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ПРОГРАМ ПРЕДМЕТА 
Школа: Факултет за пословне студије Пожаревац        

Врста и ниво студија: ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ  СТУДИЈЕ 

Назив студијског  програма: Пословне академске студије 

Број студијског програма:  Шифра студијског програма: 307-1-2 

Шифра предмета: СТМ 

Назив предмета: СТРАТЕГИЈСКИ МЕНАЏМЕНТ ЕСПБ: 8 

Шифра СП предмета: 307-1-2-СТМ Година: 4 Семестар: 7 Фонд часова: 180 

Статус предмета: ОБАВЕЗАН 

Условљеност:    Да       Не 

Циљ предмета:  Разумевање и усвајање концепта стратегијског менаџмента релевантног за 
предузећа која своју пословну активност обављају у привреди коју карактеришу дисконтинуитет и 
глоблизација. Стварање стручности у стратегијској анализи и стратегијском избору и способности 
за предузимање стратегијских промена. 
Шире компетентности:  Познавање значаја савременог пословања. Разумевање стратегијске 
визије и циљева пословања и развој способности примене стратегија. Познавање интерне анализа 
предузећа и утицаја окружења кроз анализу средине и анализу конкуренције.  

Предметне компетентности: Развој способности стратегијског предвиђања, приступа избору 
стратегија. Разумевање концепата свих стратегија. Разумевање значаја и важности глобализације и 
међународних стратегија. Развој вештине конципирања контроле и проактивности на стратегијске 
промене. 
Језик студија: СРПСКИ 
Предзнање: Из пословања предузећа (МРС, Анализа пословања, и др), Светско и ЕУ окружење.     

Предмет предаје: др Слободан Стаменковић, ванредни професор 

Методе наставе: предавања, тестирање разумевања у току наставе, контролни тестови, израда  и 
одбрана семинарског рада, студије случајева 

Садржај предмета 

Р.бр.                                     
 

Бр. часова 
 

1.  Појам, садржај и карактеристике стратегијског менаџмента.  10 

2.  Основе теорије менаџмента –  ПИМС програм, Метод сценарија, SWOT 
анализа, Cost-Benefit анализа,  Бенчмаркинг, Остали концепти, методе и 
технике 

8 

3.  Стратегијски менаџмент-одговор на изазове и промене, Стратегијско 
планирање, Теорија система, Динамичко ангажовање, Стратегијски 
менаџмент. 

10 

4.  Процес стратегијског менаџмента, Анализа екстерне средине, Анализа 
интерне средине, Технолошка и организациона конкурентност у грани 
делатности 

10 

5.  Технолошка и организациона конкурентност делатности, Визија, мисија и 
циљеви, Алгоритам утицаја на избор менаџмента, Основни правци 
промена менаџмента 

8 

6.  Мисија менаџмента, Циљеви менаџмента, Формулисање стратегије 8 
7.  Стратегијски избор: генеричке стратегије; стратегије раста; стратегије 

контракције и заокрета;  
12 
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8.  Стратегијски избор: предузетничке стратегије; иновативне стратегије; 
технолошке стратегије; међународне стратегије  
ПРВИ КОЛОКВИЈУМ 

12 

9.  SWOT анализа делатности, Теоријска и експериментална истраживања 
особености делатности, Перспективе И&Р, Алгоритми стратегијских 
промена. 

8 

10.  SWOT анализа језгра комптентности, Сумарна анализа критичних 
слабости и снага, Критеријуми и концепти стратегијске промене  

8 

11.  Модели стратегијске промене – поступак, алгоритам, Технолошки 
концепти - Основе израде модела по привредним делатностима  

 Израда модела 
8 

12.  Спровођење стратегије, Модели промена у делатностима планирање и 
релокација ресурса, организационе промене, промене кроз људе и системе, 

10 

13.  Спровођење стратегије - Гранске стратегије, Интерне стратегије, Ефекти 
имплементације стратегије 

10 

14.   Стратегијска контрола, Процес стратегијске контроле, Нови концепти 
стратегијског менаџмента  

8 

15.  Имплементација стратегије у привредним областима 7 
16.  Имплементација стратегије у услужним делатностима 6 
17.  Имплементација стратегије у ванпривредним  делатностима 4 
18.  ДРУГИ КОЛОКВИЈУМ 5 
19.  Обрада завршних студија случајева у привреди-по избору студента. 

