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УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ СА ПРИВРЕМЕНИМ СЕДИШТЕМ

У КОСОВСКОЈ МИТРОВИЦИ, ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

КАТЕДРА ЗА ПЕДАГОГИЈУ 

СМИСАО И ЗНАЧАЈ МЕНАЏМЕНТА 
У ОБРАЗОВАЊУ2

САЖЕТАК. Убрзане друштвено-економске промене које се дешавају у савременом
свету намећу потребу за новим и продубљенијим промишљањем сми-
сла и значаја менаџмента у образовању. Сазнање да развој менаџмен-
та као научног подручја на најдиректнији начин одређује будуће прав-
це развоја привредних организација, условило је потребу (пре)испити-
вања могућности његове примене и на подручје образовања. У том
смислу нарочито се апострофира значај педагошко-андрагошког ас-
пекта у менаџменту, што је узроковано сазнањем да људи данас пред-
стављају најважнији ресурс образовних установа и важан разлог њихо-
вог просперитета.

Циљ рада је да укаже на значај ефикасног управљања људским капита-
лом којим се на најдиректнији начин одређује развој и конкурентна
способност образовних установа. Резултати анализа показују да прин-
ципи на којима се менаџмент као научна дисциплина заснива постају
све прихватљивији и у подручју образовања, што условљава потребу
њиховог продубљенијег теоријског и емпиријског проучавања. 
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УВОД

Иако се Eојам менаџменM у сMручним изворима најчешће Eрево-
:и као уEрављање, анализе, иEак, Eоказују :а је реч о знаMно ши-
рем и све оKухваMнијем феномену чији :ео уEрављање Eре:-
сMавља само је:ан о: ње;ових консMиMуMивних елеменаMа. Појам
менаџменMа је шири о: Eојма уEрављања јер у сеKе укључује још
и Eланирање, ор;анизовање као и конMролу, о:носно евалуацију.
Реч је, заEраво, о различиMим и узајамно Eовезаним функцијама
менаџменMа,Eри чему Eланирање EреMхо:и евалуацији, :ок се
евалуација о:вија кроз Eланирање и ор;анизовање. 

МенаџменM :анас Eре:сMавља веома сложен и комEлексан фе-
номен који се све више размаMра са асEекаMа различиMих науч-
них :исциEлина – економске, ан:ра;ошке, Eе:а;ошке, Eсихоло-
шке и :ру;их. У Mом смислу ауMори насMоје :а :ефинишу овај
Eојам, о:ре:е ње;ова сушMинска оKележја, као и ње;ову уло;у у
савременом :рушMву. У Mоме, међуMим, само :елимично усEева-
ју јер се „са:ржај Eојма менаџменM развија и иновира, а ње;ово
EоMEуно схваMање EреMEосMавља разумевање, Eре све;а, сисMема
вре:носMи у којем менаџменM врши :рушMвену функцију” (Али-
KаKић, 2002, сMр. 35). На овај начин се исMиче :а се у основи Eоима-
ња менаџменMа, иEак, налази филозофска а не Mехничко-Mехно-
лошка :имензија, како Kи се на основу неких Eромишљања на
ову Mему мо;ло закључиMи.

МенаџменM Eо:разумева Mакво руковођење љу:има које омо-
;ућава осMваривање за:аMака који сMоје Eре: ор;анизацијом на
хуман, економичан и рационалан начин (ШEалинский, 2000).
У оквиру менаџменMа као научне :исциEлине нарочиMо месMо и
значај заузима Eо:ручје оKразовно; менаџменMа, које се каракMе-
рише инMер:исциEлинарним EрисMуEом у исMраживању. Ово
Eо:ручје је на нај:ирекMнији начин Eовезано са неким Eе:а;о-
шко-ан:ра;ошким Eо:ручјима, као и са чиMавим низом :ру;их
научних :исциEлина EоEуM Eсихоло;ије, социоло;ије, економи-
је и филозофије. Такав EрисMуE омо;ућава ње;ово EосмаMрање
као својеврсно; социо-кулMурно; феномена који оKухваMа разли-
чиMа Eоља инMересовања у оквиру којих је мо;уће сEрово:иMи
Mеоријска и емEиријска исMраживања.

МенаџменM у оKразовању Eо:разумева схваMање :а љу:и у ор-
;анизацијама Eре:сMављају EоMенцијално најзначајнији ресурс,
као и :а о: квалиMеMа њихово; уEрављања зависи усEех и конку-
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ренMна сEосоKносM оKразовних инсMиMуција. Љу:и, са свим сво-
јим осоKеносMима, знањем, вешMинама, креаMивношћу и осMа-
лим каракMерисMикама, Eре:сMављају сEецифичан EоMенцијал и
незаменљив факMор усEеха и развоја сваке васEиMно-оKразовне
ор;анизације. СMо;а EиMања Eромишљања оEMимално; и ефика-
сно; развоја ка:рова унуMар оKразовних усMанова морају Eре:-
сMављаMи EриориMеM савремених оKразовних EолиMика. 

Но, резулMаMи анализа, иEак, Eоказују :а се EиMањима смисла
и значаја уEрављања љу:ским ресурсима у оKразовним усMано-
вама не Eосвећује :овољно Eажње. Осим Mо;а,менаџменM оKразо-
вања,као релаMивно мла:а научна :исциEлина са изразиMо :ина-
мичним Eо:ручјем Eроучавања, у сеKи и :аље не са:ржи све
научно уMврђене и Eрихваћене о:;оворе који су неоEхо:ни за
ефикасно решавање свих уEрављачких EроKлема у Eо:ручју
оKразовања. СMо;а смо мишљења :а Kи, на са:ашњем сMеEену
развоја ове :исциEлине, Kило исEравније уколико Kи се о њој ;о-
ворило као о Eо:ручју научне :исциEлине у развоју. 

