Студијски програм/студијски програми: ФИНАНСИЈСКИ МЕНАЏМЕНТ ЈАВНЕ УПРАВЕ
Врста и ниво студија: Мастер академске студије, други ниво
Назив предмета: Менаџмент у јавном сектору
Наставник (Презиме, средње слово, име): Бабић М. Верица
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 9
Услов: /
Циљ предмета:
Стицање теоријских и практичних знања из области менаџмента у јавном сектору, неопходних за истраживање и
решавање комплексних проблема са којима се суочавају организације у области јавног сектора. Кроз
интеграцију традиционалних и савремених приступа менаџменту објашњавају се питања повезана са основним
функцијама менаџмента: планирањем, организовањем, лидерством и контролом; анализирају се бројни
стејкхолдери и изазови за успех организација које послују у јавном сектору. Изучавање релевантних аспеката
процеса решавања пословних проблема које подразумева доношење низа одлука у условима комплексности,
неизвесности и дисконтинуитета карактеристичним за проблеме савременог менаџмента у јавном сектору.
Исход предмета:
- Разумевање менаџмент функција, улога и вештина и кључних изазова за савремени менаџмент;
- Студенти ће бити оспособљени да развијају и примењују нова знања кроз истраживања у области менаџмента
у јавном сектору;
- Студенти ће изабрати проблем истраживања и применом научне методологије приступати његовом решавању;
- Студенти ће бити оспособљени да у комплексним проблемским ситуацијама изводе закључке о последицама
коришћења појединих метода, техника и алата;
- Студенти ће развити способности да размене усвојена знања из области менаџмента у јавном сектору са
колегама у научној и стручној јавности у области економије, менаџмента и организације;
- Развијање потребних вештина за самостално истраживање проблема.
Садржај предмета
Теоријска настава:
Дефинисање менаџмента јавног сектора и разграничења; Настанак и основни теоријски приступи; Опште
окружење у јавном сектору: политичко, социјално и легално; Стејкхолдер анализа, друштвена одговорност и
етика; Процес одлучивања у јавном сектору; Планирање и стратегијски менаџмент у јавном сектору;
Организациона структура и процеси у јавном сектору; Организациона култура; Управљање променама и
иновацијама; Менаџмент људским ресурсима; Лидерство, теорије и модели; Иновативно лидерство;
Мотивација: теорије садржаја и процеса; Процеси и врсте контроле у јавном сектору; Менаџмент квалитетом.
Практична настава:
Методе и технике планирања, организовања, лидерства и контроле. Технике преговарања, разрешавања
конфликта. Етичке дилеме у јавном сектору. Примери социјалног предузетништва, јавно-приватног партнерства.
Студије случајева у јавној управи. Пракса у организацијама јавног сектора од две недеље.
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Методе извођења наставе
Настава ће се изводити уз активно учешће студената у дискусијама, индивидуалном и групном раду. Студенти
ће одабрати студију случаја која ће бити предмет њиховог самосталног или групног истраживачког рада.
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