
 
 

 

СТРАТЕГИЈСКИ МЕНАЏМЕНТ 

План рада на предмету 
 

 

 

Модул: Обавезан на свим модулима програма Економија, пословно управљање и статистика 180 ЕСПБ 

и програма Економија, пословно управљање и статистика 240 ЕСПБ 

Година: II 

Семестар: Пролећни  

Фонд часова: 60П+60В 

ЕСПБ: 10 

 

 

I ЦИЉ ПРЕДМЕТА 

  

• Оспособљавање студената да ефективно формулишу мисију, визију, циљеве и пословне 

стратегије. 

• Оспособљавање студената да вреднују различите стратегијске опције.  

• Оспособљавање студената да ефикасно имплементирају изабране пословне стратегије. 

• Оспособљавање студената да ефикасно изводе активности стратегијског и оперативног 

менаџмента у складу са дефинисаним циљевима и пословним стратегијама. 

 

II ИСХОДИ ПРЕДМЕТА 

 

По завршетку учења предмета Стратегијски менаџмент, студент ће бити у стању да: 

• разуме и објасни парадигму стварања вредности за власнике и друге интересне групе и улогу 

менаџера у томе, због тога што ће знати или умети да: 

o сагледа и објасни појам предузећа 

o објасни појам парадигме предузећа и њене основне елементе 

o објасни и графички представи концепт животног циклуса производа (кретање прихода, 

трошкова и финансијског резултата) 

o објасни концепт животног циклуса предузећа 

o објасни појам, суштину и циљ менаџмента предузећа 

o објасни флексибилност и контролабилност као факторе виталности предузећа 

o објасни ефекат диверсификације у контексту животног циклуса производа 

o наведе разлоге за и против „максимизације вредности“ као ултимативног циља 

предузећа 

o идентификује и објасни факторе од којих зависи вредност предузећа 

o наведе и објасни основне елементе сваке организације 

o наведе и објасни основне функције сваке организације 

o дефинише менаџмент према M. P. Follett  

o наведе и опише основне активности менаџмента као процеса 

o разуме разлику између ефективности и ефикасности 

o наведе и објасни основне атрибуте менаџера 

o класификује различите врсте менаџера према хијерархијском нивоу и ширини 

одговорности 

o објасни три врсте вештина менаџера и њихову заступљеност на различитим 

хијерархијским нивоима 

o наведе и опише основне менаџерске функције и улоге 
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• формулише мисију, визију, циљеве, као примарне планске одлуке и стратегије, пројекте и бизнис 

план као секундарне планске одлуке, због тога што ће знати или умети да: 

o објасни појам пословног планирања и наведе његове основне активности 

o разуме циклус планирања и однос између планирања и контроле 

o дефинише циљеве према SMART приступу 

o разуме разлику између стратегијског и тактичког планирања  

o наведе и дефинише различите врсте планских одлука  

o објасни појам и врсте циљева 

o формулише мисију и визију предузећа 

o наведе и објасни различите врсте циљних функција 

o наведе и објасни основне пословне циљеве предузећа 

o разуме шта су и које су врсте мерила успеха  

o препозна и објасни критичне факторе успеха 

o дефинише појам стратегије из различитих перспектива 

o објасни појам и изворе конкурентске предности предузећа 

o разуме појам пословне синергије и објасни различите врсте синергија 

o објасни појам генералне стратегије и наведе врсте ових стратегија 

o објасни појам генеричке стратегије и наведе врсте ових стратегија 

o дефинише појам пројекта 

o објасни концепт животног циклуса пројекта 

o објасни технике приказа временског плана пројекта помоћу гантограма и дијаграма 

кључних догађаја 

o објасни суштину и основне врсте мрежних модела и појам критичног пута и укупне 

временске резерве  

o објасни појам и намену бизнис плана 

o идентификује потенцијалне кориснике бизнис плана и разлог њихове могуће 

заинтересованости за информације из бизнис плана 

o разуме три кључна дела бизнис плана и њихову садржину 

o препозна и објасни везу између подпланова унутар бизнис плана 

 

• анализира и предвиђа опште, конкурентско и интерно окружење предузећа, због тога што ће 

