Студијски програм: Економија и пословно управљање
Назив предмета: Менаџмент у јавном сектору
Наставник/наставници: Јелена Д. Николић, Дејана Р. Златановић
Статус предмета: Обавезан на модулу Менаџмент у јавном сектору
Број ЕСПБ: 8
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;
 Упознавање са традиционалним и савременим приступима менаџменту у циљу разумевања питања повезаних
са основним функцијама менаџмента: планирањем, организовањем, лидерством и контролом;
 Идентификавање и разумевање интереса различитих стејкхолдера, као и изазова релевантних за успех
организација у јавном сектору;
 Разумевање различитих модела јавног менаџмента, овладавање савременим методама и техникама менаџмента
и практичне примене менаџерских вештина у јавном сектору;
 Изучавање релевантних аспеката процеса решавања пословних проблема у условима комплексности,
неизвесности и дисконтинуитета карактеристичних за савремени менаџмент у јавном сектору.
Исход предмета
 Студенти ће стећи потребна знања за разумевање менаџмент функција, улога и вештина, као и кључних
изазова за савремени менаџмент у јавном сектору;
 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 одговарајућих метода и техника приступати његовом
решавању;
 Студенти ће бити оспособљени да у комплексним проблемским ситуацијама изводе закључке о последицама
коришћења појединих метода и техника;
 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; Етичке дилеме у јавном сектору.
Практична настава
Студије случајева у јавном сектору, индивидуални и групни истраживачки рад на одабрану тему
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Број часова активне наставе
Теоријска настава: 3
Практична настава: 2
Методе извођења наставе: Теоријска настава, практична настава, самостални рад студената, консултације
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
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активност у току предавања
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