
Студијски програм/студијски програми : ОРГАНИЗАЦИЈА ПОСЛОВНИХ СИСТЕМА и РАЧУНАРСКА 
МУЛТИМЕДИЈА
Врста и ниво студија: 
Назив предмета: МЕНАЏМЕНТ
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 7 за ОПС и 8 за РД
Услов: 
Циљ предмета
Предмет је конципиран са циљем да обезбеди студентима стицање фундаменталних теоријских и практичних 
знања из области менаџмента. Посебна пажња биће посвећена оспособљавању студената за примену 
савремених концепата у поцесима планирања, организовања, вођења и контроле организационих система, који 
обезбеђују ефективно и ефикасно пословање.  
Исход предмета 
Након савладавања градива из овог предмета, студенти ће бити оспособљени да разумеју основе менаџмента, 
примене стечено знање, и професионално управљају организационим системима.
Садржај предмета
Теоријска настава
Дефинисање и развој теорије менаџмента. Менаџер (активности, улоге, потребна знања). Менаџмент процеси 
(планирање, организовање, управљање људским потенцијалима, вођење, и контрола). Планирање (природа и 
сврха планирања, врсте планова, SWOT анализа, Портеров модел општих стратегија, BCG матрица, 
хијерархија и типови стратегија, процес одлучивања). Организовање (појам и садржај организовања, дизајн 
организационе структуре, класични и савремени модели организационих структура, савремени трендови 
интерорганизационог дизајна- outsourcing, мреже). Управљање људским потенцијалима (предвиђање потреба, 
прибављање и селекција, управљање каријером, оцењивање извршења и награђивање, образовање и развој, 
плате и компензације). Вођење (дефинисање вођства, стилови вођства, теорија мотивације). Контрола 
(дефинисање појма и процеса контроле, фазе контроле, методе и технике контроле- BSC). Менаџмент и 
специјализоване менаџмент дисциплине (стратешки менаџмент, управљање променама, кризни менаџмент, 
управљање знањем).   

Практична настава: 
Методе и технике менаџмента. Студије случајева.
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Методе извођења наставе
Поред класичних метода извођења наставе аудиторно, предвиђа се и омогућавање активног укључивања 
студената у процес стицања и креативног коришћења знања. То подразумева организовање предавања уз 
коришћење мултимедијалних алата, Интернета, студија случајева, као и подстицање групних активности 
студената. 

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена 60 Завршни испит Поена 45
активност у току предавања 10
колоквијум (тест) 45




