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Пун назив предмета ЈАВНА УПРАВА    
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Шифра предмета Статус предмета Семестар ECTS 

ПM6-1 обавезан  VI 7 

Наставник/ -ци др Здравко Злокапа, редовни професор 

Сарадник/ - ци -  

Фонд часова/ наставно оптерећење 
(седмично) 

Индивидуално оптерећење студента (у 
сатима семестрално) 

Коефицијент 
студентског 

оптерећења So1 

П АВ ЛВ П АВ ЛВ So 

4 2 0 84 42 0 1,4 

укупно наставно оптерећење (у сатима, семестрално)  
90h 

укупно студентско оптерећење (у сатима, семестрално)  
126h 

Укупно оптерећење предмета (наставно + студентско): 
 216h семестрално 

Исходи учења 

1. Стицања увида у главне појмове и категорије јавне управе 
2. Могућност компарације различитих облика јавне управе и креирања јавних политика.   
3. Развој способности за праћење и анализу текућих политичких дешавања у контексту 
формулисања јавних политика 
4. Развој критичке свијести кроз стицање увида и компарацију у недостатке јавне управе у БиХ   

Условљеност Испуњавање предиспитних обавеза 

Наставне методе 
Предавања уз дискусију о моделима, предностима и недостацима јавне управе; писање креативног 
есеја на тему постизања квалитетне јавне управе; анализа студије случаја- рад у групама  

Садржај 
предмета по 
седмицама 

1. Положај и улога јавне управе у политичким наукама 
2. Улога јавне управе у модернизацији друштва; 
3. Корелације управно-извршне власти са законодавном и судском влашћу 
4. Актуална организација јавне управе 
5. Јавна управа у континенталном и англосаксонском праву 
6. Стратегија развоја јавне управе 
7. Претпоставке квалитетне владавине 
8. Обележја модерне државе 
9. I парцијални испит 
10. Однос јавне управе и грађана 
11. Електронско администрирање 
12. Постмодернизам и јавна политика 
13. Етика управних радника; 
14. Видови прекограничне сарадње управа у региону 
15. Улога јавне управе у европским интеграционим процесима  
16. Специфичности организације БиХ и функционисање јавне управе 
17. II парцијални испит 

Обавезна литература  

Аутор/ и Назив публикације, издавач Година Странице (од-до) 

E. Pusić Država i državna uprava. Zagreb: Pravni fakultet  1999   

М. Дамјановић (ур).  
Упоредна искуства државних управа. Београд: 
ПАЛГО Центар  

2003  

Допунска литература 

Аутор/ и Назив публикације, издавач Година Странице (од-до) 

M. Damjanović, S. Đorđević 
(prir.) 

Izazovi modernoj upravi i upravljanju. Beograd: TIMIT 1995  

Zdravko Zlokapa, Dušan 
Damjanović (ur.) 

Modeli organizacije lokalne samouprave. Beograd. 
PALGO centar  

2008  

                                                           
 



Обавезе, облици 
провјере знања и 
оцјењивање 

Врста евалуације рада студента Бодови Проценат 

Предиспитне обавезе 

Присуство предавањима/ вјежбама 10 10% 

Позитивно оцјењен есеј 20 20% 

Студија случаја – групни рад 20 20% 

нпр. тест/ колоквијум   

рад у лабораторији/ лаб. вјежбе    

практични рад   

Завршни испит 

завршни испит (усмени/ писмени) 50 50% 

УКУПНО 100 100 % 

Web страница  

Датум овјере  

 


