
Студијски програм: ОАС МЕНАЏМЕНТ У САОБРАЋАЈУ – СНД  

Назив предмета: СТРАТЕГИЈСКИ МЕНАЏМЕНТ 

Наставник/наставници: др Марија Илиевска Костадиновић  

Статус предмета: Обавезан 

Број ЕСПБ: 7 

Услов: Упис на четврту годину студија 

Циљ предмета 

Изучавање стратегијског менаџмента као систематског приступа управљању променама, те упознавање 

студената са теоријско-методолошким разматрањима везана за стратегијско управљање организацијама 

како би развили способност стратешког размишљања и критичког просуђивања стратешких избора. 

Исход предмета  

Усвајањем одређених научних сазнања из области стратегијског менаџмента студент ће развити кључне 

компетенције и способности да, као менаџер и део управљачке и руководеће структуре предузећа, може 

проактивно управљати организационим променама, организацијом као целином и/или њеним 

појединачним бизнисима. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Увод у предмет. Еволуција стратегијских менаџмент система. Савремени концепти, методе, технике и 

инструменти стратегијског менаџмента. Процес стратегијског менаџмента. Формулисање стратегије на 

различитим нивоима организације. Међународна стратегија. Имплементација стратегије. Стратегијска 

контрола.Управљање иновацијама и неговање корпоративног предузетништва. Корпоративна култура и 

лидерство. Нови концепти и приступи у стратегијском менаџменту. 

Практична настава  

Примена знања на конкретним примерима на вежбама, као и излагање семинарских радова са циљем да 

се кроз дискусију о појединим темама наставног програма  сагледа  и анализира пракса организација у 

окружењу. 
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Број часова  активне наставе Теоријска настава: 4 Практична настава: 3 

Методе извођења наставе 

Предавања, вежбе, обрада студија случаја, семинарски радови и њихова презентација, дискусије и 

консултације 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит  

практична настава  усмени испт 40 

колоквијум-и 40 ..........  

семинар-и/студије случаја 5/5   

Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, 

усмени испт, презентација пројекта, семинари итд...... 

*максимална дужна 2 странице А4 формата 

 

  


