
 

Студијски програм:   1.1. Право 

Врста и ниво студија: Мастер академске студије  

Ознака предмета: 503 П 

Назив предмета: НАУКА О УПРАВИ 

Наставник: др  Миладин Костић, р. проф., САРАДНИК: Јелена Јемуовић 

Статус предмета: обавезни 

Број ЕСПБ: 7 

Услов: уписан девети семестар 

Циљ предмета – Стицање непоходних теоријских сазнања о основним управним институтима и развијање 

академских способности  за ефикасно руковођење управним организацијама и јавним службама, као и стицање 

неопходних знања за решавање практичних проблема  у области Науке о управљању.. 

Исход предмета –  
Савладавањем програма студент стиче: способност  да схвати структуру и процес настанка управних 

институција и организација; разуме организацију, надлежност и структуру управних институција и 

организација; оспособљеност за сагледавање и решавање проблема у области државне и јавне управе; 

компетентност за доношење одлука и руковођење управним организацијама и јавним службама. 

Садржај предмета – Упознавање са предметом и начином рада; Наука о управљању као техничка наука и 

као претпоставка управне политике; Предмет и метод науке о управљању; Историја науке о управи; 

Диференцијација управних институција и организација и јавних служби; Бирократизација, технократизација и 

интернационализација управе; Основна питања управне организације; Руковођење управним организацијама; 

Одлучивање у управним организацијама (Колоквијум); Планирање у управним организацијама; Самоконтрола 

управе; Спољна контрола управе 

Одговорност јавних службеника; Средства јавне управе; Велики службенички ситеми (СР Немачка, Француска, 

Велика Британија) 

Литература:  

Обавезна литература: Др Милан Петровић, Наука о управљању као претпоставка управне политике (општи 

део), Ниш, 2006. 

Допунска литература: Стеван Лилић, Предраг Димитријевић, Милан Марковић, Наука о управљању;  

Еуген Пусић, Наука о управи, Загреб, 1996. 

Број часова  активне наставе: 

Предавања: 3 Вежбе: 1 

 

Други облици 

наставе: 1 

Студијски 

истраживачки рад:  

Остали 

часови:  

Методе извођења наставе - Предавања коришћењем аудио-видео технологије; вежбе; дискусије; 

групне и индивидуалне активности студената; семинари; семинарски радови.  

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 
активност у току предавања и 

вежби 

0-10 писмени испит ------ 

самостални приступни рад  0-40 усмени испит 0-50 

Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени 

испити, усмени испт, презентација пројекта, семинари итд...... 

*максимална дужна 1 страница А4 формата 