Припрема за усмени испит 
8 

20.  Стратегија и структура,  8 
21.  Контрола спровођења стратегије 8 
22.    Колоквијуми и припрема за испит 4 

Литература:  

Милисављевић, М., ОСНОВИ СТРАТЕГИЈСКОГ МЕНАЏМЕНТА, Мегатренд 
ИЛИ 
Милисављевић М., САВРЕМЕНИ СТРАТЕГИЈСКИ МЕНАЏМЕНТ, Мегатренд ,2012. год. 
Додатна литература: Стаменковић, С., Стратегијски менаџмент у саобраћају, Инорог, Бор, 2007. 
Облик провере знања                           поена                    Мин. Број поена за пролазност: 55 

ПРИСУТНОСТ НАСТАВИ  10  

КОЛОКВИЈУМИ (2) 2x20=40  

СЕМИНАРСКИ РАД 20  

УСМЕНИ ИСПИТ 30  

Резултати изучавања предмета:  Способност примене основних принципа менаџмента у развоју 
стратегија организација, на бази спознаје о способностима предузећа и могућностима њиховог 
оптималног развоја и стварања компетентности за конкурентку производњу, процесе и одрживи 
развој. 
Посебне назнаке за предмет: Услов за полагање колоквијума је редовно похађање наставе. 
Колоквијуми се морају полагати редоследом први, па други. Сви термини колоквијума су унапред 
одређени Планом и програмом предмета. Семинарски рад се ради по утврђеним темама и по 
дефинисаном стандарду за израду семинарског рада. Полагање усменог испита условљено је 
претходном позитивном оценом  семинарског рада и положеним колоквијумима.  
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    ПРЕДИСПИТНЕ ОБАВЕЗЕ 

 

     1. Присутност предавањима и вежбама 
     Студент је дужан да редовно прати наставу и вежбе, а сходно распореду наставе који се 
налази на сајту Факултета и огласним таблама. Са распоредом наставе по појединачним 
предметима студент се обавештава и на првом предавању. 
За активно учешће у настави студент остварује 10 поена, 5 за предавања и 5 за вежбе. Своју 
присутност студент потврђује потписом на Обрасцу присутности Факултета.  
 
      2.  Колоквијуми 
Колоквијуми су обавезни и студент их полаже у утврђеним терминима, и то: 
    I  колоквијум дана 11.11.2013. год. у 15,00 часова, 
    II колоквијум дана 23.12.2013. год. у 15,00 часова. 
Трајање колоквијума је 60 минута. Сваки колоквијум доноси 20 поена, I – 5 питања x 4 
поена = 20 поена и II - 5x4=20, укупно 40 поена. 
У току наставе ће бити два теста провере разумевања наставе и контролни тестови. 
Студенти ће на предавањима благовремено добити информацију о термину провере. 
 
      3. Семинарски рад 
Семинарски рад је обавезан и ради се по унапред утврђеним темама. У прве две недеље 
наставе студент сам бира тему семинарског рада, а након тога (у трећој недељи наставе) 
тему одређује професор и о томе обавештава студента израдом и објавом списка студената и 
одабраних или додељених тема, на сајту факултета и огласној табли.   

