
XXV Интернационални научни скуп Стратегијски менаџмент и системи 
подршке одлучивању у стратегијском менаџменту - СМ 2020 

У уторак, 19.5.2020. године је одржан XXV Интернационални научни скуп Стратегијски 
менаџмент и системи подршке одлучивању у стратегијском менаџменту - СМ 2020, на тему 
„Транзиција стратегије и фабрике будућности“. Овај, сада већ традиционални научни скуп, 
се одржава у мају сваке године у Суботици, граду који је сједиште Економског факултета у 
Суботици, Универзитета у Новом Саду.  

Тема овогодишњег скупа је актуелна из неколико разлога. Фабрике будућности да би 
одговориле данашњим потребама одрживог развоја, тржиштима усмјераваним трендовима 
и потребама купаца, брзим промјенама окружења, краћем животном циклусу производа, 
краћем времену наруџби и растућим варијантама производа, морају бити много 
флексибилније, са краћим временом одзива, већом ефикасношћу потрошње ресурса и 
вишим квалитетом производње односно услуга. Међутим, ни то није довољно, кључна је 
интеграција свих пословних организационих јединица у ланцу додате вриједности уз помоћ 
дигитализације. Фабрике будућности карактеришу потпуна интеграција информационо-
комуникационих технологија и технологија за аутоматизацију. Сви подсистеми 
организације, како производни, тако и непроизводни, као и партнери у продаји и набавци, 



и купци организације су умрежени и повезани кроз процесе у јединствени систем. 
Новоразвијени концепт, назван Индустрија 4.0, омогућује да се цјеловитим процесом 
управља холистички и у реалном времену. Овај еволутивни процес се одвија различитом 
брзином у појединим ентитетима у зависности од грана дјелатности и уз бројне изазове. 
Мијењају се управљачки и оперативни процеси, пословни модели, а посебно пословна, ИТ 
и дигитална стратегија организација. Организације се дигитално трансформишу. 

 

Оно што је специфично за одржавање овогодишњег научног скупа јесте сама ситуација у 
којој се нашао цијели свијет, а односи се на пандемију изазвану коронавирусом. Пандемија 
је, између осталог, онемогућила људима да се састају, путују, па тако и да учествују у 
досадашњим, „нормалним“ форматима научних скупова. 

Као одговор на овај изазов, Економски факултет у Суботици је пронашао начин да 
организује научни скуп. Научни скуп је реализован уз помоћ употребе апликације Зум 
(Zoom), која се у овој ванредној ситуацији показала као одлична алтернатива за 
организовање онлајн конференција.  



 

Своје учешће у XXV Интернационалном научном скупу Стратегијски менаџмент и системи 
подршке одлучивању у стратегијском менаџменту - СМ 2020, су узели и представници 
Економског факултета Брчко. Проф. др Лазар Радовановић, декан факултета, и мр Дејан 
Тешић, виши асистент, су припремили рад под насловом „Коришћење услуга е-трговине на 
мало у студентској популацији Брчко дистрикта Босне и Херцеговине“. Рад је презентован 
у оквиру паралалних секција, у секцији посвећеној маркетингу и трговини.  


