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Студијски програм : ИНЖЕЊЕРСКИ МЕНАЏМЕНТ 
Врста и ниво студија: Основне академске студије 
Назив предмета: СТРАТЕГИЈСКИ МЕНАЏМЕНТ 
Наставник: Mилошевић М, Исидора 
Статус предмета: обавезан (модул Пословни менаџмент и модул Информатички менаџмент) 
Број ЕСПБ: 4 
Услов: Знања из области основа менаџмента и теорије система  
Циљ предмета: Стицање знања из облти стратегијског планирања. 
Исход предмета: савладавање технике и технологије стратегијског планирања као и овладавње 
одговарајућим алатима који се у ту сврху користе. 
Садржај предмета 
Теоријска настава:  
Појам и карактеристике стратегијског менаџмента. Стратегијска мисија и визија. Стратегијска анализа. 
Стратегијске опције. Избор стратегије. Спровођење стратегије. Контрола спровођења стратегије. Алати 
и технике стратегијског менаџмента: SWOT анализа, анализа стратегијских клинова, метод KFU, метод 
сценарија, метод симулације, делфи метода. Метод стратегијске портфолио анализе, технолошке мреже. 
Лидерство: појам и дефиниција лидерства. Теорије и стилови вођења. Концепт менаџерске мреже. 
Концепт подељеног вођства. Тимски рад. Осамостаљивање запослених. Виртуелно вођство. Стратегије 
успеха. 
 
 
Практична настава:  
Студија случаја- решавање конкретног пословног проблема (рад у групи- и презентација решења). 
Упоредна анализа различитих решења од различитих група. 
 
Литература 
Препоручена литература:  

1. Ж. Живковић, М. Јелић, Н. Поповић, Стратегијски менадџмент, Штампарија Бакар, Бор, 2004, 
2. Dess, Lumpkin, Eisner, Strategijski menadžment, Data Status, Beograd, 2007. 

 
Помоћна литература: 

1. M. A, Hitt et al., Stretegic Management, 7e, Concepts and Cases, Texas A and M University, 2006. 
2. G. Cole, Strategic Management, 2nd Edition, Midlesex University, 2003. 

 
 
Број часова  активне наставе: 6 Остали часови 
Предавања: 
3 

Вежбе: 
3 

Други облици 
наставе: 

Студијски 
истраживачки 
рад: 
 

Методе извођења наставе: Теоријска настава фронталног типа уз практичне примене у оквиру групног, 
индивидуалног и комбинованог метода наставе. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит  
практична настава  усмени испит 60 
колоквијум-и 20 ..........  
семинар-и 10   
Начини провере знања могу бити различити, у табели су наведене само неке опције: (писмени испити, 
усмени испит, презентација пројекта, семинари итд...... 
*максимална дужна 1 страница А4 формата 
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