 
ТЕМЕ СЕМИНАРСКИХ РАДОВА 
 
1. Иновативне стратегије, степен иновације и примене иновативних решења у Р.Србији; 
2. Стратегијски менаџмент и друштвена одговорност предузећа; 
3. Анализа извора и способности предузећа   у Р.Србији; 
4. Анализа суштине компетентности, студија случаја; 
5. Анализа снага и слабости предузећа у Р.Србији; 
6. Анализа конкурентности предузећа у Р.Србији; 
7. Утицај средине на предузеће, студија случаја; 
8. Анализа ризика екстерног окружења и могући утицај на стратешку позицију предузећа 
у Р.Србији; 
9. Анализа интерних ризика и могући могући утицај на стратешку позицију предузећа у 
Р.Србији; 
10. Стратешко управљање у условима кризе; 
11. Структурне промене и дефинисање стратегије; 
12. Стратешко управљање у транзиционим условима; 
13. Нивои формулисања стратегије; 
14. Портфолоио менаџмент: тржишни ризик, CAPM модел, арбитражно вредновање, 
студија случаја; 
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15. Реструктурирање: мерџери и аквизиције, студија случаја; 
16. Стратешко управљање ризицима, студија случаја; 
17. Финансијска стратегија предузећа, студија случаја; 
18. Стратегија инвестирања, студија случаја, 
19. Стечај и ликвидација као резултат неадекватног управљања, на примеру Р.Србије; 
20. Стратегијска промена: однос стратегије и структуре; 
21. Стратегијска промена; однос стратегије и организационе културе; 
22. Информације за стратегијски менаџмент; 
23. Приступи и дефиниције стратегијског менаџмента у домаћој и иностраној стручној 
литератури; 
24. Веза између стратегијског менаџмента и других научних дисциплина; 
25. Стратегије знања; 
26. Организација која учи; 
27. Савремени методи, модели, технике и инструменти за стратешко одлучивање. 
28. Иновативне стратегије, степен иновације и примене иновативних решења у Р.Србији; 
29. Стратегијски менаџмент и друштвена одговорност предузећа; 
30. Анализа извора и способности предузећа   у Р.Србији; 
31. Анализа суштине компетентности, студија случаја; 
32. Анализа снага и слабости предузећа у Р.Србији; 
33. Анализа конкурентности предузећа у Р.Србији; 
34. Утицај средине на предузеће, студија случаја; 
35. Анализа ризика екстерног окружења и могући утицај на стратешку позицију предузећа 
у Р.Србији; 
36. Анализа интерних ризика и могући могући утицај на стратешку позицију предузећа у 
Р.Србији; 
37. Стратешко управљање у условима кризе; 
38. Структурне промене и дефинисање стратегије; 
39. Стратешко управљање у транзиционим условима; 
40. Нивои формулисања стратегије; 
41. Портфолоио менаџмент: тржишни ризик, CAPM модел, арбитражно вредновање, 
студија случаја; 
42. Реструктурирање: мерџери и аквизиције, студија случаја; 
43. Стратешко управљање ризицима, студија случаја; 
44. Финансијска стратегија предузећа, студија случаја; 
45. Стратегија инвестирања, студија случаја, 
46. Стечај и ликвидација као резултат неадекватног управљања, на примеру Р.Србије; 
47. Стратегијска промена: однос стратегије и структуре; 
48. Стратегијска промена; однос стратегије и организационе културе; 
49. Информације за стратегијски менаџмент; 
50. Приступи и дефиниције стратегијског менаџмента у домаћој и иностраној стручној 
литератури; 
51. Веза између стратегијског менаџмента и других научних дисциплина; 
52. Стратегије знања; 
53. Организација која учи; 
54. Савремени методи, модели, технике и инструменти за стратешко одлучивање. 
55. Информације за стратегијски менаџмент; 
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56. Приступи и дефиниције стратегијског менаџмента у домаћој и иностраној стручној 
литератури; 
57. Веза између стратегијског менаџмента и других научних дисциплина; 
58. Стратегије знања; 
59. Организација која учи; 
60. Савремени методи, модели, технике и инструменти за стратешко одлучивање. 
 
