
 

Спецификација предмета за књигу предмета 

Студијски програм  Мастер академске студије права - Општи смер 

Изборно подручје (модул)   

Врста и ниво студија Мастер академске студије 

II 

Назив предмета Јавна управа 

Наставник (за предавања) Проф. др Дејан Вучетић 

Доц. др Милош Прица 

Наставник/сарадник (за вежбе) Доц. др Милош Прица 

Наставник/сарадник (за ДОН)  

Број ЕСПБ  7 Статус предмета 

(обавезни/изборни) 

 Изборни 

Услов  

Циљ 

предмета 

У савременој демократској правној држави у центру свих реформских процеса налази се 

модернизација јавне управе и њених институција, надлежности, логистичких и кадровских 

капацитета. У њима значајну улогу имају информационе технологије што отвара нове 

могућности за организацију јавног сектора.  Посебна пажња у настави из овог предмета 

посвећује се теорији организације, теорији јавног избора, теорији одлучивања, управним 

реформама, доброј управи и новом јавном менаџменту, јавним вредностима, принципима 

европског управног простора, европским стандардима добре управе, службама од општег 

интереса, стратешком планирању, тенденцијама у развоју управе, односу јавне управе и јавног 

управљања, државне управе и јавног сектора и јавног и приватног сектора. 

Обрађени су и нормативни аспекти јавне управе са кључним стратешким опредељењима њене 

будуће модернизације.  

Исход 

предмета 

 Завршетком овог курса студенти стичу продубљена знања из области јавне управе и јавног 

управљања, различитих аспеката и улоге модерне државе, утицаја њених функција за економски 

развој као и увид у њено нормативно устројство, реалну ефективност и ефикасност. Тиме би се 

свакако код студената подстакло веће интересовање за рад у државној администрацији и јавном 

сектору, подигао дигнитет ове професије и углед јавног чиновника високе професионалности и 

етике. Такође би био подстакнут и истраживачки рад, не само у процесу стварања норми већ и 

њихових остваривања, практичних ефеката, не само из угла власти већ и из угла грађана. 

Садржај предмета 

Теоријска 

настава 

 Теорија организације, теорија јавног избора, теорија одлучивања, савремене управне реформе 

и доктрине, добра управа, нови јавни менаџмент,  јавне вредности, основни принципи 

европског управног простора, службе од општег интереса, стратешко планирање и менаџмент 

тоталног квалитета, тенденције у развоју јавне управе, управљање људским ресурсима, 

стратегија реформе управе у Србији, положај и етика јавних службеника,  електронска управа, 

јавне службе и концесиониране јавне службе. 

Теоријска настава: Положај и улога јавне управе у  савременој држави; Јавна управа као 

регулатор друштвених процеса и сервис грађана; Јавна управа као динамички систем и нужност 

и перманентне реформе; Теорија организације; Теорија јавног избора; Теорија одлучивања; 

Савремене управне реформе и доктрине; Добра управа; Нови јавни менаџмент;  Јавне 

вредности; Основни принципи европског управног простора; Службе од општег интереса; 

Стратешко планирање и менаџмент тоталног квалитета; Тенденције у развоју јавне управе; 

Управљање људским ресурсима; Положај и етика јавних службеника;  Електронска управа; Јавне 

службе и концесиониране јавне службе; Систем јавне управе у Србији – управа као власти или 

управа као служба; Креирање амбијента за успостављање новог система јавне управе у Србији; 

Стратегије реформе управе у Србији и стратегија новог система управљања; Реформа система 

државних службеника и пројектно управљење у Србији;  



Практична 

настава 

(вежбе, 

ДОН, 

студијски 

истражива-

чки рад) 

 На вежбама студенти се подстичу на критичку дискусију о појмовима, институтима и процесима 

јавне управе. Поред тога, студентима се сугерише израда презентације и/или семинарског рада 

на одабрану тему из датог предмета. 
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Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови 

 3  1       

Методе 

извођења 

наставе 

 Студенти ће на почетку рада добити увид у наставни програм, теме предавања, литературу и 

добити посебна задужења у вези њеног савладавања. Од студената се очекује да активно 

учествују у извођењу наставе, на предавањима, вежбама и  другим облицима рада. 

Доминантани начини рада су: вербално излагање материје; визуелни прикази (коришћење 

табела, образаца, графикона и сл.) на табли или помоћу видео-бима; постављање и решавање 

хипотетичких примера и проблема; дискусија (питања, одговори и полемика); подстицање 

сваког студента појединачно да се активно укључује у процес савладавања материје и стицања 

знања; иницирање студената да се путем семинарских радова укључују у процес научно-

истраживачког рада. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит Поена 

активност у току  

предавања 

0-10 писмени испит  

практична настава 0-15 усмени испит 51 

Колоквијуми 0-12  Посећеност предавања 0-4  

Семинари 0-8     

 


