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ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ПРАВА
ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
НАУКА О УПРАВЉАЊУ С ПРАВНОМ ИНФОРМАТИКОМ
Проф. др Предраг Димитријевић, доц. др Дејан Вучетић
доц. др Дејан Вучетић
Доц. др Дејан Вучетић
Изборни
Статус предмета
(обавезни/изборни)

Развој и унапређење сазнања и теоријско‐научних схватања и развијање
академских способности потребних за успешно и ефикасно руковођење, управљање
и вођење управних организација и институција, као и овладавање потребним
знањима и вештинама за решавање практичних проблема у области науке о
управљању. Основни циљ другог дела предмета је да се студенти права упознају са
могућностима примене информационе и комуникационе технологије у правној
професији и са општим концептуалним основама правне информатике.
Очекује се да савладавањем студијског програма предмета наука о управљању с
Исход
предмета
правном информатиком студент успешно може да: изгради конзистентан појмовни
и категоријални апарат помоћу кога се понекад конфузна појавност управе може
разумети, ‐ афирмише рационалне методе и технике управљања, чије ће му
познавање омогућити да се спремно укључи у токове модерног управљања, схвати
структуру и процес настанка управних организација и институција и направи разлику
у односу на друге облике политичких система; разуме организацију, надлежности и
структуру управних институција и организација; стечена знања успешно примени у
пракси.
Садржај предмета
Појам и врсте технике, Теоријске и догматске науке, Техничке науке. Суштина науке о управљању,
Наука о управљању и управна политика, Правна техника и теорија законодавства
Технологија власти, Доба камералистике и науке о полицији, Гашење првобитне науке о
управљању. Лоренц фон Штајн, Макс Вебер као обновитељ науке о управљању. Обнова науке о
управљању кроз комуналну науку, Обнова науке о управљању у САД. Вудро Вилсон, Обнова науке
о управљању у САД. Тејлор и Фајол, Обнова науке о управљању у САД. Школа међуљудских
односа, Обнова науке о управљању у САД. Теорија организација, теорија система и нова јавна
управа, Наука о управљању у Русији и у Совјетскоме Савезу, Наука о управљању у Србији и
Југославији, Предмет науке о управљању. Општи и посебни део науке о управљању, Појам
тенденције, Тенденција увећавања управних институција и организација. Историјски типови,
Тенденција увећавања управних институција и организација. Савремено стање и држава
благостања, Тенденција ка диференцијацији (разновидности) управних институција и
организација, Тенденција ка ширењу улоге јавних служби и дифузији државне власти, Тенденција
ка ширењу улоге јавних служби и дифузији државне власти. Одвајање војне власти од цивилне,

подела власти и индиректна власт ("контрола"), Тенденција ка бирократизацији и
технократизацији управе. Историјски типови бирократије, Тенденција ка бирократизацији и
технократизацији управе. Савремена западна бирократија, Тенденција ка бирократизацији и
технократизацији управе. Технократија, Појам организације. Двострука организација
Двострука организација, организација‐процес и формална и неформална организација,
Организација и институција, Организација руковођења (хијерархија), Организација руковођења
(колегијалитет). Колегијуми (одбори), Организација руковођења (колегијалитет). Конференција
(скуп, збор), Организација руковођења (колегијалитет). Тим,односно тимски рад, Типологија
организација‐структура. Једнолинијска и вишелинијска (функционална) организација
Типологија организација‐структура. Штабно‐линијски систем, типологија организација‐структура.
Пројектна организација и матрична организација, Рашчлањавање управних надлештава,
Комуникације и информације у управној организацији, Појмови руковођења, менаџмента и
вођства, Стил руковођења и вођства, Задаци (функције) руковођења и вођства у управним
организацијама, Мотивација персонала, Организовање и вођење састанака у јавној управи: Општа
питања и претходне радње, организовање и вођење састанака у јавној управи: Дискусија и
закључци, Централизација и децентрализација, концентрација и деконцентрација
Централизација и децентрализација, концентрација и деконцентрација. Оптимална величина
управних јединица, Задаци (мисије, циљеви, сврхе, функције) јавне управе, Задаци јавне управе.
Приватизација и квази‐приватизација управних задатака (управно квази‐тржиште и менаџмент
тоталног квалитета), Одлука (појам и врсте) и одлучивање. Проблем рационалности одлука и
одлучивања, Одлуке као решења конфликата унутар управе, Поступак одлучивања , Технике
одлучивања, План и планирање (општа питања), Типологија планова и планирања. Евалуација
програма, Планирање управнога персонала (управних кадрова) , Управни надзор над управом
(самоконтрола управе): Општа питања, Контроле економичности управе (истраживања користи и
трошкова), Морална одговорност јавних службеника (проблем управног морала или службеничке
етике), Морална одговорност јавних службеника и интересне скупине (групе за притисак),
Морална одговорност јавних службеника и политичке странке, Непокретна средства и техничка
помагала јавне управе, Остваривање управних задатака уз помоћ информационе технике
(компјутера), Буџетско и финансијско планирање, Буџетска начела, Пруско‐немачки службенички
систем. Историјски развој, Чиновнички систем СР Немачке, Чиновнички систем у Француској,
Службенички систем у Великој Британији, Службенички систем у Русији и у Совјетском Савезу,
Непосредна парламентарна контрола управе, Контрола управе путем рачунских судова, Контрола
управе путем омбудсмана
Право информационе технологије (појам и термин), Информатичка функција савремене државе,
Информациона технологија и право, Прописи којима се уређује информационо друштво у
Европској Унији, Обрада правних информација и базе података, Правни информациони системи
Експертни системи, Употреба компјутера при доношењу управних аката, Правна питања у вези са
актима донетих путем ICT, Могућности употребе ICT код конститувних и декларативних правних
аката, Могућности употребе ICT код правно везаних и дискреционих правних аката, Могућности
употребе ICT код инокосних и колегијалних правних аката, Могућности употребе ICT код
првостепених и другостепених правних аката, Главне претпоставке за информатизацију управног
поступка, Комуникација у управном поступку, Информатизација скраћеног управног поступка,
Исправе у информатизованом управном поступку, Микрофилмска технологија у управном
поступку, Форма (облик и саставни делови) решења и ICT, Правно дејство погрешних правних
аката донетих путем рачунара, Појам и домени електронске управе, Циљеви е‐управе,
Претпоставке е‐управе, Активности (функције) е‐управе, Технологија електронског потписа
(Криптографија и електронски потпис), Правна регулатива електронског потписа, Електронско
пословање (појам), Правно регулисање е‐пословања, Врсте информационог гласања