Студент тему семинарског рада бира по личном интересовању. Уколико се за одређену 
тему студент не определи до 21.10.2013. године (трећа недеља предавања), тему одређује 
професор на предмету, о чему води писану евиденцију. Тема семинарског рада се може 
модификовати, али само у оквиру програмске области предмета из које је дефинисана.  
Након израде семинарског рада, по Упутству за израду семинарског рада (у прилогу), 
студент рад доставља мејлом професору на преглед и оцењивање. Након прегледа и 
отклањања свих евентуалних примедби, студент рад штампа и предаје у 2 (две) физичке 
копије и једну електронску на ЦД-у (CD). Рад се у једној копији+ЦД предаје професору, 
односно студентској служби најкасније 15 (петнаест) дана пре испитног рока. Друга копија 
рада, са уписаном оценом се враћа студенту и исти је доноси на усмени испит. 
 
 
 

УПУТСТВО 

ЗА ИЗРАДУ СЕМИНАРСКОГ РАДА ИЗ ПРЕДМЕТА  
«СТРАТЕГИЈСКИ МЕНАЏМЕНТ» 

ФАКУЛТЕТ ЗА ПОСЛОВНЕ СТУДИЈЕ ПОЖАРЕВАЦ 
 

1. Насловна страна, на којој се: 
- у  заглављу пише: МЕГАТРЕНД УНИВЕРЗИТЕТ, Факултет за пословне студије 
Пожаревац,   фонтом Times New Roman, 14, црно, центрирано у средини, са једним 
проредом; 
-на средини странице пише се назив семинарског рада, великим словима, фонтом Times 
New Roman, 14, црно, центрирано у средини; четири прореда ниже пише се назив предмета 
и професор 
- 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 
највише две странице. 
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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 до 2 странице. 
На крају рада: датум, место, име и презиме студента и потпис. 

 
5. Приликом обраде теме семинарског рада студент може да примени знање стечено 
обрадом литературе и покаже како се неки конкретан проблем може решити, при чему то 
може учинити анализом примера из праксе или литературе, обрадом задатка, на неки 
други практичан начин, емпиријским или самосталним научним истраживањем које је 
усмерено на одређену област.  
 
6. Рад се предаје у две копије, у фасциклама, и једна копија на диску, у  Wordu 2003. 
 
ФОРМА СЕМИНАРСКОГ РАДА 
Дужина рада:  најмање 10  страна. 
Формат текста: А4 (210x297 mm), маргине све по 2.5 цм, проред 1, фонт  Times New 
Roman, 12, ћирилица.  
Навођење извора: користити фусноте или ендноте. Уколико се користе фусноте, на крају 
рада је обавезна литература. Навођење извора у литератури, фусноти или ендноти: 
презиме, прво слово имена, (година издања), назив дела (књига: италик; ако је часопис или 
зборник радова у питању назив чланка пише се нормалним словима, а назив часописа 
односно зборника италик стилом), место издања: издавач, број стране на којој се у 
часопису или зборнику чланак налази. Означавање слика и табела у тексту: наводи се број 
слике (табеле), а затим и назив слике или табеле. Навођење извора испод слика и табела – 
наводи се цео извор: презиме, прво слово имена (година издања), назив дела, место 
издања: издавач, број стране на којој се у извору слика или табела налази. Користи се фонт 
Times New Roman, 10. 
 
