
Табела 5.2 Спецификација предмета  
Студијски програм/студијски програми: ОАС политик; ОАС међународне пол; ОАС новинарства; ОАС 
соц. пол. и соц. рада 
Врста и ниво студија: Основне студије 
Назив предмета: Јавна управа 
Наставник (презиме, средње слово, име): Миленковић Љ. Дејан, Докић И. Тијана 
Статус предмета: обавезни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: 
Циљ предмета 
Предмет Јавна управа, убраја се у ред фундаменталних политиколошко-правних дисциплина, који је у непосредној 
вези са фунцкионисањем савремене правне државе. Положај и улога јавне управе у правној држави и у систему 
поделе власти, битно опредељује и карактер саме државе и од кључног је значаја за владавину права. Кроз 
разматрање теоријских схватања појма управе као власти, управе као службе и управе као система регулације 
друштвених процеса, биће сагледан процес преображаја јавне управе из апарата власти у пружаоца, а затим и 
регулатора јавних услуга. Овај преображај, не само да је имао теоријску, већ и позитивно правну димензију. 
Савремени, позитивно-правни појам управе у функционалном и организационом смислу (који проистиче из 
савремених теоријских концепата), утврђен је Уставом и/или законима у свакој савременој правној држави (што је 
случај и у Републици Србији) и посебно ће бити анализиран у оквиру овог предмета. Студенти ће бити упознати са 
делатностима (пословима) управе сходно позитивно-правним прописима у Србији, актима управе (правним и 
материјалним) којим се делатности управе остварују, а затим и са организационим облицима јавне управе (државне и 
недржавне), које ове делатности врше у Републици Србији. Посебна пажња биће посвећена политичкој контроли 
државне управе од стране Народне Скупштине и Владе, облицима правне контроле јавне управе (инстанционе, 
судске) а нарочито облицима спољне контроле од стране Омбудсмана (Заштитника грађана) и Повереника за 
информације од јавног значаја, као савременим незавсним и самосталним механизмима контроле управе и заштите 
права грађана. Савремена јавна управа се налази и данас у сталном и непрекидном мењању. У оквиру овог предмета, 
студети ће бити упознати и са савременим правцима стратегија реформе јавне управе, начелима европског оправног 
простора и стандардима јавне управе које Република Србија треба да достигне у процесу европских интеграција. На 
крају, јавна управа, као организација, подразумева и потребу стварања и даљег развијања службеничког тзв. мерит 
система (службеничког система заслуга), који ће, у оквиру овог предмета бити детаљно анализиран и обрађен.     

Исход предмета  
У оквиру овог курса, студенти ће стећи основна знања која се односе на јавну управу, њен положај у систему поделе 
власти, основне теоријске концепте управе и њихов утицај на савремено позитивно-правно одређење јавне управе, 
делатностима и актима управе, организационим облицима државне и недржавне управе у Републици Србији, 
облицима политичке и правне контроле управе као и контроле од стране независних државних органа попут 
Заштитника грађана и Повереника за информације. Додатно, студентима ће детаљно бити објашњени савремени 
стратешки правци реформе јавне управе, основни принципи европског управног простора и службенички систем у 
Републици Србији. На овај начин, студенти ће бити упознати са системом јавне управе и стећи ће теоријска али и 
практична знања и вештине, неопходна за рад и запошљавање у органима државне/покрајинске/градске управе као и 
организационим облицима недржавне управе (јавним службама, јавним агенцијама и другим).   

Садржај предмета 
Теоријска настава Положај и улога јавне управе у савременој правној држави и систему поделе власти; Теоријска 
схватања појма управе - теоријски појам управе у функцоналном и организационом смислу; Позитивно-правни појам 
управе у функцоналном смислу у Републици Србији; поступак доношења управног акта; Позитивно-правни појам 
управе у организационом смислу - организација јавне управе; политичка и правна контрола управе; оспољна 
контрола управе од стране суда; Омбудсман и Повереник за информације од јавног значаја облици спољне контроле 
управе; Стратегије реформе управе и принципи европског управног простора; Јавна управа и службенички систем; 
Практична настава: Вежбе, ситуациони тестови, тестови знања и вештина и други облици наставе 
Литература  Дејан Миленковић, Јавна управа - одабране теме, ФПН-Чигоја штампа, Београд, 2013. 
Број часова активне наставе  

Остали часови Предавања: 
2 

Вежбе: 
2 

Други облици наставе: Студијски 
истраживачки рад: 

Методе извођења наставе 
предавања, дебате, анализа студија случајева, ситуациони тестови и тестови знања и вештина 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 10 Усмени  испит 50 
Ситуациони тестови и тестови знања 
и вештина 

 
20 

  

колоквијум-и 20   
 


