluga 
71. Podela usluga prema srodnosti operacija 
72. Produktivnost i kvalitet usluga 
73. Kapacitet usluga 
74. Primenjene tehnologije i menadžment usluga 
75. Kanali isporuke usluga 
76. Kontakti sa kupcima i menadžment operacija usluga 
77. Elementi koji povećavaju i oblikuju uslugu 
78. Projektovanje usluga 
79. Objasniti “kuću kvaliteta” 


