
Предговор 
Пред вама је књига "Ритам менаџмента" са (баксузних) 13 текстова о менаџменту - 
од којих су неки прави мали водичи кроз најзахтевније компанијске задатке - као 
што су стратешко планирање или реорганизација и систематизација. 
Друга група текстова бави се ликом и делом генералног директора, тј. свим 
неопходним знањима и вештинама које би такав директор данас морао да поседује. 
Да би био лидер. Да и врхунским генералним директорима није лако, може се 
видети из текстова о прековременим сатима и флуктуацијама менаџмента. 
Трећа група текстова бави се људским ресурсима - свеобухватним планирањем 
развоја запослених у фирмама, а ту су и две праве вињете из ове области - о 
боловањима и о службеним путовањима - које презентују неограничене могућности 
унапређења како запослених тако и целокупног пословања, у наизглед баналним 
ситуацијама. 
Четврту групу чине два текста - праве правцате "check" листе са свим потребним 
малим и великим саветима - о организовању интерних саветовања или припреме 
прославе дана фирме, као најбољи примери става писца ове књиге: да ће прави 
менаџери у свакоме задатку наћи изазов - и да ће иза сваког обављеног посла за 
собом оставити систематизовано знање. Ни мање ни више. 
И за крај, за десерт, ту су и три, надам се, забавна текста - о искуствима из 
дугогодишњег рада са страним консултантима, о литератури за менаџере - али не 
оној коју бисте овде можда очекивали, и о једном примеру из праксе - који најбоље 
доказује да је менаџмент вештина и знање које се може наћи свуда око нас и 
свакако није везан само за компанијске активности.  
 
Текстови који су пред вама су у последњих неколико година објављивани прво у 
Билтену (интерном гласилу мог предузећа "Београдске електране", намењеном 
менаџменту и свима онима који желе да уче), а затим и у магазину " GM Business & 
Lifestyle" - у оквиру серије текстова "Менаџмент у јавним предузећима". Иако ћете у 
текстовима наћи доста специфичних елемената који су данас (заиста) везани 
углавном за јавна предузећа, ако једног дана ипак прочитате све ове текстове, 
видећете да се анализе, предлози и закључци у многоме односе и на све друге 
познате облике организација и предузећа - без разлике. 
Текстове, наравно, можете читати редом који сами изаберете, а можете књигу и 
држати негде при руци и "активирати" је у тренутку када и сами будете укључени у 
задатке израде стратешког плана, реорганизације и систематизације или можда 
добијете задатак да организујете прославу дана фирме.  
 
Инспирацију за писање ове књиге добио сам, између осталог, захваљујући и 
бројним претходно прочитаним књигама о менаџменту, бројним Адижесовим 
"бисерима", да наведем само неке наслове: "Дивиденда знања", "Вештина 
побеђивања", "Процена и унапређење радног учинка", "Како управљати у време 
кризе", "Шаргарепе - књига о мотивацији, бонусима и наградама", "Емоционална 
интелигенција у лидерству"...  Међу драгим књигама налазе се и "Менаџмент 
људских ресурса" и "Одговорно реструктурирање". Да кажем и да је чувени Џек 
Велч био и остао права инспирација на пољу здраворазумског и рационалног 
менаџмента, а требала би ми сигурно још цела једна књига само за навођење 
разних дивних текстова о менаџменту из бројних електронских и штампаних 
магазина, бројних интервјуа са најбољим менаџерима, одслушаних презентација и 
предавања о управљању пословањем. Инспирацији је допринео и вишегодишњи 
ангажман у оквиру Српске асоцијације менаџера и бројни занимљиви разговори и 
искуства прикупљени у том периоду.  



Морам да споменем и домаће снаге - Срђана Јанићијевића и његову "Азбуку 
менаџмента", па Живојина Петровића и његову књигу "Буди гуру менаџер", али и 
"Савремени стратегијски менаџмент" професора Момчила Милисављевића, и могу 
само да се надам да ће свима вама који имате ову књигу у рукама, она 
причињавати исто задовољство као мени све претходно наведене књиге.  
 
Покретање нове едиције о менаџменту? 
Ова књига је и врста позива свим другим менаџерима који раде у Србији, да на 
папир ставе и своја сопствена искуства из различитих пројеката, послова, успеха и 
неуспеха и да тиме дају свој сопствени допринос процесу сталне едукације оних 
менаџера којима је јасно да их на највишим компанијским позицијама може дуже 
задржати једино - знање. 
Дакле, знање сигурно није оно што једног менаџера данас може довести и задржати 
га на некој директорској позицији. Али, без знања - менаџер врло вероватно неће 
доћи на директорску позицију, а још вероватније је да ту неће дуго остати. 

 