 
4. Оцењивање    
Преиспитне обавезе доносе студенту до 70 поена, и то: на присутности до 10 поена, на 
колоквијумима до  40 поена, на семинарском раду до 20 поена. 
Испит из премета Стратегијски менаџмент је усмени и доноси студенту до 30 поена. 
Усмени испит је обавезан и студент га полаже по унапред припремљеним питањима - 30 
форматираних испитних питања са по три појединачна питања. Студент извлачи 
форматирана питања и одговара на појединачна 3 питања, редоследом по сопственом 
избору.  
Укупна оцена на испиту  се одређује на основу дефинисаних критеријума: 
 
• мање од 54 поена - оцена 5  
• 55 и више а мање од 64 поена - оцена 6 (довољан) 
• 65 и више а мање од 74 поена - оцена 7 (добар) 
• 75 и више а мање од 84 поена - оцена 8 (врло добар) 
• 85 и више а мање од 94 поена - оцена 9 (одличан) 
• 95 и више поена - оцена 10 (посебно се истиће).  
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 Formatirana ispitna pitanja za usmeni ispit 

 

I 

1 - Uslužna ekonomija, opšti pojmovi i karakteristike 
2 - Dinamičko angažovanje – stvaranje i ponovno stvaranje organizacije, kultura i  
     polikulturalizam, kvalitet 
3 - Efekti implementacije strategije – u izabranoj delatnosti (grana ili organizacija)  
 

II 

   1 – Кoncepti, metode i tehnike – Analiza jaza, Kriva iskustva, Finansije za SM  

   2 – Formulisanje strategije  
   3 – Preduzetničke strategije 
             - preduzetnički poduhvat 
             - malo preduzeće u privrednoj strukturi 
             - strategije malih preduzeća 

 

III 

1 – Portfolio matrice – GE matrica 

2 - Vizija, misija i ciljevi – opšte karakteristike  
3 – Generičke strategije 

    - tri generičke strategije 

 

IV 

1 - Uslužni proces, podela usluga i razlike proizvoda i usluge  

2 - Ciljevi menadžmenta – liberalizacija, deregulacija i harmonizacija 

3 - Generičke strategije 
    - strategija voñstva u troškovima, kriva iskustva 
    - strategija diferenciranja 
    - strategija usredsreñenosti (fokus) 

 

V 

1 – Portfolio menadžment  
2 – Vizija, misija i ciljevi – pokretačke snage  

3 – Strategije kontrakcije i zaokreta 
              
VI 

1 – Portfolio matrice – BCG matrica  

2 – Analiza eksterne sredine  
3 – Modeli promena u delatnostima  

a. planiranje i relokacija resursa,  
b. organizacione promene,  
c. promene kroz ljude i sisteme  
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VII 

1 – Strategijsko planiranje  
2 – Ciljevi menadžmenta – informacioni sistemi 
3 – Strategije rasta 

  - definisanje strategije rasta 
            - strategija penetracije tržišta 
            - strategija razvoja tržišta 
            - strategija razvoja proizvoda 
 
VIII 

1 – Privredni i poslovni trendovi, opšte karakteristike  
2 – Strategijski menadžment – definicija i faze  

3 – Strategijska kontrola 

 

IX 

1 – Privredni i poslovni trendovi, karakteristike delatnosti   
2 – SWOT analiza delatnosti   
3 – Inovativne strategije 
             - znanje i inovativnost preduzeća 
             - učenje i inovativnost preduzeća 
             - inovacija i konkurentska prednost 
   

X 

1 – Cost-Benefit analiza   
2 –Tehnološka i organizaciona konkurentnost u grani delatnosti  
3 – Strategije rasta 
             - strategija vertikalne integracije 
             - strategija diversifikacije 
             - strategija pripajanja i spajanja 

 

XI 

1 – Osnove teorije menadžmenta  
2 – Analiza interne sredine   

3 – Proces strategijske kontrole  

 

XII 

1 – Ostali koncepti, metode i tehnike – Životni ciklus, Povećanje kreativnosti,  
      Softverski paketi  
2 – Ciljevi menadžmenta – privatizacija i tranzicija  

3 – Modeli strategijske promene – postupak, algoritam   

 

 

XIII 

1 – Portfolio matrice – tehnološki portfilio  

2 – Proces  strategijskog menadžmenta – opšte karakteristike  

3 – Inovativne strategije 
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             - pristupi inovaciji u privredi 
             - inovativna preduzeća 
             - inovativni menadžment 
 