ДЕФИНИСАЊЕ МЕНАЏМЕНТА

У сMручној лиMераMури (Stoner, Freeman, Gilbert, 1997; Е;оршин,
2001; Лукашевич, 2012; Kaufman, 2010, и :р.) менаџменM се Eо-
смаMра као :рушMвени феномен, научна :исциEлина, вешMина и
сEосоKносM, EосеKна уEрављачка сMрукMура у ор;анизацији, као
Eрофесија, и као умеMносM. Дефиниције менаџменMа у;лавном се
заснивају на елеменMима неких основних функција које овај Eо-
јам оKухваMа, Mако :а се менаџменM најчешће :ефинише као Eро-
цес Eланирања, ор;анизовања, вођења и конMроле наEора свих
чланова ор;анизације и коришћење свих ор;анизационих ресур-
са како Kи се осMварили EосMављени ор;анизациони циљеви.

Иако о:ређена сазнања из оKласMи менаџменMа сежу у :алеку
EрошлосM, инMензивнија и сисMемаMскија исMраживања ове Eро-
KлемаMике као и заснивање менаџменMа као научне :исциEлине
везују се за :ва:есеMи век. У овом раз:оKљу које се каракMерише
ин:усMријским развојем, Mехничко-Mехнолошким Eроменама и
осеMном :емокраMизацијом :рушMвених о:носа, насMају Eрве
значајније сMу:ије Mеоријско-EракMично; каракMера у којима се
EроKлемаMика Mеорије менаџменMа сисMемаMичније исMражује и
Eроучава. У Mом смислу, о: нарочиMо; су значаја ра:ови Фре:е-
рика Тејлора (Frederick Taylor, Shop Management, 1903; и Princi-
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ples of Scientific management, 1911), и Хенриjа Фајола (Henry Fayol,
General and Industrial Management, London: Pitman, 1949), који :о-
Eриносе уMемељењу Eо:ручја менаџменMа у сисMем научних
:исциEлина.

Је:ан о: Mвораца мо:ерно; менаџменMа, амерички ауMор Пи-
Mер Дракер у :ефинисању ово; Eојма нарочиMо аEосMрофира зна-
чај знања, и у Mом смислу исMиче :а „менаџменM Eре:сMавља Eру-
жање знања у циљу оMкривања како се EосMојеће знање може
најKоље EримениMи :а Kи се Eроизвели резулMаMи” (Drucker,
1995, сMр. 51). Овај ауMор с Eравом уочава :а менаџменM Eре:сMа-
вља „;енеричку функцију свих ор;анизација” и „;енерички ор-
;ан :рушMва знања”, као и :а, с оKзиром :а се Kави љу:има, њихо-
вим расMом и развојем, као и њиховим вре:носMима, менаџменM
у сеKи са:ржи елеменMе хуманисMичке :исциEлине.

За руско; Eсихоло;а ШEалинско; савремени менаџменM Eре:-
сMавља сEецифичан ви: уEрављачке :елаMносMи у чијем се цен-
Mру налази човек, а која „има за циљ :а љу:е учини сEосоKним за
оEMималну инMеракцију, :а њихове наEоре учини ефикаснијим,
развијајући њихове EоMенцијалне склоносMи и сEосоKносMи”
(ШEалинский, 2000, сMр. 4). Дакле, за ово; ауMора менаџменM није
само EросMо уEрављање љу:има, већ Eре све;а Eажљиво осми-
шљен и Kрижљиво вођен развој ка:рова унуMар неке ор;аниза-
ције.

НаEомињући :а менаџменM као Eроцес уEрављања ка:ровима
и ор;анизацијама Mежи о:ређеном циљу, Дорофејева указује на
Mо :а се Mакво уEрављање о:вија у условима MржишMа, Mржишне
економије, сMалних Eромена и ризика. СMо;а је за:аMак менаџ-
менMа, смаMра овај ауMор, :а оKезKе:и Eовољне услове (Mехничке,
економске, Eсихолошке и :р.) за усEешно функционисање и
осMваривање циљева ор;анизације (Дорофеева, 2007, сMр. 1). 

Јушкова Eак наEомиње :а се у свеMској Eракси менаџменM
јавља као наука, вешMина и :елаMносM усмерена на моKилизацију
инMелекMуалних, маMеријалних и финансијских ресурса у циљу
ефикасно; и :елоMворно; функционисања ор;анизације (Юшко-
ва, 2012, сMр. 2). У њему су сје:ињена :ва Eравца: комерцијално-
економски или ор;анизационо Mехнички, и Eсихолошко-Eе:а-
;ошки Eовезан са уEрављањем љу:има и ор;анизацијом колек-
Mива ра:и осMваривања коначно; циља.

МенаџменM се, :акле, у ширем смислу може о:ре:иMи као Mео-
рија уEрављања Eривре:ним ор;анизацијама, Eри чему се љу:-
ски факMор разуме као основни извор Eовећања Eро:укMивносMи
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и њихове конкуренMносMи. У ужем смислу, Mо је Eроцес ефика-
сно; уEрављања љу:ским ресурсима са циљем осMваривања Eро-
кламованих циљева у Eроменљивом и несMаKилном окружењу.
Иако Eроцес уEрављања, осим EоменуMо;, Eо:разумева и
уEрављање сре:сMвима за Eроизво:њу, маMеријалним ресурси-
ма, финансијама и иновацијама, во:еће месMо у савременом Eо-
имању менаџменMа, иEак, EриEа:а каMе;орији уEрављања ка:ро-
вима.

У ра:овима наших ауMора (АлиKаKић, 2002) исMиче се :а је ме-
наџменM или уEрављање у најоEшMијем смислу 

„функција сваке свесне :рушMвене акMивносMи, значајне за :ру-
шMво али и за Eоје:инца, Eочев о: акMивносMи вођења је:не :ржа-
ве, Eреко вођења комEаније, Eре:узећа, :рушMвене ор;анизације и
инсMиMуције, Eа :о ин:иви:уалне акMивносMи, нEр. акMивносMи са-
мосMално; учења” (сMр. 35). 

МенаџменM, :акле, Eре:сMавља конMинуиран Eроцес оKављања
Eословних акMивносMи који се о:вија EуMем извесних менаџерс-
ких функција: Eланирања, ор;анизовања, вођења и конMроли-
сања. 