знати или умети да: 

o скицира и објасни PEST анализу 

o наведе најважније компоненте општег окружења предузећа и њихов утицај на предузеће 

o скицира и објасни SWOT матрицу 

o објасни шта су снаге и слабости предузећа и да неке примере 

o објасни шта су шансе и опасности у анализи окружења и да неке примере  

o користи SWOT матрицу за потребе стратегијске анализе и формулисања стратегије 

o дефинише грану и разликује различите ширине стратегијског обухвата 

o наведе и анализира кључне детерминанте гране 

o објасни од чега зависи атрактивност гране 

o прави основну разлику између фрагментисаних, грана у настајању, зрелих грана и грана у 

опадању 

o опише фрагментисане гране и идентификује стратегије примењиве у овом типу грана 

o опише гране у настајању и идентификује стратегије примењиве у овом типу грана 

o опише зреле гране и идентификује стратегије примењиве у овом типу грана 

o опише гране у нестајању и идентификује стратегије примењиве у овом типу грана 

o наведе и објасни конкурентске силе и објасни сврху и начин анализе окружења на основу 

концепта пет конкурентских сила 

o објасни утицај сваке од пет конкурентских сила на просечну профитабилност гране и од 

чега зависи снага њеног утицаја 

o дефинише појам стратегијске групе  
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o наведе баријере мобилности између стратегијских група и објасни значај њихове спознаје 

o опише појаву криве искуства и тумачи различите ефекте криве искуства 

o наведе и опише факторе криве искуства 

o сумира значај криве искуства за формулисање ценовне стратегије 

o разуме појам пословног портфолиа 

o објасни димензије BCG портфолио матрице и њихову везу са новчаним токовима 

o израчуна релативно тржишно учешће и стопу раста тржишта и тумачи добијене 

резултате 

o нацрта BCG портфолио матрицу и идентификује позиције различитих 

послова/производа унутар матрице 

o сумира које су могуће стратегије за различите послове из BCG портфолио матрице 

o објасни појам и значај бенчмаркинга 

o упореди типове конкурентског, функционалног, интерног и генеричког бенчмаркинга 

o опише општи процес бенчмаркинга 

o опише концепт и улогу технике ланца вредности у стварању конкурентске предности и 

вредности 

o разликује, наведе и објасни примарне активности и активности подршке 

o разликује генеричке и дискретне активности у ланцу вредности 

o опише однос између ланца вредности на нивоу пословне јединице и система вредности на 

нивоу гране 

o објасни главне категорије у анализи интерног окружења: ресурсе, компетенције, 

дистинктивне компетенције и језгро компетентности 

o опише и анализира VRIO оквир у анализи ресурса и компетенција 

o идентификује ресурсе и компетенције од највећег значаја за предузеће у различитим 

фазама животног циклуса гране 

 

• идентификује и препозна најефективније стратегијске опције за ниво предузећа, због тога што 

ће знати или умети да: 

o идентификује могуће стратегије на основу матрице производ/тржиште (Ansoff 

матрица) 

o опише стратегију пенетрације тржишта, начине њене примене, предности и ризике 

њене примене 

o опише стратегију развоја тржишта, начине њене примене, предности и ризике њене 

примене 

o опише стратегију развоја производа, начине њене примене, предности и ризике њене 

примене 

o објасни појам диверсификације и мотиве за диверсификацију 

o наведе и објасни тестове за оцену оправданости уласка у нове бизнисе 

o опише повезану диверсификацију и њене варијанте 

o опише хоризонталну диверсификацију, њене предности и ризике 

o упореди предности и ризике вертикалне диверсификације и сељења активности 

(outsourcing) 

o oпише неповезану диверсификацију и разлоге за и против ове стратегије 

o израчуна и интерпретира рацио специјализације као мерило степена диверсификације 

o сумира користи предузећа од изласка на инострано тржиште (стратегија 

интернационализације) 

o идентификује ризике интернационализације и анализира дистанцу између домаћег и 

међународног тржишта (CAGE оквир) 

o наведеш и опише детерминанте конкурентности националне економије  

o упореди стратегијске опције интернационализације пословања 

o наведе и опише стратегије стабилизације 

o израчуна исплативост стратегије жетве под различитим сценаријима 

o упореди стратегије повлачења 
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o опише два модела стечаја 

o објасни три методе раста предузећа 

o наведе и објасни појавне облике органског раста предузећа и ризике који их прате 

o разликује мерџере и аквизиције (М&А) као облике екстерног раста и разлику између њих 

o опише како се предузеће „мета“ може бранити од непријатељског преузимања 

o разуме структуру и елементе вредности „мете“ 

o објасни како иницијатори екстерног раста процењују укупну вредност „мете“ 

o интерпретира различите врсте вредности „мете“ (процењена, инвестициона, 

трансакциона, укупна) 

o наведе и објасни кључне ризике стратегије екстерног раста  

o разуме појам стратегијских алијанси 

o објасни који су мотиви за улазак у стратегијску алијансу као алтернативу екстерном 

