
 
 

ОРГАНИЗАЦИОНО ПОНАШАЊЕ 
План рада на предмету 2022/23 

 

Модули: Пословна економија  
Година: I MAС 
Семестар: Јесењи 
Фонд часова: 30 
ЕСПБ:  7 
Настава: понедељак од 18 до 21.  

 
 
I ЦИЉ ПРЕДМЕТА  

1. Стицање знања студената о садржају научне области и наставне дисциплине Организационо 
понашање 

2. Оспособљавање студената да разумеју природу понашање чланова организације  и 
међуљудских односа у организацијама  

3. Развијање компетенција студената да применом савремених техника анализирају 
организационе проблеме у контексту понашања чланова организаицје и креирају ефикасна 
решења 

4. Оспособљавање студената до воде, усмеравају, модификују и контролишу понашање чланова 
организација користећи савремене методе и технике менаџмента  

 

II ИСХОДИ ПРЕДМЕТА 

Студент ће бити у могућности да: 

1) Идентификују и преиспитују претпоставке о природи организација, њиховим задацима, 
законитостима њиховог развоја и деловања; о природи људи и узроцима њиховог 
понашања у организацијама и компетнецијама потребним за квалитетно управљање 
организацијама. 

2) Развију свест о контекстуалном разумевању импликација различитих индустријских, 
организационих, економских, политичких и културних услова за менаџмент, 
међуодносе организација и друштва и односе људи у организацијама. 

3) Оцене алтернативе организационих избора тако што ће постати свесни разноврсности 
начина на које се може предузети управљање и организовање, генеришући и креирајући 
нове начине управљања и организовања, развијајући и самостално креирајући 
организационе изборе у складу са интерним и екстерним факторима.  

4) Управљају индивидуалним понашањем чланова организације кроз коришћење 
мотивације, оцењивања, награђивања, усклађивања појединца и организације 

5) Воде понашање чланова организације кроз избор адекватног стила лидерства  

6) Управљају променама понашања чланова организације у условима дигиталне 
трансформације 



7) Уважавају утицај националне културе у управљању понашањем чланова организације 

8) Развијају адекватне моделе политике и праведности у организацији  

9) Креирају и поспешују тимски рад у организацији  

10) Развијају рефлективни скептицизам усвајањем упитног става, препознавањем 
ограничења за примену одређених решења, развијањем отпора према догми и 
површности, умећем да разликују систематску аргументацију и образложено 
расуђивање од упрошћеног.  

 

III САДРЖАЈ/ СТРУКТУРА ПРЕДМЕТА 

Настава на предмету ће се реализовати кроз блокове часова предавања и вежби. У оквиру 
часова предавања уводе се и дефинишу нови теоријски концепти и преносе систематизована 
знања из теорије, а на часовима вежби се организује репетиција пређеног градива и анализа 
практичних примера који треба да омогуће боље разумевање и усвајање теоријских сазнања 
кроз значајан степен самосталног и групног рада студената.  

Табела 1. Садржај разврстан по недељама семестра и наставницима 

Термин  Теме предавања Наставник 

31. X 2022. 

( 2 часа ) 

Упознавање са методом и начином рада; Увод у 

организационо понашање 

Проф.др Небојша Јанићијевић 

14.XI 2022. 

( 4 часа) 

Појединац и организација: слагање личности и 

организације, психолошки уговор, задовољство 

послом 

Проф.др Небојша Јанићијевић 

26.XI 2022. 

(4 часа) 

Управљање перформансама: мотивисање, оценивање  

и награђивање људи 

 

Проф.др Биљана Богићевић 

Миликић   

26. XI. 2022.  

( 4 часа ) 

Политика и праведност у организацији 

 

Проф.др Биљана Богићевић 

Миликић   

05.XII 2022. 

( 4 часа ) 

Лидерство, култура и моћ Проф.др Небојша Јанићијевић 

12. XII 2020. 

( 4 часа ) 

Дигитална трансформација и организационе промене Проф.др Небојша Јанићијевић  

19. XII 2020. 

( 4 часа ) 

Улога националне културе у савременом бизнису: 

дивергенција или конвергенција? 

Проф.др Небојша Јанићијевић  

24.XII 2022. 