Према мишљењу неких ауMора (Лончаревић, Машић, Ђорђе-
вић-Бољановић, 2007) на са:ашњем сMеEену :рушMвено; развоја 

„менаџменM је оKликован у научну :исциEлину сMрукMурисану о:
Kројних школа, Mеорија и концеEаMа који, укуEно EосмаMрано,
Eре:сMављају скуE (сисMем) научно уMврђених знања (Mеорија, за-
кона и EринциEа) о ефекMивном и ефикасном уEрављању ор;ани-
зацијама”. 

МеђуMим, иако је менаџменM ака:емска :исциEлина и :рушMве-
на наука, EоменуMи ауMори, с Eравом, исMичу :а он још увек не
Eре:сMавља сисMем знања који је у EоMEуносMи заокружен (ИсMо,
сMр. 21). 

ФУНКЦИЈЕ МЕНАЏМЕНТА

Иако у савременим сMручним изворима не EосMоји EоMEуна са-
;ласносM Eо EиMању функција менаџменMа као научне :исциEли-
не, анализе, иEак, Eоказују :а су функције Eланирања, ор;анизо-
вања и конMролисање (evaluating), :оминанMно засMуEљене у
сMручним изворима (Smith, Offerman, 1989, сMр. 249). Реч је, заEра-
во, о међусоKно Eовезаним функцијама шMо EоMврђује чињеница
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:а Eланирање EреMхо:и ор;анизовању, :ок конMролисање Mече
о: Eланирања и оKухваMа све наре:не еMаEе.

Планирање Eо:разумева Eроцес :ефинисања циљева и о:аKир
меMо:а за њихово осMваривање кроз анализу и Eроцену њихових
алMернаMива (Eрема: Smith, Offerman, 1989, сMр. 250). Планирање
се сасMоји из неколико фаза: :ефинисање циљева; Eроцена реал-
не Eозиције Eре:узећа у функционалном окружењу; Eре:виђање
Kу:ућих :о;ађаја; EосMуEак изра:е Eланова. УсEешним Eлани-
рањем се смањује неизвесносM развоја и оKезKеђује ефикасно
функционисање ор;анизација.

Процес Eланирања се осMварује кроз различиMе еMаEе и акMив-
носMи кроз које се :ефинишу циљеви развоја ор;анизације и
Eре:виђају EуMеви њено; развоја. УсEешно Eланирање захMева
Eажљиву анализу EосMојеће; сMања, и:енMификовање EоMреKа и
Eреузимање о:;оворносMи за реализовање о:ређених за:аMака.
„Планирање је Eримарна функција менаџменMа која оKухваMа ак-
MивносMи :оношења о:лука о циљевима, EолиMици, сMраMе;ија-
ма, Eро;рамима и Eлановима, и којима се омо;ућава усмеравање
и Eрила;ођавање Eословања Eре:узећа у конMинуираном Eроце-
су Eривређивања” (СMаврић и Кокеза, 2002).

О:лучујућу уло;у у Eроцесу Eланирања имају менаџери који
Eланирање оKављају на свим нивоима у оквиру је:не ор;аниза-
ције. Плановима се анMициEира развој ор;анизације и EриEрема
сMраMе;ија за суочавање са Eроменама у окружењу. Основна ка-
ракMерисMика Eланирања о:носи се на акMивносMи :оношења и
сEровођења Eланских о:лука, које се заснивају на анализи свих
асEекаMа KиMних за развој Eре:узећа или усMанове. У Eосле:ње
време нарочиM значај се Eри:аје Mзв. сMраMе;ијском Eланирању
које се о:носи на сEосоKносM ор;анизације :а Eравовремено и
а:екваMно реа;ује на Kу:уће Eромене.

Ор;анизовање Eо:разумева осмишљавање и реализовање раз-
војних Eланова и уло;а које ће Eоје:ини :елови ор;анизације,
или њени чланови, оKављаMи у циљу развијања ресурса и макси-
малних EоMенцијала ор;анизације. Основни за:аMак функције
ор;анизовања јесMе о:ређивање о:;оварајућих уло;аза заEосле-
не у ор;анизацији.

Ор;анизовање се може о:ре:иMи као конMинуиран Eроцес који
заEочиње Eосле Eланирања а каракMерисMично је и за осMале
функције менаџменMа. Циљ ор;анизовања Eо:разумева сMварање
KиMних ор;анизационих EреMEосMавки за ефикасно и ефекMивно
функционисање ор;анизације. Ор;анизовањем се оKезKеђује оE-
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Mимално Eовезивање заEослених унуMар неке ор;анизације са
циљем Eовећања њене ефикасносMи.

АкMивносMи које се у оквиру ор;анизовања Eре:узимају у на-
мери Eовећања ефикасносMи осMваривања циљева Eо:разуме-
вају уMврђивање EосеKних Eослова које MреKа оKавиMи, :ефини-
сање оKавеза заEослених, формирање ор;анизационих је:иница,
оKје:ињавање ;руEисаних Eослова у је:инсMвен сисMем, :ецен-
Mрализацију Eослова и овлашћења и слично.

КонMролисање Eре:сMавља незаоKилазну комEоненMу у Eроце-
су развоја и наEре:овања ор;анизације и њених ресурса. Проце-
на Eроцеса наEре:овања :оEриноси :а се и акMивносMи сEрово:е
усEешно и Eрема раније уMврђеном Eлану.

Ширу оEерационализацију функција менаџменMа налазимо у
сMручним изворима на руском језику у којима се EоменуMе фун-
кције са:ржајно Eроширују и оKо;аћују новим Eо:ручјима (Гвоз-
:ев, Древаль, 2011; СанMалова, Николаева, Бунина, 2013). Неки
ауMори, EоEуM Фајола, EоменуMим функцијама (Eланирању, ор;а-
низовању, конMролисању) Eри:о:ају још и моMивациону, као и
функцију коор:инације (Eрема: СанMалова, Николаева, Бунина,
2013, сMр. 105). МоMивациона функција у менаџменMу Eо:разуме-
ва акMиван о:нос и заинMересованосM заEослених за EосMизање
резулMаMа и осMваривање сMално; расMа у Eроцесу ра:а, :ок се ре-
;улационом, кроз сара:њу руково:иоца са заEосленима, :оEри-
носи уса;лашавању у реализацији свих функција менаџменMа.

