
План рада на наставном предмету 

Назив предмета: Менаџмент људских и социјалних ресурса 

 

Шифра предмета Статус 
предмета 

Семестар Број кредита Фонд часова 

 
Обавезан V 5 45+15 

 

Циљеви предмета Усвајање знања о темељним проблемима из предметне области као 
и оспособљавање за примену тог знања у пракси. 

Исход изучавања 
Упознавање са теоријским основама дисциплине, улогом 
менаџмент приступа у развоју људских и друштвених потенцијала 
и нарочито примени тог приступа у управљању, организацији и 
трансформацији друштвених институција. 

Садржај и структура 
предмета 

1) Порекло Менаџмента људских и социјалних ресурса, 
теоријске основе и интердисциплинарни карактер 

2) Менаџмент људских и социјалних ресурса у контексту 
друштвено-хуманистичких наука 

3) Менаџмент људских и социјалних ресурса као научна 
дисциплина 

4) Човек и организација, људски интерес и људски ресурси 
5) Управљање људима, одлучивање и руковођење 
6) Друштвене институције 
7) Друштвене групе и политичке организације, невладине 

организације и локална заједница 
8) Фактори примене менаџмента људских и социјалних 

ресурса 
9) Методе примене менаџмента људских и социјалних ресурса 
10) Улога менаџмента у организацијама различитих сектора 

друштва 
11) Личност и менаџмент, постигнуће 
12) Планирање послова и регрутовање; распоређивање, 

обучавање и тимски рад 
13) Менаџмент људских и социјалних ресурса као примењена и 

развојна научна дисциплина 
14) Методологија истраживања; модели стратегије менаџмента; 
15) Прагматичка анализа прилагођавања и управљања 

променама; пројектовање и управљање развојем 
 



ПРЕДАВАЊА 

Недеља Тематска јединица Број часова 

I 
Порекло Менаџмента људских и социјалних ресурса; 
Теоријске основе и интердисциплинарни карактер; 

3 

II 
Менаџмент људских и социјалних ресурса у контексту 
друштвено-хуманистичких наука; Менаџмент људских и 
социјалних ресурса као научна дисциплина; 

3 

III Људски интерес и људски ресурси; Човек и организација; 3 

IV 
Управљање људима; Одлучивање и руковођење; 

3 

V 
Промене у друштвеном окружењу и социјални ресурси; 
Друштвене институције; 

3 

VI 
Друштвене групе и политичке организације; Невладине 
организације и локална заједница; 

3 

VII Удружења грађана и друштвена заједница; Фактори примене 
менаџмента људских и социјалних ресурса; 

3 

VIII 
Методе примене менаџмента људских и социјалних ресурса; 
Појединац, организација и окружење; 

3 

IX 
Улога менаџмента у организацијама различитих сектора 
друштва; Личност и менаџмент; 

3 

X 
Постигнуће и вредновање постигнућа; Планирање послова и 
регрутовање; 

3 

XI Распоређивање, обучавање и тимски рад; Процењивање 
успешности и профилисање улога; 

3 

XII 
Социјална одговорност и етика; Менаџмент људских и 
социјалних ресурса као примењена и развојна научна 
дисциплина; 

3 

XIII 
Методологија истраживања; Модели стратегије менаџмента; 

3 

XIV 
Прагматичка анализа прилагођавања и управљања променама; 
Функционална анализа организација; 

3 

XV Пројектовање и управљање развојем; Факторска анализа 
развоја менаџмента људских и социјалних ресурса; 

3 

 

 

 

 

 

 



ВЕЖБЕ 

Недеља Тематска јединица Број часова 

I 
Анализа посла; 

1 

II 
Методе анализе посла; 

1 

III Извори прибављања кандидата за посао; 1 

IV 
Поступак и процес прибављања; 

1 

V 
Процес одабира кандидата; 1 

VI 
Меотде одабира кандидата; 1 

VII 
Мотивација и менаџмент; 1 

VIII Теорије мотивације; 
1 

IX 
Примена теорија мотивације; 

1 

X 
Стратегије мотивисања; 

1 

XI Нематеријални приступ мотивисању; 
1 

XII Материјални приступ мотивисању; 
1 

XIII 
Инидвидуални типови мотивације; 1 

XIV Групни облици мотивације; 1 

XV Значај менаџмента људских и социјалних ресурса за 
националну безбедност; 

1 

 

Облици извођења 
наставе 

Предавања, вежбе, колоквијуми, тестови, есеји, семинарски 
радови 

Начин оцењивања на 
предмету 

Предиспитне обавезе: 70 поена (активност током наставе 10, 
колоквијуми 2x30) 

Испит: усмени, до 30 поена; 



Литература 

обавезна 

Др Миленко Бодин „Менаџмент људских и 
социјалних ресурса“, хрестоматија текстова; 
Фикрета Бахтијаревић-Шибер „Менаџмент 
људских потенцијала“ 

допунска 

Дерек Торингтон, Лаура Хол, Стивен Тејлор: 
„Менаџмент људских ресурса“; 
Богдановић Марија: „Нека питања метода у 
проучавању друштвених промена и развоја“, у 
група аутора, Социологија и друштвени развој, 
свеска 3, Београд, 1981.; 
Д. Ристић: „Управљање развојем“; 
Грубић-Нешић Лела: „Развој људских ресурса“; 

Подаци о наставницима 
и сарадницима на 
предмету 

проф. др Миленко Бодин 
е-mail: milenkobodin@fb.bg.ac.rs 
Консултације: среда од 16:00 до 18:00 

 

ИСПИТНА ПИТАЊА 

 

1. Хуманолошки основи менаџмента 

2. Делокруг менаџмента људских и социјалних ресурса 

3. Опсег концепта људских ресурса 

4. Опсег концепта друштвених (социјалних) ресурса 

5. Менаџмент људских и социјалних ресурса као процес послова 

6. Анализа послова 

7. Методе анализе посла 

8. Менаџмент радне ефикасности 

9. Прибављање људских ресурса 

10.Унутрашњи извори прибављања 

11.Спољашњи извори и методе прибављања 

12.Тражење посла као друга страна прибављања 

13.Претпоставке одабира кандидата 



14.Способности кандидата 

15.Особине личности 

16.Компетенције кандидата 

17.Процес професионалног одабира 

18.Услови за избор метода и техника одабира 

19.Стандардни извори информација о кандидатима 

20.Психолошки тестови способности 

21.Психолошки тестови личности 

22.Тестови интереса и знања 

23.Метод интервјуа 

24.Тестирање на раду и пробни рад 

25.Друштвени ресурси одабира кандидата 

26.Основни фактори значаја мотивације и теорије мотивације 

27.Теорија хијерархије потреба 

28.Теорија мотивације постигнућа 

29.Двофакторска теорија мотивације 

30.Индивидуални приступ материјалној стимулацији 

31.Групни приступ материјалној стимулацији 

32.Индиректне материјалне компензације 

33.Менаџерски стил као нематеријални облик мотивације 

34.Посао и обликовање посла 

35.Партиципација запослених у креирању послова и одлука 

36.Управљање помоћу циљева 

37.Флексибилни облици радног времена 

38.Друге нематеријалне стратегије мотивације 



39. Менаџмент и национална безбедност 

40. Хуманолошко модел менаџмента националне безбедности 

 

 


