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Студијски програм: Инжењерски менаџмент 

Врста и ниво студија: Мастер академске студије 

Назив предмета: БЕНЧМАРКИНГ 

Наставник: Горан М. Раденковић 

Шифра предмета: М.1.3-ИМ.ИНМ-1-4 Година: I Семестар: 1 

Статус/тип предмета: Изборни  предмет студијског програма / теоријско методолошки 

Број ЕСПБ: 7 

Услов за избор/слушање предмета: Нема  

Циљ предмета: Стицање знања из области бенчмаркинга у домену домаће и иностране индустрије. Практичне 

вежбе у области бенчмаркинга. 

Исход предмета: Примена стеченог знања при анализи различитих појава у пословању предузећа а посебно у 

области побољшања квалитета производа и пословања у циљу повећања конкурентности предузећа. Студенти 

би требало да буду оспособљени да самостално или у оквиру тима решавају проблеме у области бенчмаркинга и 

да на одговарајући начин презентирају резултате свог рада. 

Садржај предмета: 

Теоријска настава:  

Основни појмови из области бенчмаркинга. Историјски развој бенчмаркинга. Врсте бечмаркинга и подручја 

примене: интерни бенчмаркинг, екстерни конкурентски бенчмаркинг, екстерни индустријски бенчмаркинг, 

екстерни генерички бенчмаркинг, комбиновани бенчмаркинг. Чиниоци бенчмаркинг процеса. Модели примене 

бенчмаркинга. Ситуациона анализа. Неформални бенчмаркинг. Улога бенчмаркинга у унапређењу пословне 

политике. Бенчмаркинг и пословна етика, индустријска шпијунажа и сл. 

Практична настава: 

Анализа конкурентности предузећа на бази неких економских показатеља и примена принципа бенчмаркинга у 

циљу повећања конкурентности предузећа. 

Литература:  

1. Сајфет З., Адамовић Ж., Менаџмент бенчмаркинг процес, ТФ „Михајло Пупин“ Зрењанин, 2004. 

Број часова активне наставе: Остали часови: 

Предавања 

3 

Вежбе 

2 

Други облици активне наставе 

0 

 

0 

Методе извођења наставе: 

У настави и вежбањима ће бити коришћене методе вербалног комуницирања (монолог, дијалог дискусија), 

писање текстова (семинарски рад, кратки извештаји), приказивање презентација, илустрација и сл. Наведене 

методе ће бити примењиване у раду са студентима појединачно, у виду тимског рада студената и дискусија 

студената са наставним особљем. 

Оцена знања: 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

активност у току предавања 10 Писани или усмени облик 30  

активност у току вежбања 10    

практична настава, дискусије 10    

семинарски рад 40    

Обавезе студената: присуство предавањима и вежбањима, израда семинарског рада 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