расту 

o објасни од чега зависи успех стратегијске алијансе и који су ризици 

o наведе и објасни различите типове стратегијских алијанси 

 

• идентификује и препозна најефективније стратегијске опције за ниво пословних јединица, због 

тога што ће знати или умети да: 

o опише однос између стратегије за ниво предузећа и стратегије за ниво бизниса – логика 

каскадирања 

o објасни два извора конкурентске предности – ниске трошкове и диференцирање 

o наведе главне покретаче трошкова и њихову улогу у примени стратегије ниских 

трошкова 

o опише реконфигурацију ланца вредности као начин примене стратегије ниских трошкова 

o објасни стратегију диференцирања и њен утицај на натпросечно стварање вредности 

o наведе главне карактеристике производа и услуга које су основа диференцирања 

(критеријуми диференцирања) 

o опише као технику диференцирања метод главних компонената (позиционе мапе) 

o опише као технику анализе диференцирања регресиону анализу детерминанти цене 

o опише стратегију фокусирања кроз анализу могућности коришћења оба извора 

конкурентске предности 

o разуме „ефекат средине гране“ 

o објасни значај избора тајминга у примени стратегије фокусирања 

 

• процени вредност стратегијских опција, исплативост инвестиција и могућности њиховог 

финансирања, због тога што ће знати или умети да: 

o oбјасни концепт менаџмента вредности предузећа (специфичности и циљеве) 

o прави разлику између индикатора са кашњењем и водећих индикатора 

o разуме улогу комерцијалног и финансијског тржишта у процесу стварања вредности 

o израчуна и интерпретира додату тржишну вредност (MVA) 

o израчуна и интерпретира додату економску вредност (EVA) 

o израчуна и интерпретира укупан принос акционара (TSR) 

o објасни логику показатеља новчани принос на улагања (CFROI) 

o дискутује предности и недостатке следећих мерила перформанси: MVA, EVA, TSR 

o разуме појам и врсте покретача вредности у предузећу 

o објасни појам цене капитала и њен значај у процесу обрачуна вредности предузећа  

o израчуна пондерисану просечну цену капитала (WACC) 

o објасни различите позиције бизниса у матрици вредност за купце/вредност за власнике 

o објасни различите позиције бизниса у матрици раст/вредност 

o дефинише појам инвестиције 

o наведе и објасни основне елементе инвестиција 

o објасни појам студије изводљивости 

o објасни и примени поступак капитализације и дисконтовања 
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o разуме основну разлику између статичких и динамичких инвестиционих показатеља  

o објасни и примени рачуноводствену стопу приноса за оцену инвестиционог пројекта и да 

зна да интерпретира добијени резултат 

o објасни и примени период повраћаја за оцену инвестиционог пројекта и да зна да 

интерпретира добијени резултат 

o сагледа који су недостаци рачуноводствене стопе приноса и периода повраћаја 

o објасни и примени нето садашњу вредност за оцену инвестиционог пројекта и да зна да 

интерпретира добијени резултат 

o објасни и примени интерну стопу приноса за оцену инвестиционог пројекта и да зна да 

интерпретира добијени резултат 

o објасни и примени индекс рентабилности за оцену инвестиционог пројекта и да зна да 

интерпретира добијени резултат 

o објасни и примени дисконтовани период повраћаја за оцену инвестиционог пројекта и да 

зна да интерпретира добијени резултат 

o дефинише појам стопе одрживог раста 

o разуме однос између животног циклуса предузећа и извора финансирања раста 

o изведе, израчуна и интерпретира стопу одрживог раста предузећа 

o разуме могуће односе између стварне и одрживе стопе раста и утицај на финансијску 

позицију предузећа 

o наведе и објасни могуће изворе финансирања предузећа у случају када је стварна стопа 

раста већа од одрживе стопе раста 

o наведе предности кредита као извора финансирања у односу на емитовани капитал 

o наведе и објасни могуће опције предузећа у случају када је стварна стопа раста нижа од 