На Mемељу ове Деслер ;ра:и соEсMвену класификацију функ-
ција и о:ређује њихов са:ржај. За разлику о: Фајола овај ауMор
EоменуMим функцијама :о:аје и функцију уEрављања заEосле-
нима у оквиру које указује на значај моMивације, селекције, вре:-
новања, усавршавања и развоја заEослених (исMо, сMр. 105). Овом
функцијом се нарочиMо исMиче значај заEослених који EосMају
важан Eре:меM Eроучавања. У ра:овима ових ауMора функције
менаџменMа су расEоређене Eо нивоу уEрављања и оне Eре:-
сMављају ;лавни са:ржај менаџерско; ра:а. Функције менаџмен-
Mа су међусоKно Eовезане, :ок је за њихово усEешно осMваривање
неоEхо:но овла:авање о:ређеним комEеMенцијама. СMо;а је оKа-
веза менаџера :а акMивно учесMвују у Eланирању и реализовању
соEсMвено; Eрофесионално; развоја. 
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Промене у :рушMвено-економским о:носима, афирмисање и:е-
је о значају љу:ских ресурса у јачању конкуренMносMи национал-
них економија, као и инсисMирање на осMваривању концеEMа
:рушMва учења,:оEриносе развоју схваMања о EоMреKи сисMема-
Mичније; Eромишљања значаја менаџменMа у савременом оKра-
зовању. Анализе Eоказују (Кулић и Ђурић, 2014, сMр. 31) :а квали-
MеM љу:ских ресурса Eре:сMавља сасMавни :ео национално;
Kо;аMсMaва и значајну Eолу;у економско; расMа и развоја :ру-
шMва,Mако :а EроKлем ње;ово; развијања EосMаје Eре:меM менаџ-
менMа у оKразовању. МенаџменM у оKразовању се може разумеMи
у ширем смислу, Eри чему се овај Eојам о:носи на уEрављање и
руковођење укуEним васEиMно оKразовним сисMемом на свим
нивоима оKразовне :елаMносMи (оKразовни менаџменM), и ужем,
ка:а се о:носи на Eроцес уEрављања и руковођења у школи
(школски менаџменM).

Афирмисање и:еје о Eримени EринциEа менаџменMа на Eо:-
ручје оKразовања Eраћена је Kројним осEоравањима, Eри чему је
чесMо исMицано :а је Mу, заEраво, реч о :ва несEојива феномена
или Eроцеса. МеђуMим, значај Eримене основних EринциEа ме-
наџменMа на Eо:ручје оKразовања :анас је условљен EоMреKом :а
се Eроцеси уEрављања оKразовним усMановама о:вијају на сми-
слен, ор;анизован и Kрижљиво Eланиран начин. У Mом смислу,
нарочиMа Eажња се мора EосвећиваMи EиMањима усмеравања и
развијања љу:ско; EоMенцијала, као и вре:новања њихово; ква-
лиMеMа а све у циљу осMваривања EосMављених циљева оKразов-
них усMанова. О: начина уEрављања у :оKрој мери зависи усEех,
конкуренMносM, као и ефикасносM ра:а оKразовних усMанова и
свих њених учесника.

У сMручној лиMераMури се најчешће наво:и сле:ећих шесM Mео-
ријских мо:ела менаџменMа: формални, коле;ијални, EолиMич-
ки, суKјекMивни, :восмислени и кулMурни (Bush, 2010). Иако се
сваки о: EоменуMих мо:ела може EримениMи у Eракси уEравља-
ња оKразовним усMановама, усEех њихове Eримене у овим усMа-
новамаје, иEак, у извесној мери о;раничен. СисMеми уEрављања
оKразовањем су у већини земаља свеMа веома ценMрализовани,
усле: че;а школама не EреосMаје Eревише EросMора у о:лучи-
вању о Mоме на који начин ће зацрMане циљеве осMвариваMи.
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МенаџменM као научни сисMем консMиMуисан јеу :елима аме-
ричких ауMора с краја XIX века, :ок се насMанак менаџменMа у
оKразовању EриEисује ака:емским кру;овима у Великој БриMа-
нији из 60-их ;о:ина XX века (Eрема Исановић, 2011, сMр. 25).
Иако Eри Mумачењу Mезе о самосMалносMи :исциEлине менаџ-
менMа у оKразовању неки ауMори, с Eравом, Eозивају на оEрез, у
ан;лосаксонској лиMераMури Eреовла:ава сMановишMе :а је ме-
наџменM у оKразовању :осMи;ао сMаMус :исциEлинарне само-
сMалносMи. Тако на Eример, ФилиE Халин;ер, у Eре:;овору књи;е
Ц. Димока и А. Волкера Eо: насловом (Руко)вођење у о�разовању:
Кул�ура и разноврсно�, указује на Mо :а се :омен оKразовно; ме-
наџменMа Mоком Eосле:њих :еценија развио Mолико :а је са:а у
сMању :а сеKи оKезKе:и онај ниво сEецијализованосMи који му
омо;ућује :а се самосMално Kави најразноврснијим EиMањима
уEрављања, руковођења и вођења (ИсMо, сMр, 26).

