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Србији су више него икада потребни менаџери који умеју да дефинишу
и спроводе пословну стратегију и планове чијe остварење доноси нову
вредност, менаџери који знају да препознају и искористе извозни поте
нцијал и обезбеде стабилан развој својих организација.
Српски Менаџмент Програм™ пружа јединствену прилику за унапре
ђење знања и вештина из кључних области менаџмента.
Овај пилот програм Мокрогорске школе менаџмента креирали су посло
вни саветници компаније Комон сенс, уз подршку Економског института.
Организован је у десет захтевних модула, за само 25 талентованих менаџера.
Коме је СМП™ намењен?

Како је СМП™ организован?

• Најталентованијим менаџерима компанија,
организација и институција
• Менаџерима на позицијама средњег нивоа
који се припремају за напредовање ка
кључним менаџерским функцијама
• Менаџерима који раде са
иностраним партнерима
• Власницима и директорима малих
и средњих предузећа

• Програм је организован  у десет модула,
који се одржавају наизменично у Дрвенграду,
на Мокрој Гори и у Економском институту,
у Београду.
• Сваки модул има свог предавача и госта који
ће с полазницима поделити богато искуство
из праксе.
• Директор програма је Срђан Јанићијевић,
директор компаније „Комон сенс“ и оснивач
Мокрогорске школе менаџмента.

Полазници добијају сертификат о завршеном СМП™ који издају
Мокрогорска школа менаџмента и Економски институт из Београда.
Цена је 300.000 RSD
*укључује смештај на Мокрој Гори и радне материјале

Контакт особа: Слађана Бурић, координатор школе, тел: +381 11 30 33 628, моб:+381 65 30 35 079, e-mail: sladjana.buric@msm.edu.rs
Попуњену пријаву пошаљите на e-mail:office@msm.edu.rs или fax: +381 11 262 19 20

Учесници Вивалди–Менаџерског форума са премијером Мирком Цветковићем, 29–31. март 2010, Мокра Гора
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Мокрогорска школа менаџмента
Мокрогорска школа менаџмента је програм за
професионално усавршавање менаџера. Почела
је са радом у јесен прошле године, а Програм за
2010. годину заснива се на пет стубова.
У стандардној понуди су отворени семинари,
четири Вивалди форума, Летња школа талената
и „In house” програми за компаније. Програм плус
намењен је топ менаџерима.
Мисија: перманентно усавршавање и развој садашњих и
будућих менаџера који ће као лидери промена допринети
подизању перформанси својих организација и добробити
друштва у целини.
Визија: да Мокрогорска школа менаџмента постане
регионални центар за професионални развој менаџера који
ће успешно преносити глобално знање и искуство на
домаће тржиште.

Економски институт, Београд
Економски институт, као једна од најстаријих
научноистраживачких институција у земљи, остварио је
континуитет у афирмисању модерних модела привређивања
и организационих облика, у складу са највишим стандардима
и критеријумима струке.
Оријентација ка пуној афирмацији економске професије,
омогућила је Институту да увек пружа уверљиву
аргументацију и теоријске и практичне одговоре на изазове
времена у којима је обављао своју мисију. Има водећу улогу
у пружању ефикасних решења у процесу транзиције домаће
привреде на макро и микро нивоу и њеног укључивања
у регионалне и шире међународне развојне токове.
Предуслов успешних резултата Института и његово највеће
богатство представља кадровски потенцијал, пре свега
млади и високостручни кадрови.

Комон сенс, пословно саветовање
КОМОН СЕНС је привредно друштво које пружа услуге
у четири области привређивања: стратешко и оперативно
саветовање менаџмента, развој предузетништва, пословно
образовање и развој, као и развој нових пословних идеја.
Основано је 2003. године
Мисија: Од идеје до остварења, посвећено и стрпљиво.
Визија: Све што радимо нас инспирише.
Вредности: Поштен, логичан, професионалан, ефикасан
и креативан приступ пословању.
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