одрживе стопе раста 

o разуме разлику између структуре финансирања и структуре капитала 

o наведе и објасни карактеристике основних извора финансирања предузећа 

o објасни појам спонтаног финансирања 

o разуме однос између привредног циклуса и потребе за финансијским средствима у 

различитим фазама привредног циклуса 

o разуме разлику између финансирања и инвестирања 

o разуме однос између прикупљања средстава и алокације средстава 

o објасни појам кумуланте потребног капитала и наведе стратегије које предузећу стоје 

на располагању  

 

• испитује и пореди системе за подршку имплементацији изабране стратегије, због тога што ће 

знати или умети да: 

o објасни појам поделе рада и специјализације 

o објасни појам домета менаџерске надлежности и утицај на структуру организације 

o објасни функционални организациони модел и његове предности и недостатке 

o препозна, скицира и објасни дивизиони модел и његове предности и недостатке 

o препозна, скицира и објасни хибридни модел и његове предности и недостатке 

o препозна, скицира и објасни матрични модел и његове предности и недостатке 

o идентификује и опише различите центре одговорности у предузећу 

o објасни појам координације и наведе основне димензије координације између 

организационих делова  

o дискутује о предностима и слабостима централизације и децентрализације 

o објасни појам и сврху пословне контроле 

o опише процес контроле и појединачне фазе тог процеса 

o наведе и објасни врсте контроле по различитим критеријумима 

o наведе и опише најважније принципе контроле (пет кључних) 

o објасни појам и врсте ревизије 

o разуме шта представља ситуација „асиметричне информисаности“ и зашто се јавља 

пословном управљању 
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o објасни шта је то „агенцијски проблем“ и „морални хазард менаџера“ и буде спреман да 

да примере из праксе 

o разуме појам корпоративног управљања 

o објасни зашто постоје кодекси корпоративног управљања и која је њихова генерална 

сврха  

o наведе, препозна и дискутује кључне принципе доброг корпоративног управљања 

o сагледа најважније разлике између једнодомног и дводомног модела корпоративног 

управљања 

o разуме надлежности управног, надзорног и извршног одбора 

o објасни шта је рејтинг корпоративног управљања и зашто је важан за компаније које се 

котирају на берзи 

o разуме зашто је систем награђивања важан у решавању агенцијског проблема 

o наведе и објасни кључне елементе укупне зараде менаџера 

o разуме зараду као фиксни трошак, варијабилни трошак и инвестицију 

o дискутује значај варијабилног дела компензационог пакета 

o наведе и објасни различите врсте бонуса  

o објасни различите модалитете награђивања менаџера на бази акција 

o објасни шта су опције на акције и како се користи овај инструмент као награда за 

менаџере 

o разуме значај избора мерила перформанси на бази којих се утврђује висина варијабилне 

награде за менаџере 

 

• изводи активности оперативног менаџмента у складу са дефинисаним циљевима и изабраним 

стратегијама, због тога што ће знати или умети да: 

o објасни концепт Усклађене листе 

o наведе четири основне перспективе Усклађене листе 

o скицира и објасни појам стратешке мапе и њене кључне елементе 

o разуме логику конкретизације циљева кроз мерила успеха, задатке и иницијативе 

o интерпретира кључне информације из биланса стања ради оцене финансијског здравља 

предузећа 

o интерпретира кључне информације из биланса успеха ради оцене финансијског здравља 

предузећа 

o интерпретира кључне информације из извештаја о новчаним токовима ради оцене 

финансијског здравља предузећа 

o интерпретира различите квалификације (мишљења) ревизора 

o израчуна кључна мерила ликвидности и зна да интерпретира добијени резултат 

o израчуна кључна мерила пословне активности и зна да интерпретира добијени резултат 

o израчуна кључна мерила финансијске структуре и зна да интерпретира добијени 

резултат 

o израчуна кључна мерила профитабилности и зна да интерпретира добијени резултат 

o прикаже и објасни DuPont формулу и везу између њених компоненти 

o објасни логику и сврху Z-score модела 

o графички прикаже, израчуна и интерпретира преломну тачку 

o објасни нормативну и бихејвиористичку теорију одлучивања 

o наведе и објасни кључне фазе процеса одлучивања 

o објасни и примени технику брејнсторминг за доношење одлука 

o објасни и примени технику експлозија звезде за доношење одлука 

o објасни и примени делфи технику за доношење одлука 

o објасни и примени технику пондерисана контролна листа за доношење одлука 

o објасни и примени технику упарено поређење за доношење одлука 

o објасни и примени технику Борда гласање за доношење одлука 

o објасни и примени технику покретачи и инхибитори одлуке за доношење одлука 

o објасни и примени технику дрво одлучивања за доношење одлука 
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o објасни технику оптимизационих модела за доношење одлука 