МенаџменM у оKразовању се може разумеMи као Eроцес уса;ла-
шавања и развоја љу:ских и маMеријалних EоMенцијала у Eо:-
ручју васEиMања и оKразовања, у циљу осMваривања развојних
циљева, као и циљева оKразовне EолиMике (Зуковић, Кнежевић
Флорић, 2014). Према схваMању Декера, оKразовни менаџменM
Eо:разумева уEрављање Eроцесом учења у различиMим асEекMи-
ма: ин:иви:уално-личносном, социјалном, кулMурном и ор;а-
низационом (Према: ПеMряков, 2013, сMр. 120). Овај ауMор оKразов-
ни менаџменM не EосмаMра само као ви: уEрављања, већ Eре
све;а као комуникациони Eроцес који о:;овара на захMеве и Eо-
MреKе ин:иви:уе, ор;анизације и Eре:узећа, формирајући Eри-
Mом ефикасно Eо:ручје оKразовних услу;а, Mржишно оријенMиса-
но и сEосоKно за решавање несMан:ар:них сиMуација. За руско;
ауMора Барановско; менаџменM је сEецифична научна :исциEли-
на о уEрављању која оKје:ињује изворе из Eе:а;о;ије, Eсихоло-
;ије, социоло;ије уEрављања, менаџменMа и маркеMин;а (Бара-
новский, 2008).

ИнMер:исциEлинарносM Eре:меMа Eроучавања менаџменMа у
оKразовању условљава EоMреKу :а сеово Eо:ручје :анас EосмаMра
и изучава из асEекMа различиMих научних :исциEлина: еконо-
мије, Eсихоло;ије, Eе:а;о;ије, ан:ра;о;ије и :ру;их. ПосмаMрано
са Eе:а;ошко-ан:ра;ошко; асEекMа менаџменM у оKразовању се
Kави Eроучавањем различиMихEрисMуEаEланирања, ор;анизова-
ња, конMроле и уEрављања љу:ским ресурсима, заMим EиMањи-
ма моMивисаносMи заEослених у различиMим васEиMно-оKразов-
ним ор;анизацијама Eе:а;ошко; и ан:ра;ошко; каракMера, као и
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у различим оKлицима неформално; оKразовања и учења. Афир-
мисање значаја ово; асEекMа узроковано је сазнањем :а љу:и :а-
нас Eре:сMављају најважнији ресурс ор;анизација, како Eривре:-
них Mако и оKразовних, и важан извор њихово; наEреMка. Човек је
;лавна вре:носM и неизосMавни :ео оKразовних усMанова и он,
својом личношћу, каракMером, моMивацијом и инMелекMуалним
EоMенцијалом, Eре:сMавља најважнији извор њихово; развоја.
Процес оKуке се осMварује у ор;анизацијама различиMо; MиEа:
Eре:узећима, :рушMвеним ор;анизацијама, као и оKразовним
усMановама.

Декер из:ваја Mри важне оKласMи у оKразовном менаџменMу:
1е�а<ошки менаџмен� – који се фокусира на уEрављање и :и:ак-
Mичко-меMо:ичко Eраћење оKразовно; Eроцеса; �ис1ози�ивни ме-
наџмен� – о:носи се на ефикасно уEрављање оKразовним сисMе-
мима и усMановама, као и Eланирању, реализацији и анализи
Eоје:иних оKразовних мера; социјални менаџмен� – Eо: којим се
Eо:разумева Eе:а;ошко и економски сврсисхо:но уEрављање
социјалним Eроцесима и о:носима, усмереним на развој Eерсо-
нала и ор;анизације у целини (Eрема: ПеMряков, 2013, сMр. 120).

Пе:а;ошки аEсекM у ценMар инMересовања сMавља EиMање :о-
Eриноса савремених :и:акMичких Mеорија, као и Mеорија оKразо-
вања уоEшMе развоју менаџменMа. У Mом смислу нарочиMа Eажња
се Eоклања EроKлемима о:носа оKразовања и свеMа ра:а, као и
схваMањима која знање MреMирају као роKу. ПоMреKе за Mаквим
EрисMуEом јављају се с новим Mеоријама curriculuma које EраMе
нове ин:иви:уалне комEеMенције очекиване у свеMу ра:а, а које
Eо:разумевају рефлексивну ин:иви:уу, са на;лашеном рацио-
налношћу у EосMуEцима (Eрема Гојков, 2010, сMр. 718).

Значај ан:ра;ошко; асEекMа Eроучавања менаџменMа са:ржан
је у сазнању :а се важан :ео оKразовних акMивносMи у савреме-
ном свеMу ра:а о:вија на ра:ном месMу и EуMем ме:ија. ОKра-
зовне усMанове на нивоу сре:ње; и високошколско; оKразовања
Eружају знања и вешMине на основу којих се заEослени у ор-
;анизацијама мо;у :о:аMно оKразоваMи и усавршаваMи. У Mом
смислу, о: значаја је сазнање :а се основни EринциEи менаџ-
менMа мо;у усEешно EримењиваMи у уEрављању, како Eривре:-
ним Mако и оKразовним ор;анизацијама. Неки ауMори (Smith, Of-
ferman, 1989, сMр. 254) смаMрају :а у савременом Eоимању
менаџменMа ра:на сре:ина Eре:сMавља ценMар учења за највећи
:ео сMановнишMва, Mако :а ра:не ор;анизације морају Eреузима-
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Mи већу о:;оворносM у Eроцесу сMварања оEMималних услова за
учење на ра:ном месMу.

За EоMEуније разумевање месMа и уло;е менаџменMа у сисMему
оKразовања неоEхо:но је указаMи и на ње;ову Eсихолошку ком-
EоненMу која се на најочи;ле:нији начин исказује у оквиру раз-
воја Eсихоло;ије менаџменMа као нове :исциEлине у Eсихолош-
кој науци. Психоло;ија менаџменMа 

„Eомаже у осMваривању EосMављених циљева, ослањајући се на
креаMивносM, сEосоKносMи, инMелекM и Eрофесионална знања, и ве-
шMине љу:и.Њен циљ је Eсихолошко оKезKеђивање ефикасне :е-
лаMносMи Kило које ор;анизације, Eерсонала, и Eре све;а менаџера
у условима Mржишне економије (ШEалинский, 2000, сMр. 5). 

У Mом смислу се нарочиMо указује на значај вешMина комуника-
ције у руковођењу љу:има која није само резулMаM сEецијалне
Eрофесионалне оKуке у уEрављању ка:ровима, већ и врсMа каEи-
Mала који има велику вре:носM на MржишMу Eрофесионалних
услу;а. 

