
 

ВТШСС из Урошевца, са привременим седиштем у Лепосавићу 

Акредитација студијског програма 
ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ                                           МАШИНСТВО – ЗАШТИТА НА РАДУ

 

Назив предмета:  

МЕНАЏМЕНТ У ЗАШТИТИ Шифра предмета: 15454 
Број ЕСПБ: 9 
Статус предмета:  изборни 
Услов:  Нема услова 
Циљ предмета:   
Студент треба да овлада знањима и вештинама из области управљања, као и да схвате суштину процеса 
доношења одлука у различитим активностима менаџмента, пре свега у пословним процесима индустрије. 
Исход предмета:   
Након положених испита студенти ће бити оспособљени да кроз индивидуални и тимски рад управљају 
индустријском производњом као и да планирају реализацију, прате и врше контролу реализације 
индустијских пројеката. Развијање општих и специфичних компетенција у свези управљања предузећима, 
и организацијама уопштен, уз нагласак на савременим трендовима и практичној примени. 
Садржај предмета:  
Теоријска настава: 
Уводна разматрања. Менаџмент, менаџмент људских ресурса, индивидуални и групни рад у заштити. 
Значај заштите на раду са аспекта менаџмента. Менаџменти заштите при пројектовању производног 
система. Годишња и превентивна заштита радника на раду. Организација менаџмента у заштити. 
Планирање, организовање, контрола заштите на раду у производном систему. Предузетнички менаџмент у 
заштити. Управљање променама у заштити на раду. Стратегијски менаџмент са аспекта заштите. 
Савремени погледи на развој безбедности и здравља на раду. 
Практична настава: 
Вежбе које прате предавања, издавање самосталног рада 1 и 2, упутство око израде првог и другог 
самосталног рада.  
Литература:   
1. др Јовановић П., Менаџмент-теорија и пракса, Графослог, Београд, 2004 
2. др Радојевић З., Операциони менаџмент, АГМ књига, Београд, 2010. 
3. др Радојевић М., др Радојевић З., Индустријски менаџмент, у припреми 

Број часова активне наставе (недељно): 

Предавања: Вежбе: Други облици наставе: 
Студијски истраживачки 

рад: 
Остали часови: 

3 3 0 0 0 
Методе извођења наставе:  
Предавања, вежбе, лабораторијске вежбе, консултације, писмени испит. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
Aктивност у току предавања 10 Писмени испит 20 
Практична настава 10 Усмени испит 30 
Колоквијум-и 15   
Семинарски рад 15   
Укупно 50 Укупно 50 
 