( 4 časa )  
Групна динамика и тимски рад Проф.др Ана Алексић Мирић 

 
IV МЕТОДЕ ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ 

- Предавања, студије случајева, групне и индивидуалне дискусије, групне/тимске 
презентације, индивидуалне презентације, квизови знања, симулације, игре, дебате на 
задату тему. 

 

 
V ПРАЋЕЊЕ, ВРЕДНОВАЊЕ И ОЦЕЊИВАЊЕ СТУДЕНАТА  
 



Успешност студента у савлађивању предмета континуирано се прати током наставе и изражава 
се поенима, а оцена се утврђује на завршном испиту. Испуњавањем предиспитних обавеза и 
полагањем испита студент може остварити највише 100 поена. 
 
ОЦЕНА се утврђује на завршном испиту, на основу укупног броја поена које је студент стекао 
испуњавањем предиспитних обавеза (максимално 50 поена) и полагањем завршног испита 
(максимално 50 поена) на следећи начин: 

91 поен и више - оцена 10 
81 – 90 поена  - оцена 9 
71 – 80 поена  - оцена 8 
61 – 70 поена  - оцена 7 
51– 60 поена  - оцена 6 
50 поена и мање  – оцена 5 (није положио) 

 
Предиспитне активности студената: 
У току наставе се, у складу са Законом, континуирано прате и оцењују сви облици рада 

студената. За сваки облик рада током наставе студент добија одређен број поена и затим их 
кумулира. Број поена по појединим облицима рада је представљен у наставку. 
 
Предиспитне обавезе:  
1) Учешће у раду на часу, 0 – 20 поена. Одвија се кроз дискусију студената на часовима 

предавања Од студената се очекује да слободно и аргументовано износе своја мишљења о 
темама које се обрађују на часовима   

2) Индивидуална обрада одабраних тема, 0-30 поена. Теме за индивидуалну анализу се 
одређују у сарадњи студента и наставника. Након уводног предавања, студенти се у року од 
три дана, опредељују за једну од тема која је обухваћена предавањима и јављају се 
наставнику који је задужен за ту тему. Наставник и студент онда договарају специфичну, 
ужу тему односно питање у оквиру теме предавања коју ће студент обрадити. Наставник 
упућује студента на литературу. Наставник оцењује квалитет обраде теме: дубину и обухват 
анализе (15 поена), квалитет закључака и предлога (10 поена), структуру и квалитет текста (5 
поена). 
 

Завршни испит: 
Индивидуална презентација и дискусија одабраних тема, 0-50поена. Завршни испит се 
одвија у форми презентације и дискусије одабране теме. Студент презентује тему пред целом 
групом у форми презентације, одговара на питања и учествује у дискусији осталих студената. 
Наставник оцењује дубину и обухват анализе, квалитет аргументације, квалитет презентације 
(30 поена), вођење дискусије на тему (10 поена) и квалитет одговора на постављена питања (10 
поена)  

 
VI ЛИТЕРАТУРА  
 

Појединац и организација: слагање личности и организације, психолошки уговор, задовољство 

послом  

Janićijević N. (2008) Organizaciono ponašanje.  Beorgad: Data status  

French, W.L., Kast, F.E., & Rosenzvweig, J.E. (1985). Understanding human behavior in organizations. 

New York: Harper & Row. 



Greenberg, J., & Baron, R. (1995). Behavior in organizations: Understanding & managing the human 

side of work (5th ed.). Prentice-Hall. 

Janićijević, N., Kovačević Panta ,   Petrović Ivana (2015) Identifying Organizational Factors of Job 

Satisfaction, Economic Annals, vol. LX, no: 205, pp.73-104.  

 

Управљање перформансама: мотивисање, оценивање  и награђивање људи 

Mc Shane, S.L., Von Glinov, M.A.Y. (2018). Organizational Behavior.Emerging Knowledge. Global 

Reality. 8th edition. McGraw-Hill. Chapters 5 (Foundations of Employee Motivatrion) & 6 (Applied 

Performance Practices. 

 French, R., Rayner, C., Rees, G., Rumbles, S., (2008), Organizational Behaviour, Chapter 5: Job design, 

goal setting and flexible work arrangements,  str. 203-250. 

 George, J.M., Jones, G.R., (2002) Organizational Behavior, 3rd ed., Chapter 8: Motivation Tools II: 

Performance Appraisal, Pay and Career, str. 245-280. 