o објасни conjoint технику за доношење одлука 

o бјасни и примени технику укупан трошак власништва за доношење одлука 

o објасни и примени технику укупна вредност купца за доношење одлука 

o препозна и опише грешке и предрасуде које могу настати у процесу одлучивања 

o наведе и објасни технике за елиминисање грешака у процесу одлучивања 

o објасни појмове пословног ауторитета, моћи и утицаја 

o објасни два приступа ауторитету 

o објасни логику делегирања ауторитета 

o наведе и опише класичне принципе делегирања ауторитета 

o наведе и опише различите типове организације посла 

o дефинише и објасни појам пословног лидерства  

o наведе и објасни лидерске стилове и факторе који утичу на избор ефективног стила 

o разуме две основне функције лидера 

o објасни како вођа бира (прилагођава) свој стил вођења према Hersey-Blanchard моделу 

вођења 

o објасни како се бира ефективан вођа према Fiedler моделу вођења 

o објасни појмове самовођења и трансформационог лидерства 

 

 

III САДРЖАЈ/СТРУКТУРА ПРЕДМЕТА  
Табела 1: Садржај разврстан по недељама семестра 

  ПРЕДАВАЊА 

(теме по недељама) 

ВЕЖБЕ  

(теме по недељама) 

1.  Глава 1: Појмови, дефиниције и односи 

• Парадигма предузећа 

• Менаџмент предузећа, 

• Организације: последица менаџмента 

• Менаџери 

Глава 1: Појмови, дефиниције и односи 

• Дискусија на кључне теме које су биле 

предмет предавања: парадигма предузећа, 

животни циклус производа, животни 

циклус предузећа, флексибилност и 

контролабилост 

• Анализа примера животног циклуса 

различитих производа 

• Студија случаја иновације – нови 

производи, нове услуге, нови концепти 

2.  Глава 3: Планирање 

• Планирање: примарна и суштинска фаза 

• Циљеви: основна планска одлука 

• Стратегија: суштинска планска одлука 

Глава 1: Појмови, дефиниције и односи 

• Дискусија на кључне теме које су биле 

предмет предавања 

• Ефикасност и ефективност – анализа 

примера из пословне праксе 

• Вежба – класификовање менаџера према 

различитм критеријумима  

• Анализа менаџерских функција и улога на 

примерима из праксе 

3.  Глава 3: Планирање 

• Усклађена листа 

• Пројекат 

• Бизнис план 

Глава 3: Планирање 

• Групна вежба: идентификовање критичних 

фактора успеха у различитим гранама и 

гранским сегментима 

• Вежба: идентификовање кључних 

индикатора перформанси у односу на 

дефинисане циљеве и критичне факторе 

успеха 

• Студије случајева: постављање, 

приоритизација и синхронизација циљева 

• Вежба: формулисање циљева према 

SMART приступу 
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• Анализа примера успешних и неуспешних 

стратегија из пословне праксе 

4.  Глава 4: Организовање 

• Подела рада, организациона структура и 

координација 

• Ауторитет, делегирање, организација 

посла и децентрализација 

Глава 8: Вођење 

• Приступи вођењу 

Глава 3: Планирање 

• Презентација одабраних домаћих задатака 

на тему реалних и/или хипотетичких 

примера Усклађене листе и дискусија о 

њима 

• Осмишљавање и артикулација нових 

подухвата из реалног сектора пројектним 

приступом 

• Вежба: употреба гантограма као методе 

управљања пројектом 

• Анализа животног циклуса пројекта на 

примеру из реалне пословне праксе 

• Анализа и предлог унапређења бизнис 

плана из реалне пословне праксе 

5.  Глава 5: Контрола 

• Систем контроле 

• Контрола помоћу финансијских 

извештаја 

• Контрола помоћу основних и сложених 

мерила оперативних перформанси 

Глава 4: Организовање 

• Анализа организационе шеме предузећа из 

праксе и анализа усклађености његове 

организационе структуре са 

имплементираном пословном стратегијом 

(са презентацијом одабраних домаћих 

задатака на ову тему) 