  

XIV 

1 – PIMS program – opšte karakteristike  

2 – Proces strategijskog menadžmenta – analiza okruženja, interna analiza 
3 – Tehnološke strategije 
            - tehnološka promena i preduzeće 
            - tehnologija i konkurentska prednost 
            - dimenzije tehnološke strategije  

 

XV 

1 – PIMS program – modeli strategijskog planiranja 

2 – Tehnološka i organizaciona konkurentnost delatnosti 
3 – Granske strategije 

 

XVI 

1 – Metod scenarija 

2 – Vizija, misija i ciljevi – analiza uticajnih faktora  

3 – Interne strategije  

 

XVII 

1 – Dinamičko angažovanje – nova okruženja, etika i socijalna odgovornost, 
      globalizacija i menadžment  
2 – Perspektive  I&R  

3 – Meñunarodne strategije 
            - globalizacija i konkurentska prednost 
            - globalizacija i transformacija preduzeća 
            - strategijske opcije u globalnoj privredi 
  

XVIII 

1 – SWOT analiza    
2 – Misija menadžmenta  
3 – Pristup izboru strategije – izbor strategije i strategijske opcije 
 

XIX 

1 – Strategijski menadžment-odgovor na izazove i promene – opšte  karakteristike,  
      faze razvoja 
2 – Algoritam uticaja na izbor menadžmenta  

3 – Sprovoñenje strategije  

 

XX 

1 – Benčmarking – opšte karakteristike  

2 – Osnovni pravci promena menadžmenta organizacije - transformacija  

3 – Kriterijumi i koncepti strategijske promene  
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XXI 

1 – Benčmarking – proces u delatnosti            
2 – Tehnološki koncepti  
3 – Meñunarodne strategije 
            - strategijske opcije u globalnoj privredi 
            - strategije internacionalizacije poslovne aktivnosti 
            - upravljanje aktivnostima u globalnoj privredi 
  

XXII 

1 - Strategijski menadžment-odgovor na izazove i promene – globalizacija,  
     konkurentnost  
2 – Ciljevi menadžmenta – kvalitet, standardi, kriterijumi 
3 – Analiza implementacije i iterativnost procesa strategijskog menadžmenta 
  

XXIII 

1 – Teorija sistema u SM  

2 – Algoritmi strategijskih promena  

3 – Tehnološke strategije 

            - dimenzije tehnološke strategije 
            - istraživačko-razvojne (IR) strategije  
            - proizvodne strategije 
 
XXIV 

1 – Osnove teorije menadžmenta 

2 – Analiza eksterne sredine   
3 – Sprovoñenje strategije 
 

XXV 

1 – Cost - Benefit analiza  

2 – Formulisanje strategije  

3 – Strategijska kontrola  

 

XXVI 

1 – Uslužna ekonomija, opšti pojmovi i karakteristike  

2 – Strategijski menadžment – definicija i faze     

3 – Sumarna analiza kritičnih slabosti i snaga  

 

XXVII 

1 – Uslužni proces, podela usluga i razlike proizvoda i usluge  

2 – Analiza interne sredine   
3 – Proces strategijske kontrole  

 

XXVIII 

1 – Benčmarking – opšte karakteristike  

2 – Analiza eksterne sredine   
3 – Modeli strategijske promene – postupak, algoritam  
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XXIX 

1 – Privredni i poslovni trendovi, opšte karakteristike  

2 – Vizija, misija i ciljevi – opšte karakteristike  

3 – Analiza  implementacije i iterativnost procesa strategijskog menadžmenta 
XXX 

1 – Teorija sistema  

2 – SWOT analiza delatnosti  
3 – Tehnološke strategije 

            - dimenzije tehnološke strategije 
            - istraživačko razvojne (IR) strategije  
            - proizvodne strategije 
  
 
Београд, 24.09.2013.год.                                            проф. др Слободан Стаменковић  