Политика и праведност у организацији 

Moorhad, G. Griffin, R.W.(2012)..Managing Organizational Behavior. 10th ed. South-Western Cangage 

Learning. Chapter 14 (pp. 390-405). 

Ferris, G.R., Treadway, D.C. (2012). Politics in Organizations: History, Construct Specification, and 

Research Directions. 1st Edition. Routledge 

Mintzberg, H. (1983). Power In and Around Organizations. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall. 

Cavanagouh, G.F. Moberg, D.J.,Valasquez, M. (1981). The Ethics of Organizational Politics. Academy 

of Management Review, July, pp. 363-374. 

Lavelle,J., Rupp, D., Brockner, J. (2007). Taking a Multifocci Approach to the Study of Justice, Social 

Exchange, and Citizenship Behaviour. Journal of Management, 33(6), pp. 841-866. 

Brockner, J. (2010). A Contemorary Look at Organizational Justice. New York: Routledge. 

 

 

Лидерство, култура и моћ 

Northouse, P. G. (2008) Leadership: theory and practice. Thousand Oaks, CA: Sage. 

Yukl, G., & Lepsinger, R. (2004).  Flexible leadership.  Jossey-Bass. 

Janićijević N. (2008) Organizaciono ponašanje.  Beorgad: Data status 

Улога националне културе у савременом бизнису: дивергенција или конвергенција? 

 Јanićijević N. (2013) Organizaciona kultura i menadžment. Beograd: CID Ekoniomski fakultet 

Hofstede, G. (2001a). Culture’s consequences. Thousand Ouks, CA: Sage Publications. 

Janićijević N. (2015) Clash of technological and cultural determinant of management and 

impications for government, managers and academic researchers and teachers. Challanges in 

business and economics: growth, competitiveness and innovations, Niš: Ekonomski fakultet, 

Univerzitet u Nišu. 

Дигитална трансформација и организационе промене 

 Janićijević N. (2007) Upravljanje organiazcionim promenama, Beograd: Ekonomski fakultet 



 Kraus, S., Jones, P.,  Kailer, N.,  Weinmann, A., Chaparro-Banegas,N.,  Roig-Tierno, N. (2021) 

Digital transformation: An overview of the current state of the art of research. Sage Open, 

11(3), pp.1-15. 

Rauschenberger, J. (2017) Digital transformation: 3 strategies to manage change. 

https://enterprisersproject.com/article/2017/5/digital-transformation-3-strategies-manage-

change. 

Групна динамика и тимски рад  

Janićijević, N., Bogićević Milikić, B., Petković, M., Aleksić Mirić, A., Organizacija, isključivo izdanja 

2019. i 2020. Beograd: CIDEF. 

Robbins, S., Judge, T., (2013) Organizational Behaviour, 15th Edition, Chapter 9: Foundation of Group 

Behaviour & Chapter 10: Understanding Work Teams. Pearson, str. 271-335 

Belbin, M.R. (2000). Beyond the team. Butzterworth-Heinemann, Division of Reed Educational and 

Professional Publishing.  

Benabou, R. (2013). Groupthink: collective delusions in organizations and markets, Review of Economic 

Studies. 80: 429–62. 

Cohen, S. G., & Bailey, D. E. (1997). What makes teams work: Group effectiveness research from the 

shop floor to the executive suite. Journal of Management, 23(3). 239-290. 

Krackhardt, D. Hanson, J. (1993). Informal networks: The company behind the chart. Harvard Business 

Review, 71(4), 104–111.  

McGrath, J. E., & Argote, L. (2001). Group processes in organizational contexts. u M. A. Hogg, R. Scott 

Tindale, (eds.) Blackwell handbook of social psychology: Group processes (pp. 603–627). Blackwell, 

Malden, MA. 

 

 

 
 

VII ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИЦИ 

Проф.др Небојша Јанићијевић,  e-mail: jnebojsa@eunet.rs, nebojsa.janicijevic@ekof.bg.ac.rs  

Проф.др Биљана Богићевић Миликић, e mail: biljana.bogicevic@ekof.bg.ac.rs; 

Проф.др Ана Алексић Мирић, e-mail: ana.aleksic@ ekof.bg.ac.rs. 
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