МЕНАЏМЕНТ ЉУДСКИХ РЕСУРСА

КонцеEција уEрављања, о:носно научно; менаџменMа, Eојављује
се у Eрвој Eоловини XX века и има различиMе оквире (ви:еMи:
Bamber, Lansbury, 1989; Е;оршин, 2001; Лукашевич, 2012; Kaufman,
2010, и :р.). У основи различиMих EрисMуEа „уEрављању љу:има”
Eојавило се више школа и мо:ела којима је заје:ничко насMојање
:а се из је:не или више EерсEекMива са;ле:а уло;а ра:них о:носа
љу:ских ресурса као факMора Eроизво:ње. Они у својим EрвоKиM-
ним оKлицима немају ор;анизациона решења која имају чвршћу
ор;анизациону сMрукMуру, већ је више реч о „EракMичним аранж-
манима” (Kaufman, 2010) који имају за циљ :а унаEре:е и „раци-
онализују ра:ни Eроцес на основу изучавања ра:а” (Лукашевич,
2012, сMр. 65). На сличним „EринциEима” функционише и а:ми-
нисMраMивна школа А. Фајола која, као и концеEција – школа на-
учно; уEрављања ра:ом Ф. Тејлора мало Eажње Eосвећују, како
уMицају социјалних о:носа на Eроизво:ни Eроцес Mако и „љу:-
ском факMору”.

УMицајни сMручњаци са Eо:ручја менаџменMа на ЗаEа:у (Bam-
ber, Lansbury, 1989; Kaufman, 2010, и :р.) са;ласни су у Mоме :а
школа „ин:усMријских о:носа” која се консMиMуише EочеMком XX
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века Eревазилази неке о;раниченосMи школа научно; и а:ми-
нисMраMивно; уEрављања, нарочиMо из EерсEекMиве њене ори-
јенMације на Eоложај љу:и у Eроизво:ном Eроцесу. Иако се ова
концеEција значајно мењала и оKо;аћивала Mоком Eрве Eоловине
XX века у њеној основи је Eроучавање „свих асEекаMа ре;улисања
Eосла” о:носно „свих асEекаMа љу:и на ра:у” (Kochan, Eрема
Bamber, Lansbury, 1989, сMр. 6) укључујући и конMролу Eроцеса
ра:них о:носа. КонцеEција ин:усMријских о:носа сушMински је
уMицала на Eојаву Eерсоналних :еEарMмана (personnel depart-
ments) и „Eерсоналне а:минисMрације” у мно;им фирмама и
корEорацијама Mоком Eрве Eоловине Eрошло; века са циљем :а
се оснажи и „формализује функција развоја љу:ских ресурса”
(Kaufman, 2010, сMр. 22).

Тај Eроцес Mраје скоро чиMав век, Kез оKзира на Mо шMо су мно;и
„менаџери ин:усMријских о:носа”,о:носно „Eерсонални мена-
џери” већ Mоком 1980-Mих ;о:ина EосMали „:ирекMори љу:ских
ресурса” (Bamber, Lansbury, 1989). С оKзиром на чињеницу :а су
оKе концеEције усмерене на љу:ски факMор и :а им је ценMрални
за:аMак омо;ућавање и „уKрзавање кооEерације и је:инсMва ин-
Mереса између фирми и ра:ника” (Kaufman, 2010, сMр. 23) :осMа
:у;о су заје:но „кое;зисMирале и чесMо наизменично коришће-
не” (ИсMо, сMр. 34), шMо у неким кулMурно-оKразовним сре:инама
Mраје :о :анашњих :ана (ви:еMи: Лукашевич, 2012, и :р.). 

У неким :ру;им изворима (Kuper, A., Kuper, Dž. (ur.), 2009) наво-
:и се „оEшMе уверење”:а уEрављање љу:ским ресурсима Eо:-
разумева чвршћу везу са сMраMе;ијом Eре:узећа, :ок је Mа веза
мно;о лаKавија из EерсEекMиве уEрављања Eерсоналом. ИсMовре-
мено, Eерсонални менаџменM се у;лавном о;раничавао на заEо-
шљавање љу:и, насMојећи :а Mако :ође :о EоMреKне ра:не сна;е:
„НасуEроM Mаквом сMаву, у концеEцији о уEрављању љу:ским ре-
сурсима Eажња се Eосвећује захMевима који се о:носе на све ме-
наџере, а не само на сMручњаке (ИсMо, сMр. 1487). То значи :а су у
овој концеEцији нашли месMо сви факMори који уMичу на ефика-
сан ра: фирми и комEанија, као и :а су у њој „Eре:сMављене раз-
личиMе каMе;орије Eерсонала, менаџера или суу;оворача: ин:и-
ви:уални развој и развој комEаније; савремене EоMреKе и Kу:ући
EроKлеми развоја љу:ских ресурса, осоKеносMи развоја љу:ских
ресурса у о:носу на сEецијалносMи или ;руEе Eерсонала; о:нос
акционара Eрема EроKлему развоја љу:ских ресурса”(Джой-
МеMMьюз, Ме;;инсон, СюрMе, 2006, сMр. 18).
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Све су Mо разлози шMо је уEрављање љу:ским ресурсима EочеM-
ком XXI века сушMински Mрансформисано (Kaufman, 2010) и Eри-
знаMо као „фун:аменMални :ео Kизниса” и важно „EиMање” у ака-
:емским :искусијама са EерсEекMивом :а смањи заосMајање иза
:ру;их оKласMи менаџменMа, на Eример, финансијама и марке-
Mин;ом.

То је нарочиMо изражено у савременим Mржишно-оријенMиса-
ним економијама у којима љу:ски ресурси на нај:ирекMнији
начин :еMерминишу развој неке ор;анизације и Eовећавају еко-
номску конкуренMносM националне Eривре:е. Француски еконо-
мисMа И;аленс смаMра :а, за разлику о: :ру;их ресурса које нази-
ва неоKновљивим јер „EосMоје :а Kи Kили ексEлоаMисани”,
љу:ски ресурси EриEа:ају каMе;орији ресурса оKновљивих на
нивоу колекMива. То, заEраво, значи :а се „љу:ски ресурси, за
разлику о: :ру;их факMора Eроизво:ње, с ;о:инама и искусMвом,
и Eо: о:ређеним условима, мо;у EоKољшаMи Eа схо:но Mоме
Eре:сMављају велику комEараMивну Eре:носM за ор;анизације
које су Eосвећене њиховом расMу и развоју” (Eрема Кулић и Ђу-
рић, 2014, сMр. 33).

