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Сарадник  

Фонд часова/ наставно оптерећење 
(седмично) 

Индивидуално оптерећење студента (у 
сатима семестрално) 

Коефицијент 
студентског 

оптерећења So 
П АВ ЛВ П АВ ЛВ So 

3 2  63 42  1,4 

укупно наставно оптерећење (у сатима, семестрално)  
=75h 

укупно студентско оптерећење (у сатима, семестрално)  
=105h 

Укупно оптерећењепредмета (наставно + студентско): 180h 

Исходи учења 
Стечена знања из предмета Локална сампуправа омогућиће студентима обављање послова и 
здатака из надлежности јединица локалне самоуправе у домаћем правном систему. 

Условљеност Нема условљености 
Наставне методе Предавања уз дискусију 

Садржај 
предмета по 
седмицама 

1) Теоријско и нормативно одређење локалне самоуправе;настанак локалне самоуправе; 

положај локалне самоуправе у систему подјеле власти и основни појмови и институти 

везани за локалну самоуправу 

2) Европска повеља о локалној самоуправи и институије и организације локалне самоуправе 

у Европи 

3) Историјски развој локалне самоуправе 

4) Послови локалне самоуправе 

5) Територијална организација и локална самоуправа (општине, градови и велики градови) 

6) Организација локалне самоуправе у Републици Српској 

7) Организација локалне самоуправе у Федерацији БиХ 

8) Компаративни осврт на локалну самоуправу  

9) Облици непосредне демократије у локалној самоуправи 

10) Надзор над радом јединица локалне самоуправе 

11) Финансирање и економска развијеност локалне самоуправе 

12) Акти јединица локалне самоуправе 

13) Кадрови јединица локалне самоуправе 

14) Јавне службе и заштита људских права у локалној самоуправи 

15) Европски регионализам и реформа локалне самоуправе 

Обавезна литература  

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

Димитријевић, П. И Вучетић, 
Д. 

Систем локалне самоуправе. Београд: Службени 
гласник Републике Србије. 

2011.  

Ђорђевић, С. 

Ренесанса локалне власти – упоредни модели. 

Београд: Факултет политичких наука и Чигоја 

штампа. 
2012.  

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

Блажић, Ђ. Систем локалне самоуправе. Подгорица: Факултет 2011.  



за државне и европске студије. 

Обавезе, облици 
провјере знања и 
оцјењивање 

Врста евалуације рада студента Бодови Проценат 

Предиспитне обавезе 

присуство предавањима/ вјежбама 10 10% 

семинарски рад 10 10% 
тест/ колоквијум 30 30% 

Завршни испит 

завршни испит (усмени/ писмени) 50 50% 

УКУПНО 100 100 % 

Датум овјере (унијети задњи датум усвајања овог силабуса на сједници Вијећа) 

 