• Вежба: скицирање организационе шеме 

предузећа на реалном и/или хипотетичком 

примеру 

Глава 8: Вођење 

• Презентације о успешним и неуспешним 

лидерима из домаће или иностране 

пословне праксе и опис стила вођења 

6.  Глава 7: Одлучивање 

• Процес менаџерског одлучивања 

• Квалитативне  технике одлучивања 

• Квантитативне технике одлучивања 

• Грешке у процесу одлучивања и начини 

њиховог отклањања 

Глава 5: Контрола 

• Задатак: обрачун оперативних мерила 

перформанси 

• Задатак: идентификовање активности и 

њиховог утицаја на новчане токове из 

пословних, инвестиционих и финансијских 

активности 

• Задатак: обрачун и анализа нето новчаног 

тока 

• Задатак: израчунавање преломне тачке и 

графички приказ 

7. Глава 9:  

• Менаџмент вредности 

• Етика у менаџменту 

• Корпоративно управљање 

• Систем компензација 

Глава 7: Одлучивање 

• Вежбање квалитативних техника 

одлучивања:  брејнсторминг, експлозија 

звезде, делфи, пондерисана контролна 

листа, упарено поређење, Борда гласање 

• Задаци за вежбање квантитативних техника 

одлучивања: дрво одлучивања, укупан 

трошак власништва, животна вредност за 

клијента 

• Вежбање спознаје грешака и замки у 

процесу одлучивања и начина њиховог 

отклањања 

8.  Глава 11: Анализа општег окружења 

• Методе за анализу општег окружења 

Глава 12: Анализа конкурентског окружења 

• Гранска конкуренција 

Глава 9:  

• Задатак: обрачун WACC 

• Задатак: обрачун мерила EVA, MVA, TSR 

• Презентација домаћих задатака на тему 
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• Конкурентске силе 

• Стратегијске групе 

приказа органа корпоративног управљања 

домаћих или иностраних акционарских 

друштава 

• Анализа садржаја одабраног извештаја о 

анализи рада одбора директора и комисија 

одбора директора акционарског друштва из 

домаће пословне праксе 

• Анализа примера скандала у 

корпоративном управљању и презентација 

домаћих задатака на ову тему 

9. Глава 12: Анализа конкурентског окружења 

• Крива исксутва 

• Портфолио концепт 

• Поређење 

Глава 13: Анализа интерног окружења 

• Ланац вредности 

• Анализа ресурса и компетенција 

Глава 11: Анализа општег окружења 

• Групне вежбе техника: PEST, SWOT 

• Презентација домаћих задатака на тему 

SWOT са идентификовањем стратегијских 

опција 

Глава 12: Анализа конкурентског окружења 

• Вежба: примена концепта пет 

конкурентских сила у анализи гранске 

структуре гране 

• Анализа примера сратегијских група из 

реалне праксе 

10. Глава 15: Генералне стратегије за ниво предузећа 

• Стратегије интензивирања напора 

• Стратегија диверсификације 

• Стратегија повезане диверсификације 

Глава 12: Анализа конкурентског окружења 

• Задатак: скицирање BCG портфолио 

матрице 

• Задатак: апсолутно и релативно тржишно 

учешће, стопа раста тржишта 

Глава 13: Анализа интерног окружења 

• Анализа ресурса и компетенција као извора 

конкурентске предности предузећа из 

пословне праксе преко VRIO оквира 

11. Глава 15: Генералне стратегије за ниво предузећа 

• Стратегија неповезане диверсификације 

• Стратегија интернационализације 

пословања 

• Стратегије стабилизације и повлачења 

Глава 15: Генералне стратегије за ниво предузећа 

• Анализа стратегија интензивног раста на 

примеру предузећа из реалног сектора 

• Анализа стратегија хоризонталне и 

стратегије вертикалне диверсификације на 

примеру предузећа из реалног сектора 

• Студија случаја: Стратегија сељења 

активности (outsourcing) и стратегија 

вертикалне диверсификације 

12. Глава 16: Генеричке стратегије за ниво бизниса 

• Стратегија ниских трошкова 

• Стратегија диференцирања 

• Стратегија фокусирања 

Глава 17: Методи раста 

• Органски раст 

• Мерџери и аквизиције 

• Стратегијске алијансе 

Глава 15: Генералне стратегије за ниво предузећа 

• Задатак: идентификовање степена 

диверсификованости предузећа 

• Вежба: анализа предиспозиција за 

конкурентност националне економије на 

основу детерминанти „дијаманта 

националне предности“ М. Портера 

• Анализа стратегија стабилизације и 

повлачења на примеру предузећа из 

реалног сектора 

• Анализа стратегијских опција 

интернационализације пословања на 

примерима из реалне праксе 

• Задатак: анализа исплативости стратегије 

жетве 

13.  Глава 19: Инвестиције 

• Основни појмови и врсте инвестиција 

• Методе за оцену инвестиционих 

Глава 16: Генеричке стратегије за ниво бизниса 

• Анализа стратегија ниских трошкова, 

диференцирања и фокусирања на 
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пројеката примерима из реалне праксе 

