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Циљ предмета 

Циљ предмета је овладавање приступима у управљању, интеграцији и праћењу пословних процеса чији токови 

превазилазе функционалне границе, упознавање са напредним концептима и приступима у анализи и 

моделирању пословних процеса, методологијама и стандардима за израду модела пословних процеса. 

Оспособљавање студената за дефинисање параметарских основа за унапређење пословних процеса, 

идентификовање побољшања, развој ефикасних и ефективних пословних процеса и пратећих система. 

Исход предмета 

Након одслушаног предмета студент: познаје напредне приступе у анализи и моделирању пословних процеса; 

разуме структуру пословних процеса и улоге учесника у његовом извођењу; познаје и успешно користи 

индустријске стандарде за креирање модела пословних процеса производно-пословних система у циљу 

стварања подлоге за симулацију, имплементацију, надгледање и аутоматизацију пословних процеса; 

оспособљен је за примену стечених знања у доменима пословне аналитике, унапређења пословања и 

имплементације савремених пословних модела; познаје и успешно примењује савремене Business Process 

Modeling софтверске алате. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Методе и приступи у управљању пословним процесима. Процесни приступ управљању организацијом. 

Модели метрике пословних система. Дизајнирање модела кључних индикатора перформанси пословања. 

Анализа структуре пословних процеса и улоге учесника у његовом извођењу. Методологије за интеграцију 

пословних процеса у предузећу. CIMOSA и GRAI концепти. ARIS приступ моделирању и интеграцији 

пословних процеса. Моделирање пословних процеса применом Business Process Modeling and Notation (BPMN) 

стандарда. Дефинисање параметара за унапређење пословних процеса. Business Model Innovation концепт. 

Пословна анализа (Business Analysis). Реинжењеринг пословних процеса. 

Практична настава 

Овладавање основама моделирања пословних процеса применом Business Process Model and Notation (BPMN) 

стандарда за моделирање сложене семантике пословних процеса. Упознавање са графичким ознакама за 

специфицирање пословних процеса у дијаграму пословних процеса (Business Process Diagram) заснованом на 

техници дијаграма тока.  
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Број часова активне наставе: 4 Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе 

Предавања се реализују по моделу интерактивне наставе презентацијом наставних садржаја, дискусијом и 

анализом студија случаја. Вежбе се изводе комбинацијом класичног начина и интерактивним учешћем 

студената кроз анализу случајева из праксе, решавање конкретно структурираног задатка, размену идеја и 

сазнања кроз групну дискусију, менторски и тимски рад на изради семинарског рада на дефинисану тему из 

оквира садржаја наставног предмета. Испит се полаже писмено и/или усмено. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

Активност у току предавања 5 Писмени испит 20 

Практична настава 5 Усмени испит 20 

Колоквијум-и 30   

Семинар-и 20   

 


