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Циљеви предмета 

Циљ овог курса је да код студената развије способност да 
стратешки промишљају организацију као и да им пружи увиде о 
томе како доћи до одрживе компетитивне предности организације 
ослајањући се на пословну стратегију. Он упознаје студенте са 
процесом формулисања, вредновања и имплементације стратегије. 

Исход изучавања 

Садржај овог курса замишљен је тако да пружи истинско 
интегративно искуство о свим доменима управљања у различитим 
срединама. Кроз предавања и расправе поводом одабраних чланака 
и студија случајева студенти се оспособљавају.да ову сложену 
област захвате на више нивоа – кроз специфичне теме, 
интегративно мишљење, као и комуникативне вештине. Између 
осталих, тематске јединице овог курса се односе на компетитивну 
стратегију и формулацију, глобализацију менаџмента, 
хоризонталну и вертикалну интеграцију, стратешко управљање 
перформансама итд. 

Садржај и структура 
предмета 

1) Основни концепти стратешког менаџмента који се 
примењују у Менаџменту људских и социјалних ресурса; 

2) Стратешки менаџмент људских ресурса и стратегија 
људских и социјалних ресурса; 

3) Модели Стратешког менаџмента људских ресурса; 
4) Теоретске перспективе Стратешког менаџмента људских 

ресурса; 
5) Водеће стратегије људских ресурса; 
6) Типови стратегија Менаџмента људских ресурса; 
7) Вредновање и аудитација стратегије Менаџмента људских 

ресурса; 
8) Методе вредновања стратегије Менаџмента људских 

ресурса; 
9) Радна ефективност; 
10) Развој; 
11) Однос према запосленима; 
12) Управљање стратешком перформансом; 



ПРЕДАВАЊА 

Недеља Тематска јединица Број часова 

I Увод у предмет Стратешки менаџмент људских ресурса – циљеви 
изучавања, метод рада, план рада, обавезе студената, извори и 
литература; 

3 

II 
Основни концепти стратешког менаџмента који се примењују у 
Менаџменту људских ресурса; 

3 

III 
Стратешки менаџмент и стратегија људских и социјалних ресурса; 
Вазност стратегије и њено формулисање; Вредновање стратегије; 
Стратегијски ресурси; Компоненте стратешког планирања и 
управљања; 

3 

IV Модели стратешког менаџмента људских ресурса и њихов утицај 
на праксу; 

3 

V Теоретске перспективе Стратешког менаџмента људских ресурса 3 

VI стратегије људских ресурса; Суочавање водећих теорија о 
Стратешком менаџменту људских ресурса са критичким 
теоријама; 

3 

VII 
Типови стратегија Менаџмента људских ресурса и потребе у 
људским ресурсима на основу типа стратегије; Компетитивна 
стратегија; 

3 

VIII 
Импликације различитих стратегија Менаџмента људских ресурса 
на функције људских ресурса; 

3 

IX Вредновање и аудитације стратегије Менаџмента људских 
ресурса; 

3 

X 
Методе вредновања стратегије Менаџмента људских ресурса; 

3 

XI Рад и радна ефективност; 3 

XII Стратешки аспекти развоја, учење и развој, развој каријере; 3 

XIII Однос према запосленима; 3 

XIV 
Управљање стратешком перформансом – процена, обука, 
награђивање, мотивација; 

3 

XV Управљање људским капиталом: кључни стратешки изазови; 
Улога људских ресурса у обезбеђивању стратешке компетитивне 
предности; 

3 

 

 

 

 

 



ВЕЖБЕ 

Недеља Тематска јединица Број часова 

I Увод и упознавање са предметом, циљевима 
проучавања, глобалним садржајем, методама рада, 
планом рада, обавезама студената, изворима и 
литературом; 

1 

II 
Основни концепти стратешког менаџмента у оквиру 
Менаџмента људских ресурса (планирање, 
организовање, вођење, контрола, одлучивање, 
предвиђање) 

