
Табела 5.2 Спецификација  предмета  
Студијски програм/студијски програми : Ekonomija 
Врста и ниво студија: дипломске студије други ниво (мастер) 
Назив предмета: Систем стратегијске контроле перформанси 
Наставник (Презиме, средње слово, име): Крстић Д. Бојан 

Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: 
Циљ предмета - Упознати студенте са теоретским основама система стратегијске контроле 
перформанси предузећа; Идентификовати кључне елементе и фазе процеса стратегијске 
контроле перформанси, као и факторе који предодређују његову успешност; Упознати студенте 
са методологијом за стратегијско управљање и контролу перформанси и концептом Балансне 
карте; Изучити ефекте примене савремених модела и приступа стретегијске контроле 
перформанси у савременим предузећима. 
Исход предмета - Стицање знања и вештина за решавање управљачких проблема у вези  
остваривања стратегијске контроле перформанси предузећа; Стицање знања о практичним 
аспектима и проблемима везаним за стратегијску контролу перформанси предузећа; Стицање 
знања за ефективну примену система за стратегијску контролу перформанси предузећа. 
Садржај предмета 
Теоријска настава - Стратегијско управљање перформансама предузећа; Стратегија, 
стратегијско планирање и контрола перформанси предузећа; Cтратегијскa визијa, мисијa, 
циљеви и  перформансе предузећа, Врсте (нивои) стратегија  и  њихове контроле; Развијање и 
имплементација модела Балансне карте; Примена концепта Балансне карте за контролу и 
мерење успеха стратегије предузећа; Балансна карта као инструмент планирања и 
детерминисања виталних детерминанти стратегија; Детерминисање стратегије и система за 
контролу спровођења стратегије; Контрола и мерење перформанси остварених применом 
одређене стратегије; Контрола процеса спровођења стратегије за унапређење перформанси и 
идентификовање кључних фактора неуспеха стратегије; Ефективност и ефикасност стратегије за 
унапређење перформанси предузећа; Подстицајни механизми и компензациони програми као 
подршка у реализацији стратегије предузећа; Балансна карта као систем стратегијског 
управљања и контроле перформанси предузећа. 
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 
Развијање и имплементација модела Балансне карте; Примена концепта Балансне карте за 
контролу успеха стратегије предузећа 
Литература  
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Број часова  активне наставе 
Предавања: 

60 
Вежбе: 
 

Други облици наставе: Студијски 
истраживачки рад: 

- 

Остали 
часови 

 

Методе извођења наставе 
предавања, вежбе, презентације у повер поинту, консултације 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 20 писмени испит  
практична настава  усмени испт 50 
колоквијум-и 20 ..........  
семинар-и 10   
 
 


