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Поштовани привредници, 

предузетници, инжењери, менаџери и стручњаци из реалног и јавног сектора 

 

задовољство нам је да вас позовемо да узмете учешће у раду XI Скупа привредника и научника 

СПИН '17. Скуп ће бити одржан 09. и 10. новембра 2017. год. на Факултету организационих 

наука, улица Јове Илића 154 у Београду.  

Организатор скупа је Центар за операциони менаџмент Факултета организационих наука у 

Београду. 

Централна тема овогодишњег скупа је: „Штедљиво (lean) управљање ресурсима у привреди 

Републике Србије“, али је скуп, у ширем значењу, посвећен свим концептима, методама и 

технологијама које нам стоје на располагању за унапређење постојећег организационог нивоа 

српских компанија, као и њихове конкурентности. 

Иако настао у Јапану и деценијама афирмисан широм света, концепт lean management-а је, 

најмање из два разлога, врло примерен српској пословној пракси. Најпре, због његове модулске 

структуре која омогућава да процес имплементације тече постепено, „корак по корак“, а 

наравно и због трошкова који су неупоредиво нижи од трошкова имплементације решења која 

долазе из других високо развијених средина. 

Намера организатора је да и овогодишњи скуп буде једна врста уникатног форума на којем ће 

се, у интерактивној и креативној атмосфери, срести и разменити искуства људи из привреде који 

се свакодневно суочавају са проблемима ефективности и ефикасности производње и пословања 

и експерти из академске заједнице који се теоријски и практично баве питањима рационалног 

управљања пословним (производним и услужним) системима.  

На скупу можете учествовати са радом или без њега. Можете се, дакле, определити, да у 

званичној форми, форми писаног саопштења, представите нека од ваших личних искустава или 

идеја о унапређењу пословних процеса и операција и побољшању перформанси компанија у 

којима радите, а можете и да, путем сопствених запажања и усмене дискусије, узмете учешће у 

раду бројних секција скупа.  

У нади да ће СПИН ’17 допринети бољем разумевању и повезивању српске науке и пословне 

праксе, очекујемо вас 09. и 10. новембра 2017. год. у пријатном амбијенту Факултета 

организационих наука у Београду. 
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