
     
 

 

Поштовани, 

 

Задовољство нам је да Вас позовемо да Ви и/или ваши сарадници узмете учешће у раду Х Скупа 

привредника и научника СПИН’15 који ће се одржати 5. и 6. новембра 2015. године у 

просторијама Привредне коморе Србије, улица Ресавска 13-15, Београд. Организатори скупа су 

Студијска група за операциони менаџмент Факултета организационих наука у Београду и 

Привредна комора Србије. Тема овогодишњег скупа је „Иновативна решења операционог 

менаџмента за ревитализацију привреде Србије“. 
 

Позивамо Вас да првог дана скупа презентујете „case“ (студију случаја) из области операционог 

менаџмента и на тај начин представите своје предузеће публици, састављеној од привредика и 

научника. 
 

Операциони менаџмент је научна област менаџмента, заснована на примењеној математици, 

квантитативним методама и информационим системима, која се бави изучавањем метода планирања, 

рационалне употребе ресурса и организације процеса у услужним и производним предузећима. 

Обухвата научне дициплине реинжењеринга пословних процеса, управљања логистиком и ланцима 

снабдевања, управљања технологијом и развојем, управљањем иновацијама и иновационим 

пројектима, штедљиве и рачунарски интегрисане производње, спредшит инжењерства, еколошког 

менаџмента, итд. 
 

Планирани почетак рада скупа је 5. новембар 2015. године у великој сали Привредне коморе Србије. 

Учесницима скупа ће се првог дана скупа обратити еминентни гости из иностранства и земље. 

Њихова излагања ће бити посвећена практичним искуствима привреде у складу са одрживим 

економским растом и развојем Србије и могућностима које су они сагледали.После завршетка 

званичног дела, први дан скупа ће бити настављен дружењем учесника скупа на коктелу у холу 

Привредне коморе Србије. 
 

Други дан скупа је намењен презентацији рецензираних научних и стручних радова на коме ће 

еминентни научни радници и стручњаци из предузећа имати прилику да представе резултате својих 

истраживања и рада на пољу решавања конкретних проблема из праксе операционих менаџера. 
  
Надамо се да ћете својим учешћем дати допринос раду симпозијума и унапређењу сарадње науке и 

привреде у нашој земљи.  

 

Детаљније информације о учешћу на скупу СПИН’15 можете пронаћи на сајту скупа 

http://www.spin.fon.bg.ac.rs.  
 

У име организатора скупа упућујемо Вам срдачне поздраве, 

 

    Председник                                       Директор Сектора за индустрију и 

Програмског одбора СПИН’15 пољопривреду Привредне коморе Србије 

 

 

           

    Проф. др Биљана Стошић  Јеша Ерчић             
 
 

ИНФОРМАЦИЈЕ  
 

Факултет организационих наука 

Студијска група за операциони менаџмент 

Адреса: Јове Илића 154, 11000 Београд 
 

Тел: 011 39 50 879 

        011 39 50 800 

Фаx: 011 24 61 221 
 

E-mail: spin@fon.bg.ac.rs 

    web: http://www.spin.fon.bg.ac.rs 
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