СMо;а не изненађује чињеница :а EиMања развоја и уEрављања
љу:ским ресурсима у сMручној лиMераMури :оKијају све већу уло-
;у и значај. Љу:ски ресурси се :анас EосмаMрају као EоMенцијал
је:нако важан у о:носу на осMале Eривре:не ресурсе, како у Eо-
;ле:у Mрошкова и инвесMиција Mако и у Eо;ле:у њихове функци-
оналне EовезаносMи са свеMом ра:а. Из ових разло;а EолиMика
ор;анизације и уEрављања љу:ским ресурсима EосMаје све важ-
нија и :оKија сMраMешки значај.

КвалиMеM љу:ских ресурса се може развијаMи кроз Eроцес Eро-
фесионално; развоја заEослених, Eо: EреMEосMавком :а је он за-
снован на знањима, комEеMенцијама и сMваралашMву. У Mаквом
EрисMуEу се инсисMира на знањима о љу:ској Eриро:и, о:носи-
ма на ра:у и Eонашању човека у ор;анизацији, шMо :оEриноси :а
се Eо:ручје уEрављања љу:ским ресурсима :ефинише као 

„сложена :исциEлина савремено; менаџменMа, Kазирана на ин-
Mер:исциEлинарним знањима из оKласMи Eсихоло;ије ра:а, соци-
јалне Eсихоло;ије, социоло;ије, економије, Eрава, ан:ра;о;ије, и
информаMике” (Вујић, 2011, сMр. 9). 

Aнализе Eоказују :а се Mермин менаџменM љу:ских ресурса
јавља у САД-у EочеMком се:ам:есеMих ;о:ина XX века (Human Re-
source Management), :ок се ње;ова Eојава у Русији :ешава крајем
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осам:есеMих ;о:ина. У сMручним изворима на руском језику за
менаџменM љу:ских ресурса се Eревасхо:но корисMи Mермин
уEрављање љу:ским ресурсима (УEравления человеческими ре-
сурсами), :ок се у нашој лиMераMури ови Eојмови у;лавном Eо-
смаMрају као синоними. Јављају се у ра:овима економисMа у Eро-
цесу сMварања ново; концеEMа о љу:ском факMору као је:ном о:
;лавних о:ређујућих факMора усEешносMи ра:них ор;анизација.
У њиховој основи се налази Mежња за EоMEунијим и ефикаснијим
коришћењем љу:ско; EоMенцијала унуMар ра:них ор;анизација,
која насMаје као Eосле:ица Eромена Eословно; окружења у еко-
номијама на заEа:у, као и Eромена које се :ешавају у условима
ра:а.

У ра:овима :омаћих и сMраних ауMора за Eо:ручје уEрављања
љу:ским ресурсима чесMо су у уEоMреKи и :ру;и сро:ни Eојмови
EоEуM: уEрављање Eерсоналом, ка:ровски менаџменM, уEравља-
ње ка:ровима, и :ру;и. Иако Eо EиMању схваMања ових Eојмова
не EосMоји EоMEуна са;ласносM, уEрављање љу:ским ресурсима
се у најширем смислу о:ређује као: „Eравац уEрављачке :елаM-
носMи, у којем се љу:ски факMор (или Eерсонал) ра:не ор;аниза-
ције EосмаMра као је:ан о: најважнијих ресурса њено; усEешно;
функционисања и развоја, факMор ефикасносMи и расMа, и сре:-
сMво :осMизања сMраMе;ијских циљева (Eрема: ЩерKины, 2004,
сMр. 51).

Неки ауMори (Лојић, 2008, сMр. 163) смаMрају :а „развој уEра-
вљања љу:ским ресурсима, као научне и насMавне :исциEлине,
каракMерише фаворизовање хуманисMичких циљева и EринциEа
Eри чему се заEослени MреMирају као суKјекMи уEрављања”. То,
међуMим, не искључује значај економске вре:носMи уEрављања
љу:ским ресурсима, чији се смисао о;ле:а у осMваривању KиM-
них EреMEосMавки, мо:ела и меMо:а ефикасно; уEрављања и раз-
воја љу:ских EоMенцијала у циљу осMваривања шMо веће Eро:ук-
MивносMи заEослених.

ИсMичући :а сEецифичносM љу:ских ресурса захMева и сEеци-
фичан EрисMуE у њиховом уEрављању, БахMијаревић ШиKер ме-
наџменM љу:ских ресурса EосмаMра као: низ међусоKно Eовеза-
них акMивносMи усмерених на оKезKеђивање а:екваMно; Kроја и
сMрукMуре заEослених, њихових знања, вешMина, инMереса,
моMивације и оKлика Eонашања EоMреKних за осMваривање акMу-
елних, развојних и сMраMе;ијских циљева ор;анизације (БахMија-
ревић-ШиKер, 1999, сMр. 16). ЛикерM Eак менаџменM љу:ских ре-
сурса :ефинише као научну :исциEлину чије је Eо:ручје



СМИСАО И ЗНАЧАЈ МЕНАЏМЕНТА У ОБРАЗОВАЊУ

ИГОР Р. ЂУРИЋ 131

исMраживања и ор;анизације знања усмерено на разумевање,
Eре:виђање, усмеравање и развој љу:ско; Eонашања и EоMен-
цијала у ор;анизацијама (Eрема: Максимовић, 2014, сMр. 65).

