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1. Шта је стратегијски менаџмент – Основе стратегије и стратегијског менаџмента 5 8 

2. Шта је стратегијски менаџмент – Процес стратегијског менаџмента 9 12 

3. Шта је стратегијски менаџмент – Историјска позадина стратегијског менаџмента 12 15 

4. Ко је све ангажован у реализацији стратегијског менаџмента 15 19 

5. Стратегијски менаџмент у свету данашњице 20 25 

6. Стратегијско управљање и конкурентска предност 41 48 

7. Ново пословно окружење – Покретачи новог пословног окружења 49 54 

8. Ново пословно окружење – Импликације покретачких фактора 55 56 

9. Ново пословно окружење – Критични фактори успеха 57 59 

10. Ново пословно окружење – Визија, мисија, друштвена одговорност, пословна етика и учење 59 66 

11. Шта је екстерна анализа? 83 86 

12. 
Како се обавља екстерна анализа? – Сектори екстерног окружења – специфично окружење 
(тренутно ривалство међу постојећим фирмама) 

87 92 

13. 
Како се обавља екстерна анализа? – Сектори екстерног окружења – специфично окружење 
(потенцијалне придошлице) 

92 95 

14. 
Како се обавља екстерна анализа? – Сектори екстерног окружења – специфично окружење 
(преговарачка снага купаца) 

95 96 

15. 
Како се обавља екстерна анализа? – Сектори екстерног окружења – специфично окружење 
(преговарачка снага добављача) 

96 97 

16. 
Како се обавља екстерна анализа? – Сектори екстерног окружења – специфично окружење 
(производи супститути) 
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17. 
Како се обавља екстерна анализа? – Сектори екстерног окружења – опште окружење 
(економски фактори) 
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18. 
Како се обавља екстерна анализа? – Сектори екстерног окружења – опште окружење 
(демографски фактори) 

102 104 

19. 
Како се обавља екстерна анализа? – Сектори екстерног окружења – опште окружење 
(социокултуролошки фактори) 
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20. 
Како се обавља екстерна анализа? – Сектори екстерног окружења – опште окружење 
(политичко-правни фактори) 

106 108 

21. 
Како се обавља екстерна анализа? – Сектори екстерног окружења – опште окружење 
(технолошки фактори) 
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22. 
Како се обавља екстерна анализа? – Сектори екстерног окружења – опште окружење 
(прибављање и оцењивање информација, обавезе и одговорности менаџера у вези са екстерном анализом) 
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23. 
Због чега треба спроводити екстерну анализу? – Предности и недостаци обављања  
екстерне анализе 
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24. Шта је интерна анализа? 133 140 

25. Како извршити интерну анализу? – Анализа ланца вредности (примарне активности) 140 142 

26. Како извршити интерну анализу? – Анализа ланца вредности (подржавајуће активности) 143 144 

27. Како извршити интерну анализу? – Употреба интерне ревизије 143 148 

28. Како извршити интерну анализу? – Профил заснован на процени способности 149 152 

29. Како извршити интерну анализу? – Одређивање снага и слабости 152 154 

30. Због чега треба спроводити екстерну анализу? 155 156 
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31. Шта су функционалне стратегије? – Функционалне стратегије оријентисане ка производима 175 179 

32. Шта су функционалне стратегије? – Функционалне стратегије оријентисане ка људима 179 181 

33 Шта су функционалне стратегије? – Функционалне стратегије оријентисане ка процесима  181 183 

34. Имплементација, евалуација и координација функционалних стратегија 184 186 

35. Појмовно одређење конкурентске предности 201 206 

36. 
Шта су конкурентске стратегије? – Традиционални приступи дефинисању конкурентске 
стратегије (адаптивне стратегије Мајлса и Сноуа) 

207 211 

37. 
Шта су конкурентске стратегије? – Традиционални приступи дефинисању конкурентске 
стратегије (Портерова генеричка конкурентска стратегија вођства у трошковима) 

211 213 

38. 
Шта су конкурентске стратегије? – Традиционални приступи дефинисању конкурентске 
стратегије (Портерова генеричка конкурентска стратегија диференцијације)  

213 215 

39. 
Шта су конкурентске стратегије? – Традиционални приступи дефинисању конкурентске 
стратегије (Портерова генеричка конкурентска стратегија фокуса)  

215 218 

40. Шта су конкурентске стратегије? – Савремена гледишта о конкурентској стратегији 218 222 

41. Имплементирање, евалуација и измена конкурентске стратегије 222 227 

42. Увод у корпоративну стратегију 245 248 

43. Корпоративна стратегије – организациони раст – Типови стратегија раста – (Концентрација) 248 252 

44. 
Корпоративна стратегије – организациони раст – Типови стратегија раста –  
(Вертикална интеграција) 

252 254 

45. 
Корпоративна стратегије – организациони раст – Типови стратегија раста –  
(Хоризонтална интеграција) 

254 256 

46. Корпоративна стратегије – организациони раст – Типови стратегија раста – (Диверсификација) 256 259 

47. 
Корпоративна стратегије – организациони раст – Имплементирање стратегије раста – 
(Мерџери (спајања) и аквизиције (припајања), Интерни раст и развој) 

259 261 

48. 
Корпоративна стратегије – организациони раст – Имплементирање стратегије раста – 
(Стратегијска партнерства) 

261 264 

49. Корпоративна стратегија – организациона стабилност (Status Quo стратегија) 265 267 

50. Корпоративна стратегија – организациона обнова (Опоравак) 267 270 

51. Корпоративна стратегија – организациона обнова – Имплементирање стратегија 270 275 

52. 
Евалуација и измена корпоративне стратегије – Евалуација корпоративних стратегија 
(Корпоративни циљеви, Мерила (показатељи) ефикасности, ефективности и продуктивности, 
Бенчмаркинг) 

275 278 

53. 
Евалуација и измена корпоративне стратегије – Евалуација корпоративних стратегија 
(Анализа портфолија) 

278 284 

54. Међународно окружење и међународне стратегије 305 311 

55. Предузетнички подухвати и мали бизниси 311 314 

56. Процес стратегијског менаџмента у предузетничким подухватима и малим бизнисима 314 319 

57. Специфична стратегијска питања са којима се суочавају предузетнички подухвати и мали бизниси 319 321 

58. Непрофитне организације и организације јавног сектора 321 324 

59. Процес стратегијског менаџмента у непрофитним организацијама 324 329 

60. Специфична стратегијска питања са којима се суочавају непрофитне организације 329 334 

Напомена: бројеви страница означавају страницу на којој почиње и страницу на којој се завршава са обрађивањем испитног 
питања у уџбенику, укључујући (делимично или у целини) и те странице. 
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