Појам приватности, Право приватности и правна заштита (правна заштита приватности), Техничко‐
технолошка заштита приватности, Правна регулатива о заштити приватности у Србији (општи
осврт), Обрада података о личности без пристанка у праву Србије, Права лица на које се односе
подаци о личности у праву Србије, Надлежност Повереника за заштиту података о личности,
Поступак пред Повереником за заштиту података о личности, Појам и основне карактеристике
компјутерског криминалитета, Појавни облици компјутерског криминалитета, Компјутерска
кривична дела.
Теоријска
настава

Појам и предмет науке о управљању; Општи и посебни део науке о управљању;
Однос науке о управљању према другим дисциплинама; Историја и стање науке о
управљању; Појам тенденције; Тенденција увећавања управних институција и
организација. Историјски типови, Тенденција увећавања управних институција и
организација. Савремено стање и држава благостања, Тенденција ка
диференцијацији (разновидности) управних институција и организација, Тенденција
ка ширењу улоге јавних служби и дифузији државне власти, Тенденција ка ширењу
улоге јавних служби и дифузији државне власти. Одвајање војне власти од цивилне,
подела власти и индиректна власт ("контрола"), Тенденција ка бирократизацији и
технократизацији управе. Историјски типови бирократије, Тенденција ка
бирократизацији и технократизацији управе. Савремена западна бирократија,
Тенденција ка бирократизацији и технократизацији управе. Технократија, Појам
организације. Организација руковођења. Организација‐структура. Комуникације и
информације у управној организацији, Појмови руковођења, менаџмента и
вођства.Организовање и вођење састанака у јавној управи. Централизација и
децентрализација, концентрација и деконцентрација. Оптимална величина
управних јединица, Задаци (мисије, циљеви, сврхе, функције) јавне управе, Задаци
јавне управе. Приватизација и квази‐приватизација управних задатака (управно
квази‐тржиште и менаџмент тоталног квалитета), Одлука (појам и врсте) и
одлучивање. Морална одговорност јавних службеника (проблем управног морала
или службеничке етике). Службенички системи. Право информационе технологије
(појам и термин), Информатичка функција савремене државе, Информациона
технологија и право, Употреба компјутера при доношењу управних аката. Главне
претпоставке за информатизацију управног поступка. Комуникација у управном
поступку. Информатизација скраћеног управног поступка, Исправе у
информатизованом управном поступку, Микрофилмска технологија у управном
поступку, Форма (облик и саставни делови) решења и ICT, Правно дејство погрешних
правних аката донетих путем рачунара. Појам и домени електронске управе,
Циљеви е‐управе, Претпоставке е‐управе, Активности (функције) е‐управе,
Технологија електронског потписа (Криптографија и електронски потпис), Правна
регулатива електронског потписа, Електронско пословање (појам), Правно
регулисање е‐пословања, Врсте информационог гласања, Појам приватности, Право
приватности и правна заштита (правна заштита приватности), Техничко‐технолошка
заштита приватности, Правна регулатива о заштити приватности у Србији (општи
осврт), Обрада података о личности без пристанка у праву Србије, Права лица на
које се односе подаци о личности у праву Србије, Надлежност Повереника за
заштиту података о личности, Поступак пред Повереником за заштиту података о
личности, Појам и основне карактеристике компјутерског криминалитета, Појавни
облици компјутерског криминалитета, Компјутерска кривична дела.

Практична
настава
(вежбе,
ДОН,
студијски
истражива‐
чки рад)

На вежбама студенти се подстичу на критичку дискусију о појмовима, институтима и
процесима у области науке о управљању с правном информатиком. Поред тога,
студентима се сугерише израда презентације и/или семинарског рада на одабрану
тему из датог предмета.
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Case Study
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1
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и однос са другим дисциплинама
2
Историја и стање науке о
управљању
3
Тенденције
4
Управне организације и
институције
5
Појмови руковођења, менаџмента
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у јавној управи
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Одлука и одлучивање

поена
30
30

8
9
10

11
12
13
14
15

Морална одговорност јавних
службеника
Информациона технологија и право
Употреба информационе
технологије у поступку доношења
правних правних аката
Употреба информационе
технологије у управном поступку
Електронска управа
Електронско пословање
Информационе технологије и право
приватности
Рачунарски криминалитет

