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Студијски програм МЕНАЏМЕТ И ОРГАНИЗАЦИЈА 
 
 
 
Структура студијског програма 
 

Студијски програм Менаџмент и организација траје једну годину (два семестра) и омогућава стицање укупно 60 ЕСП бодова. Овај програм могу 
уписати студенти који су завршили основне академске студије на Факултету организационих наука и стекли 240 ЕСП бодова. У оквиру овог студијског 
програма постоје следеће студијске групе: Маркетинг инжењеринг и комуникацијe, Менаџмент квалитета и стандардизација, Управљање људским 
ресурсима, Технолошки и иновациони менаџмент, Управљање производњом и услугама, Менаџерска економика, Управљање пројектима и 
инвестицијама, Финансијски менаџмент и менаџмент финансијског ризика, Рачунарски интегрисана логистика, производња и ланци снабдевања, 
Организација пословних система и Менаџмент инжењерство.  

У првом семестру се изводи настава на пет предмета, од којих су три обавезна, а два изборна. Сви предмети, обавезни и изборни, омогућавају 
стицање по 6 ЕСП бодова. Два изборна предмета се бирају са листе од пет до седам уже специјализованих премета за конкретну студијску групу.  Фонд 
часова предавања и вежби на свим предметима је једнак и износи: два часа предавања и два часа вежби. У другом семестру се обавља стручна пракса и 
раде приступни рад и дипломски рад. Стручна пракса носи 4 ЕСП бода, приступни рад се вреднује са 8 ЕСП бодова, док дипломски рад доноси 18 ЕСП 
бодова. 

По завршетку студијског програма студенти добијају научно звање Мастер инжењер организационих наука.  
Наставни процес се одвија кроз предавања, вежбе, менторски рад и друге специфичне облике наставе. Предавања се обављају кроз излагања, 

презентације, рад на студијама случајева и кроз интерактивни рад са студентима. Вежбе се одвијају: као аудиторне и лабораторијске вежбе који 
подразумевају практичан рад, кроз решавања студије случаја, путем групног рада, симулације и пословних игара. 
 
Циљеви студијског програма 
 

Циљ студијског програма Менаџмент и организација је образовање мастер инжењера организационих наука који  поседују одговарајућа знања, 
компетенције и академске вештине за менаџмент и организацију у привреди, јавном сектору, државној управи, и невладином сектору. Овај циљ се 
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остварује мулти-дисциплинарним приступом и развијањем способности за креативан самостални  и тимски рад, као и за критичко и аналитичко 
размишљање.  

За достизање циљева овог студијског програма значајно је развијање вештина за коришћење савремених информационих система, софтверских 
пакета и других релевантних производа информационих технологија. Кључни циљеви студијског програма Менаџмент и организација су: 

 омогућавање стицање знања на нивоу разумевања и примене теорије и праксе међусобно повезаних научних дисциплина из области менаџмента и 
организације, стицање знања за рад у складу са домаћим и иностраним прописима, стандардима и законском регулативом; 

 образовање студената за успешну примену стечених савремених теоријских и практичних знања и вештина у специфичној области; 
 образовање студената за наставак даљег усавршавања на вишим нивоима студија; 
 развој способности за употребу квантитативних и квалитативних метода, техника, алата и приступа у савременој пракси менаџмента; 
 развој способности студената за самостално разумевање и формулисање проблема, његово моделирање, анализирање и решавање, развој 

компетенција студената за разумевање промена у пословном окружењу на националном, регионалном и међународном нивоу посебно у контексту 
Европског пословног простора; 

 развој способности студената за тимски рад и рад у мултикултурној средини. 
 
 

 
Структура модула студијског програма МЕНАЏМЕТ И ОРГАНИЗАЦИЈА 

 
 

   
Обавезан предмет 1  6 ЕСПБ 
Обавезан предмет 2  6 ЕСПБ 
Обавезан предмет 3  6 ЕСПБ 
Изборни предмет 1  6 ЕСПБ 
Изборни предмет 2  6 ЕСПБ 
Приступни рад  МП1 8ЕСПБ 
Стручна пракса  МСП 4ЕСПБ 
Дипломски  МД1 18ЕСПБ
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Модул Шифрa 
предмета ОБАВЕЗНИ предмети  ИЗБОРНИ предмети 

    
М00021 Бренд менаџмент  
М00621 Мултимедији у маркетингу  
М00231 Примењена маркетинг истраживања  
М00188  Интегрисане пословне комуникације 
М01769  Маркетинг метрика и перформасе продаје 
М00770  Маркетинг модели 
М00710  Мапредно планирање у маркетингу 
М00771  Управљање кључним купцима 