Глава 17: Методи раста 

• Анализа метода органског раста, мерџера и 

аквизиција и стратегијских алијанси на 

примерима из реалне праксе 

• Задатак: процена исплативости методе 

раста путем мерџера и аквизиција 

14.  Глава 21: Финансирање раста 

• Стопа одрживог раста 

• Однос између стварне стопе раста и 

стопе одрживог раста 

• Прикупљање средстава 

Глава 19: Инвестиције 

• Задатак: оцена исплативости инвестиција 

методама период повраћаја, нето садашња 

вредност, интерна стопа приноса, индекс 

рентабилности, дисконтовани период 

повраћаја 

15.  Питања и одговори; Припрема за испит Глава 21: Финансирање раста 

• Задатак: обрачун стопе одрживог раста 

• Вежба: коришћење excel-а у процени 

исплативости инвестиција 

 

IV МЕТОДЕ ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ  

Kурс подразумева примену различитих и комплементарних метода рада на часовима предавања и вежби. 

На предавањима се студенти упознају са концептима, категоријама, методама и техникама релевантним 

за поједине фазе стратегијског менаџмента. Вежбе подразумевају висок ниво интерактивности у смислу 

активног учешћа студената. На вежбама нема понављања градива које је било предмет предавања. 

Претпоставља се да је студент одслушао предавања и да је спреман за дискусију и примену стечених 

теоријских знања на вежбама. Kонкретно, методологија рада на вежбама укључује следеће облике рада:  

• Дискусија теорија, концепата и алата  

• Студије случаја 

• Симулације 

• Студентске презентације  

• Гејмификације 

• Домаћи задаци 

• Kвизови. 

 

V ПРАЋЕЊЕ, ВРЕДНОВАЊЕ И ОЦЕЊИВАЊЕ СТУДЕНАТА 

Испуњењем предиспитних обавеза и полагањем завршног испита студент може остварити највише 100 

поена, при чему предиспитне активности у структури коначне оцене носе 40 поена. Коначна оцена се 

изводи као пондерисани збир оцене са предиспитних активности и оцене са завршног испита. На пример, 

ако је оцена са предиспитних активности 80, а са завршног испита 60, коначна оцена се изводи на 

следећи начин: 80*0,4+60*0,6=32+36=68, што даје коначну оцену 7. Потребан услов за позитивну 

коначну оцену је положени завршни испит (најмање 51 поен на завршном испиту).  

 

Коначна оцена се изводи према следећој скали: 

51-60 = 6      61-70 = 7       71-80 = 8       81-90 = 9       91 и више = 10 

 

Предиспитне активности студената:  

На вежбама су студенти у прилици да остваре 40 предиспитних поена који улазе у формирање коначне 

оцене. Оцењују се следеће активности:  

• колоквијум који носи максимално 60% свих предиспитних поена 

o Колоквијум покрива првих 8 глава уџбеника, односно тематске јединице из општег 

менаџмента. Питања на колоквијуму су дата у различитој форми: на заокруживање, 

дописивање, отворена питања, цртање графикона и матрица, задатака за израчунавања 

тражених величина (нпр. обрачун економских мерила перформанси, метода за оцену 

инвестиционих пројеката и др.). Број питања на колоквијуму је 20 и она носе 2, 3 или 4 
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поена у зависности од њихове тежине. Укупан максималан број поена на колоквијуму је 

60. 

