
Табела 5.2 Спецификација предмета  
Студијски програм/студијски програми: Основне академске студије политикологије 
Врста и ниво студија: Основне академске студије 
Назив предмета: Локална самоуправа 
Наставник (презиме, средње слово, име): Ђорђевић С. Снежана, Антић М. Велизар, Вековић Д. Марко 
Статус предмета: Обавезан 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: / 
Циљ предмета: Курс локална самоуправа представља базичну студију локалне самоуправе и свих нивоа 
локалне власти. Овај курс омогућава студенима да схвате природу ове научне дисциплине, да изуче њену 
еволуцију, комплексност прожимања генералног, средњег и емпиријског нивоа истраживања и да 
савладају технике истраживања феномена и процеса локалних власти. Локалне власти ће се изучавати у 
контесту амбијента држава али и ширих регионалних интеграција (Европска унија, Нафта, Азијске 
интеграције итд). 
За успешан рад на овој дисциплини неопходно је да студенти имају знања из општих политичких, 
економских, правних и социолошких дисциплина као и из упоредних политичких и економских система и 
система матичне земље. Ова дисциплина поред конкретних знања о упоредним системима локалне власти 
уводи и практични рад који треба да олакша студиентима што ефикасније будуће коришћење стечених 
знања. 
Исход предмета: Студенти ће радом на овој дисциплини савладати вештину емпиријских студија и 
практичне вештине водјења послова локалних власти. Оспособиће се да транспарентно пружају јефтине и 
квалитетне услуге, користећи комплексне везе локалних власти виших нивоа власти (округ, регион, 
држава али и ЕУ и друге међународне субјекте), и користе тржишне механизме понуде и тражње у 
пружању услгуа. При томе ће моћи да развијају менаџерске спрособности и да посебно развијају 
партнерске односе на релацији јавно - приватно. 
Садржај предмета 
Теоријска настава: Савремени процеси и локална власт (стандарди ЕУ); Локална самоуправа као научна 
дисциплина; Еволуција локалне власти - Средњовековни градови као колевка модерне локалне 
демократије и власти; Функције (надлежности, организација власти) и карактеристике локалне 
самоуправе; Финансирање локалних власти; Пружање услуга; Предузетничка држава и локална власт; 
Град као политичка зајединица (надлежности, организација власти и финансирање); Предузетнички 
модели, пружање услуга и управљање градом; Савремени Региони (стандарди ЕУ); Еволуција локалне 
власти у Србији (до 1941); Еволуција локалне власти у Србији  
Практична настава: Вежбе  
Литература а) основна (до 390 страна): 
1. Снежана Ђорђевић: "Ренесанса локалне власти" Чигоја, Београд, 2012. (115 страна)  
2. Снежана Ђорђевић: Управљање мегалополисом - сити менаџер модел", Чигоја, Београд 1998. (100 
страна)  
3. Џозеф Стиглиц: „Економија јавног сектора“, Економски факултет у Београду, Београд 2004. (изабрани 
текстови)  
4. Европска повеља о локалној самоуправи 
б) допунска (до 240 страна): Списак шире литературе ће бити достављен студентима сваке године у 
складу са актуелним стањем у материји. Студенти ће моћи посебно да прошире избор из литературе 
опредељујући се за неки од феномена које желе да детаљније проуче и обраде у есеју. 
Број часова активне наставе Остали часови 
Предавања: 2 
 

Вежбе: 2 Други облици наставе: Студијски 
истраживачки рад: 

Методе извођења наставе: предавања; вежбе; завршни рад 
Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 10 писани испит  
колоквијум-и 60 усмени испт 30 

 