Маркетинг инжењеринг и 
комуникације 

М00791  Управљање репутацијом и друштвена одговорност 
    

И00043 Пословна психологија  
М00630 Међународни менаџмент људских ресурса  
М00631 Дизајнирање тренинга  
М00778  Тимски рад 
М00185  Радно право 
М00630  Електронско образовање 
М00822  Интегрисани еколошки менаџмент 

Управљање људским ресурсима 

М00782  Социјални менаџмент 
    

М00637 Савремени приступи менаџерској економици  
М00638 Економско и институционално окружење  
М00639 Стратегије формирања цена  
М00629  Интернет економија 
М00786  Економија отворене привреде 
М00787  Монетарна стабилност и развој 
М00788  Пословни модели и софтверска подршка 

менаџменту 
М00847  Менаџмент инжењерство 

Менаџерска економика 

М00790  Статистичка анализа 
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М00847 Менаџмент инжењерство  
М00845 Управљање процесима  
САП160 Управљање перформансама и зарадама  
М00637  Савремени приступи менаџерској економици 
М00625  Пројектовање система менаџмента квалитета 
М00928  Организационо реструктурирање  
МПАИ10  Статистика у менаџменту – изабрана поглавља 
М00031  Управљање ланцима снабдевања 2 

Менаџмент инжењерство 

М00784А  Штедљива производња 
    

М00844 Електронско управљање производњом и 
пружањем услуга 

 

М00671 Планирање операција у ланцима снабдевања  
М00851 Информациони системи МСП  
М00779  Побољшање квалитета управљања и решавање 

проблема 
М00847  Менаџмент инжењерство 
М00780  Управљачки системи и модели 
М00851  Предузетништво и управљање МСП 
М00853  Пословно извештавање и индикатори 

перформанси 
М00783  Пословна логистика 

Управљање производњом и пружањем 
услуга 

М00784  Штедљива производња 
    

М00624 Менаџмент и квалитет  
М00625 Пројектовање система менаџмента квалитета  
М00626 Стандардизација 2  
М00772  Модели друштвене одговорности 
М00773  Менаџмент квалитета у јавном сектору 
М00774  Систем менаџмента безбедности и сигурности 
М00835  Систем менаџмента енергетске ефикасности 
М00776  Систем менаџмента животне средине 

Менаџмент квалитета и 
стандардизација 

М00777  Интегрисани системи менаџмента 
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М00641 Савремени приступи управљају пројектима  
М00642 Припрема и оцена инвестиционих пројеката  
М00861 Мултипројектно упављање   
М00864  Управљање ризиком пројекта 
М00792  Кост-бенефит анализа 
М00793  Стратешко управљање перформансама 
М00794  Стране директне инвестиције и економски развој 

Управљање пројектима и 
инвестицијама 

М00862  Управљање иновационим пројектима 
    

М00645 Финансијске институције  
М00080 Инструменти управљања финансијским ризиком  
М00078 Евалуација пословних перформанси и вредновање 

предузећа 
 

М00863  Корпоративне финансије 
М00864  Портфолио менаџмент 
И00062  Институционални инвеститори 
М00778  Менаџмент у банкарству 

Финансијски менаџмент и менаџмент 
финансијског ризика 

М00865  Порески модалитети и пословне стратегије 
    

М00649 Интегрисани логистички системи  
М00650 Рачунарски интегрисани производни системи  
М00031 Управљање ланцима снабдевања 2  
М00624  Менаџмент и квалитет 
М00867  Напредна и интелигентна производња 
М00060  Интегрисана софтверска решења 
М00701  Комбинаторна оптимизација и метахеуристике 
М00870А  Пројектовање организације и ИКТ 
М00780А  Управљачки системи и модели 

Рачунарски интегрисана логистика, 
производња и ланци снабдевања 

М12500  Напредно планирање и распоређивање 
    

М00653 Организационо реструктурирање  
М00654 Кризни менаџмент  
САП160 Управљање перформансама и зарадама  

Организација пословних система 

М00870А  Пројектовање организације и ИКТ 
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М00845  Лидерство и управљање променама 
М00874  Динамика пословних исистема 
М00708  Системи пословне интелигенције 
М00283  Правни аспекти менаџмента и организације 

    
М00850 Иновациони менаџмент  
М00634 Технолошко предузетништво  
М00823 Одрживи развој  
М00837  Менаџмент интелектуалне својине 
М00501  Управљање иновационим пројектима 
М00502  Менаџмент технологије и развој услуга 
М00839  Стратешке технолошке кооперације 
М00843  Управљање еколошком подобношћу производа 

Технолошки и иновациони менаџмент 

М00836  Еко маркетинг – изабрана поглавља 
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