• домаћи задаци, студије случајева, квизови и дискусије који максимално доносе 40% свих 

предиспитних поена.  

o Домаћи задаци покривају теме као што су, на пример: приказ примера успешног или 

неуспешног случаја вођства, приказ примера стратегијске мапе и усклађене листе (BSC) 

или њихово креирање на примеру конкретног предузећа, примери из области 

корпоративног управљања и пословне етике, приказ SWOT анализе на примеру из реалне 

пословне праксе са идентификовањем стратегијских опција. Путем израде домаћих 

задатака од којих се неки раде у пару или групи (стратегијска мапа, SWOT), или 

самостално (вођство, организациона структура, корпоративно управљање и пословна 

етика) студент може стећи 25% свих предиститних поена. Остатак од 15% студент може 

стећи учествовањем у дискусијама и раду на студијама случајева, као што су, на пример: 

анализа пословног окружења и стратегијске промене (Facebook, Disney), организационе 

промене у сврху реализације стратегијске промене – стратегија сељења активности или 

вертикалне интеграције (Apple, Tesla), креирање нове стратегије у условима Internet 

окружења (Nike), стратегије раста и диверсификације (Моји брендови, д.о.о) и др. 

(случајеви се за одабране теме бирају, између осталог, и према критеријуму актуелности). 

o Студенти који из објективних разлозга не буду у прилици да стичу предиспитне поене 

добиће прилику за надокнаду дела предиспитних поена кроз поправни колоквијум. 

Конкретно, након завршетка семестра биће организован један или два поправна 

колоквијума на којима ће студенти моћи да остваре максимално 28 поена од укупно 40 

колико носе предиспитне активности. Студенти који не буду похађали наставу неће бити 

у могућности да надокнаде поене који се односе на тај део предиспитних активности и 

зато је препорука да сви студенти искористе прилику и похађају предавања и вежбе.  

o Студенти који остваре 70 и више поена током семестра ослобађају се на завршном испиту 

градива које се односи на првих 8 глава књиге и на завршном испиту одговарају 

преостали део градива. То је још један велики мотив за студенте да похађају редовно 

наставу, прикупљају поене и олакшају себи припрему завршног испита са великом 

шансом да коначна оцена буде висока. Поправни колоквијум не може бити основа за 

ослобађање од дела градива.  

   

 

Завршни испит: 

Завршни испит представља тестирање дефинисаних исхода учења. Испит ће бити организован у писменој 

форми. Максималан број поена на финалном испиту је 100. За полагање финалног испита неопходно је да 

студент оствари преко 50% од максималног броја поена (најмање 51 поен).  

На испиту су студенти у прилици да добију 60% од укупног броја поена. Испит је конципиран на следећи 

начин:  

• 10 питања вишеструког избора који доносе укупно 30 поена (3 поена по питању) 

• 10 питања отвореног типа укључујући и задатке који доносе укупно 70 поена (7 поена по питању 

или задатку). 

Ако је студент положио завршни испит са најмање 51 поеном и ако у пондерисаном скору (заједно са 

предиспитним поенима) има најмање 51 поен, има прелазну коначну оцену. 

 

VI ЛИТЕРАТУРА 

Ђуричин, Д., Kаличанин, Ђ., Лончар, Д., & Вуксановић Херцег, И. (2023). Менаџмент и стратегија, 

четрнаесто издање, Економски факултет Универзитета у Београду. 

Испитно градиво чине следеће главе из наведеног уџбеника са наведеним страницама у загради:  

1 (11-20; 29-33), 3 (80-138), 4 (141-160), 5 (178-199), 7 (238-243; 246-267), 8 (269-275), 9 (297-322), 11 (425-

432), 12 (436-466), 13 (470-479), 15 (520-538; 543-556), 16 (560-570), 17 (573-579), 19 (596-606), 21 (650-

661). 
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Напомена: материјали за рад на вежбама (студије случаја, примери из праксе, питања и задаци за проверу 

знања)  налазе се у прилозима уџбеника. Прилози се налазе на крају сваког дела уџбеника, док су решења 

доступна на wеб страни предмета (http://www.ekof.bg.ac.rs/prilozi-udzbenika-ms-2018/ ). 

 

VII НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ 

Др Драган Лончар, редовни професор 

dragan.loncar@ekof.bg.ac.rs 

пријем студената: уторак, 11,30–13,30 

каб. 605 

 

Др Ђорђе Каличанин, редовни професор 

djordje.kalicanin@ekof.bg.ac.rs 

пријем студената: уторак, 11,30–13,30 

каб. 626 

 

Др Вукашин Куч, доцент 

vukasin.kuc@ekof.bg.ac.rs 

пријем студената: уторак, 12,00–14,00 

каб. 721 

 

Мс Филип Стојановић, асистент 

filip.stojanovic@ekof.bg.ac.rs 

пријем студената: уторак, 11,30–13,30 

каб. 713а 

 

http://www.ekof.bg.ac.rs/prilozi-udzbenika-ms-2018/

