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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: Предмети из пословања предузећа (МРС, Анализа пословања, и др), Светско и ЕУ
окружење.
Предмет предаје: др Слободан Стаменковић, редовни професор
Методе наставе: предавања, тестирање разумевања у току наставе, контролни тестови, израда и
одбрана семинарског рада, студије случајева
Садржај предмета

Бр. часова

Р.бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Менаџмент, Теорија и пракса, Доприноси, Развој теорије, Стратегијско планирање,
Стратегијски менаџмент, Проактиван став
Стратегијска визија, Циљеви, Стратегија (појам, дефиниција, сврха, карактеристике),
Стратегија и средина, Конкурентска предност, Динамика конкуренције и реаговање
Процес стварања стратегија, Нивои – Хијерархија, Системски приступ, Стратегија СПЈ,
Стварање у диверсификованом предузећу, Планирање портфолиа, Одлуке Карактеристике
Одлуке – Менаџмент и стратегијске одлуке, Управљање стратег. питањима, Информације
за СМ – за одлуке, Интерна анализа (анализа извора и способности, процена суштине
компетентности)
Интерна анализа (анализа процеса економске ренте, снаге и слабости, ланац вредности),
Анализа средине, Анализа конкуренције, Стратегијско предвиђање (методи, технолошко
предвиђање)
Стратегијско предвиђање (метод сценарија), Стратегијски избор (избор стратегије,
стратегијске опције, три генеричке стратегије, стратегија вођства, стратегија
диференцирања, стратегија фокуса)
Интегрисање стратегије ниских трошкова и диференцирања, алтернативе генеричким

10
12
10
10
14
10
12
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

стратегијама, Стратегија раста, Стратегија контракције
ПРВИ КОЛОКВИЈУМ
Стратегија заокрета, Предузетничке стратегије, Иновативне стратегије (знање и
иновативност пред.)
Иновативне стратегије (учење и иновативност, иновација и конкурентска предност,
приступи, предузеће, иновативни менаџмент), Технолошке стратегије (технолошка
промена, технологија и конкурентност)
Технолошке стратегије (димензије, И&Р стратегије, производне), Глобализација и
конкурентска предност, Глобализација и трансформација предузећа
Стратегијске опције, Стратегије МНК, Управљање у глобализацији, Карактер стратегијске
промене
Трансформација, Фактори успешности промене, Култура и промена, Стварање адекватне
организације, Структура

Колоквијуми и припрема за испит
УО и топ менаџмент, Менаџери и стратегијска промена, Стејкхолдери, Моћ у предузећу,
Друштвена одговорност, Лидерство у савременом предузећу
Менаџмент и лидерство, Типови лидерства и промена, Трансформационо лидерство.
ДРУГИ КОЛОКВИЈУМ

Поновљени колоквијуми и припрема за испит

12
10
10
10
10
10
10
14
16

Начин оцењивања
ПРИСУТНОСТ НАСТАВИ
5+5=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.

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:
- Први колоквијум – 03.11.2016. у 14,00 часова;
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- Други колоквијум 01.12.2016., у 14,00 часова.
Трајање колоквијума је 45 минута. Сваки колоквијум доноси 20 поена, 5 питања x 4 поена =
20 поена и II - 5x4=20 поена. Укупно за колоквијуме 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. Студент сам бира тему
семинарског рада, или је 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;
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;
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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;
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. 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 једној физичкој
копији. Рад се у једној копији предаје професору, односно студентској служби најкасније
15 (петнаест) дана пре испитног рока. Копија рада, са уписаном оценом се враћа студенту
и исти је доноси на усмени испит.
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УПУТСТВО
ЗА ИЗРАДУ СЕМИНАРСКОГ РАДА ИЗ ПРЕДМЕТА
«СТРАТЕГИЈСКИ МЕНАЏМЕНТ»
ФМЗ ВШЈ ПОЖАРЕВАЦ
1. Насловна страна, на којој се:
- у заглављу пише: Универзитет Џон Незбит, Факултет за менаџмент Зајечар ВШЈ
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; четири прореда ниже пише се назив предмета
и професор, ћирилица;
- 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, ћирилица;.
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; ћирилица;
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, ћирилица; када се наводе имена страних аутора или оригинални
називи цитиране стране литературе користи се оригинално писмо (латиница, енглески
језик, итд).
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 5-8 страница, а
закључак до 2 странице, ћирилица;.
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 на преглед и оцењивање шаље електронски професору, а предаје се у једној
копији, у фасцикли, на усменом испиту.
ФОРМА СЕМИНАРСКОГ РАДА
Дужина рада: најмање 10 страна.
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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
Предиспитне 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).

Пожаревац, септембар 2016. год.

проф. др Слободан Стаменковић
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