
НАЗИВ КУРСА:  
ЈАВНИ СЕКТОР И ЈАВНА УПРАВА:  
УВОД У МЕНАЏМЕНТ И ОРГАНИЗАЦИЈУ 

Кратак  
опис курса 

Курс „Увод у менаџмент и организацију јавног сектора” обезбеђује полазни-
цима неопходна знања и вештине за примену теорије и праксе менаџмента у 
организацијама јавног сектора и јавне управе. Курс је намењен полазници-
ма који желе да сагледају ширу управљачку слику, као и изазове са којима 
се сусрећу запослени у организацијама јавног сектора и јавне управе. То-
ком курса полазници ће се упознати са основним менаџерским концептима 
и примерима добре праксе, а посебан осврт ће бити на примени основних 
функција менаџмента, значају и начину примене специјализованих дисци-
плина менаџмента (стратегијски менаџмент, управљање променама, лидер-
ство, пројектни менаџмент, итд) и стратешком управљању перформансама 
у државној управи. Да би се остварили циљеви курса, полазници ће: из-
градити капацитете за примену савремених менаџерских знања и вештина 
у организацијама јавног сектора, демонстрирати способност за интеграцију 
планирања, организовања, вођења и контроле, демонстрирати способност за 
примену модела и концепата менаџмента у конкретној организацији, разу-
мети процесе управљања перформансама који ће омогућити неопходне про-
мене на индивидуалном и организационом нивоу и процењивати и анали-
зирати планирани и/или остварени индивидуални и организациони учинак 
као основне покретаче промена. Програмом је предвиђен самосталан рад 
полазника (појединачно или у групи) на студијама случаја и представљање 
резултата. Студије случаја биће проблеми из домена стратешког управљања 
организацијама јавног сектора и управљања системом јавних политика и 
биће анализиране из менаџерске перспективе.



Који су едукативни циљеви програма?
 � Програм обезбеђује учесницима неопходна знања и вештине за при-

мену теорије и праксе менаџмента у организацијама јавног сектора и 
јавне управе. 

 � Курс је намењен учесницима који желе да сагледају ширу управљачку 
слику, као и изазове са којима се сусрећу запослени у организацијама 
јавног сектора. 

 � Током курса учесници ће се упознати са основним менаџерским ала-
тима и примерима добре праксе.

Која знања ће стећи учесници?
 � Кључни менаџмент концепти, теорије и проблеми у пракси.
 � Примена основних функција менаџмента.
 � Значај и начин примене специјализованих дисциплина менаџмента 

(стратегијски менаџмент, управљање променама, лидерство, пројект-
ни менаџмент, итд).

 � Стратешко управљање перформансама у државној управи.

Реализатори: Марко Михић и Марко Давинић 

Садржај курса 
 � Развој теорије менаџмента
 � Основи јавне управе у Србији
 � Основе менаџмента и организације у јавном сектору
 � Нови јавни менаџмент – значај и изазови 
 � Стратешки аспекти управљања у организацијама јавног сектора и 

јавне управе: кључне компоненте и фазе 
 � Успостављање система за управљање перформансама у организација-

ма јавног сектора и јавне управе 
 � Спровођење процеса промене – научене лекције
 � Управљање системом јавних политика: управљачки и организациони 

аспекти
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