1 

III 
Стратегија људских и социјалних ресурса и њено 
значење; Формулисање и вредновање стратегије; 
Употреба стратегијских ресурса; Основне компоненте 
процеса стратешког планирања и управљања које су 
значајне за формулисање стратегије; 

1 

IV 

Преглед модела Стратешког менаџмента људских 
ресурса и њихов утицај на праксу, односно 
формулисање, имплементацију и евалуацију стратегије 
људских ресурса, као и утицај  на процесе којима 
стратегије повратно одржавају и унапређују општу 
корпоративну стратегију; 

1 

V 
Циклус радне ефикасности; 

1 

VI 

Национална култура и менаџмент; 

1 

VII 
Национална и организациона структура; 

1 

VIII 
Димензије националне културе; 

1 

IX 
Типови организационе културе; 

1 

X 
Организациона култура и менаџмент; 

1 

XI Компаративна анализа ефеката културе по менаџмент; 

1 

XII Управљање помоћу перформанси; 1 

XIII Управљање помоћу циљева; 1 

XIV Стратешки менаџмент људских и социјалних ресурса и 
премена у Србији; 

1 

XV Стратешки менаџмент људских и социјалних ресурса и 
национална безбедност; 

1 



 

Облици извођења 
наставе 

Предавања, вежбе, тестови 

Начин оцењивања на 
предмету 

Предиспитне обавезе: 70 поена (активност током наставе 10, 
два колоквијума 2x30)  

Испит: усмени, до 30 поена; 

Литература 

обавезна 

Др Миленко Бодин „Стратешки менаџмент 
људских и социјалних ресурса“, хрестоматија 
текстова; 
Дерек Торингтон, Лаура Хол и Стивен Тејлор: 
„Менаџмент људских ресурса“, Делтастатус, 
Београд, 2004.; 

допунска 

Проф. др Весна Милићевић: „Стратегијско 
пословно планирање – менаџмент приступ“, пето 
издање, ФОН, Београд, 2002.; 
Д. Ђуричин и С. Јаношевић:“Менаџмент и 
стратегија“, друго издање, Економски факултет, 
Београд, 2006.; 
Проф. др Момчило Милисављевић:“Основи 
стратегијског менаџмента“, Пословна школа 
„Мегатренд“, Београд, 1997.;  

Подаци о наставницима 
и сарадницима на 
предмету 

проф. др Миленко Бодин 
е-mail: milenkobodin@fb.bg.ac.rs 
Консултације: среда од 16:00 до 18:00 

 

ИСПИТНА ПИТАЊА 

 

1. Појам стратешког менаџмента људских и социјалних ресурса 

2. Циљеви стратешког менаџмента 

3. Претпоставке стратешког менаџмента људских ресурса 

4. Темељни принцип интегрисања 

5. Модел стратешког менаџмента људксих ресурса 

6. Појам радне ефективности 

7. Системи евалуације 

8. Праћење актуелних резултата рада 



9. Повратне инфорамације од 360 степени 

10. Системи менаџмента радне ефективности 

11. Импелемнтација и критика менаџмента радне ефективности 

12. Организациона и национална култура 

13. Значај организационе културе за пословање предузећа 

14. Утицај организационе културе на координацију и конфликте  у организацији 

15. Снага организационе културе 

16. Типови организационе културе 

17. Настанак организационе културе 

18.  Промене организационе културе 

19. Димензије и вредности националне културе 

20. Димензије и вредности српске националне културе 

21. Теорије о утицају националне културе на организациону ефикасност  

22. Утицај димензија националне културе на менаџмент 

23. Системи за управљање перформансама запослених 

24. Управљање помоћу циљева  

25. Утицај избегавања неизвесности и дистанце моћи на имплементацију система за оцену 

перформанси 

26. Утицај индивидуализма-колективизма и мушко-женских вредности на имплементацију 

система за оцену пеформанси 

27. Вредности српске националне културе и имплементација управљања помоћу циљева 

28. Особености менаџмента националне безбедности 

29.  Менаџмент приступ 

30. Хуманолошки модел менаџмента 

 

 

 

 

 