СТРАТЕГИЈСКИ МЕНАЏМЕНТ

СMраMе;ијски менаџменM као Eроцес којим менаџери EосMављају
:у;орочна усмерења неком Eре:узећу или ор;анизацији :оKија
шире уEоришMе у економској Mеорији и Eракси EочеMком шез:е-
сеMих ;о:ина XX века. Прецизније :ефинисан, сMраMе;ијски ме-
наџменM EреMEосMавља креирање и Eримену „сMраMе;ија на свим
ор;аизационим нивоима :а Kи се развила укуEна ор;анизацијска
конкуренMна сEосоKносM и осMварила конкуренMна Eре:носM у
конMексMу са:ашњих и Kу:ућих захMева околине”(БахMијаревић-
ШиKер, 1999, сMр. 124). Већина ауMора са Eо:ручја менаџменMа
(Eрема: Kuper, A., Kuper, Dž. (ur.), 2009) разликује Mри фазе у окви-
ру ово; Eроцеса: а) изKор унуMрашње и сEољне сре:ине у којима
ор;анизација или усMанова оKавља своју :елаMносM; K) оEре:ељи-
вање за сMраMе;ију која највише о:;овара Mом окружењу; и в)
сEровођење у :ело изаKране сMраMе;ије. 

Но и Eоре: Mо;а, чесMо је разликовање ових фаза вешMачко, јер
се изKор сMраMе;ија „уMврђује схо:но окружењу у којем комEа-
нија оKавља своју :елаMносM...” (ИсMо, сMр, 1381) шMо у сMвари зна-
чи, као шMо се наво:и у :ру;им релеванMним сMручним изворима
(БахMијаревић-ШиKер, 1999) :а је Mај Eроцес „сEецифичан о:;о-
вор” усMанове или околине на изазове околине. У Mаквом развоју
Eојављују се „различиMе сMраMе;ијске оријенMације (Lepak, Scott,
2008) како Kи се за:овољиле и корисMиле их мно;оKројне EоMен-
цијалне ;руEе међу заEосленима о:носно у „сисMему” развоја
љу:ских ресурса.

Основни је за:аMак сMраMе;ијско; менаџменMа :а омо;ући ор-
;анизацији :а ефикасно о:;овори на Kројне изазове :рушMва у
коме се налази, узрокoване уKрзаним :рушMвено-економским
Eроменама. У Mом смислу сMраMе;ијски менаџменM укључује у
сеKе: сMраMе;ијско Eланирање као свој есенцијални :ео (сMра-
Mе;ијску анализу и сMраMе;ијски изKор), али и сMраMе;ијску Eро-
мену (сMраMе;ијску имEлеменMацију и конMролу) (Машић, 2007,
сMр. 5), не занемарујући EриMом ни значај уEрављања љу:ским
ресурсима.
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С Mим су са;ласни и :ру;и ауMори (БахMијаревић-ШиKер, 1999;
Е;оршин, 2001) који EоMврђују :а су Eланови основни елеменM
осMваривања сMраMе;ије ор;анизације или усMанове. СушMину Mо;
Eроцеса, са;ле:ано; из EерсEекMиве оKразовне усMанове, Е;ор-
шин и сара:ници (2001) сво:е на о:;оворе на сле:ећа EиMања:
1) какав је са:ашњи Eоложај оKразовне усMанове; 2) каква је сMра-
Mе;ијска сиMуација у којој се налази оKразовна инсMиMуција; 3) ка-
ко руково:сMво оKразовне усMанове ви:и њен сMаMус и Kу:ућносM;
4) какве се EреEреке мо;у EојавиMи Mоком осMваривања EосMавље-
них циљева; 5) шMа је неоEхо:но учиниMи „:а Kи се EосMи;ли
циљеви ор;анизације”? (Е;оршин, 2001, сMр. 158).

То, у сMвари, значи :а је у основи сMраMе;ијско; Eланирања у
свакој оKразовној усMанови „разра:а сMраMе;ијско; Eлана”кроз
формирање циљева инсMиMуције, о:носно анализа EроKлема ње-
но; развоја, као и изKор о:;оварајућих оKразовних сMраMе;ија и
Eро;нозирање укуEно; социјално-економско; развоја као EреM-
EосMавке оEMимално; :еловања у ширем социјалном и економ-
ском конMексMу.

Анализе Eоказују :а се Eроцес сMраMе;ијско; менаџменMа нај-
чешће EосмаMра као конMинуиран и инMеракMиван Eроцес који у
сеKе укључује више различиMих елеменаMа. АуMори Вилен и Хан-
;ер наво:е широко Eрихваћено сMановишMе Eо којем Eроцес сMра-
Mе;ијско; уEрављања укључује сле:еће чеMири ;лавне комEонен-
Mе: анализу окружења, формулисање сMраMе;ије, реализовање
сMраMе;ије, и конMролу сEровођења сMраMе;ије (Eрема: АлиKаKић,
2002, сMр. 37). Иако је јасно :а Kи механичко Eреузимање и Eрено-
шење ово; мо:ела у Eо:ручје уEрављања оKразовањем Kило не-
усEешно, EреMEосMављамо :а Kи се неки ње;ови асEекMи, с оKзи-
ром на :инамичносM и свеоKухваMносM Eромена, мо;ли усEешно
EримениMи и у сфери уEрављања оKразовањем. 
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SUMMARY MEANING AND IMPORTANCE OF MANAGEMENT IN EDUCATION

Rapid socio-economic changes taking place in the modern world
impose the need for a new and deeper reflection on the meaning and
importance of management in education. Development of manage-
ment as a scientific field determines the future direction оf
development of economic organizations, which prompted the need
to examine the possibilities of its application in the field of educa-
tion. This way, the importance of the pedagogical and andragogical
aspects is being particularly emphasized, which is caused by the
knowledge that people today are the most important resource of
educational institutions and an important reason for their prosperi-
ty. 

The aim of this study is to highlight the importance of efficient
management of human capital, which most directly determines the
development and competitive ability of educational institutions. The
results show that the principles that management as a scientific
discipline is based on, are becoming more and more acceptable in the
field of education, which raises the need for deeper theoretical and
empirical studies.

KEY WORDS: management, educational management, human resource manage-
ment, strategic management, education, functions of management.


