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Увод 

 
Са појмом државни орган и државни службеник сусрећемо се готово сваки дан, како у 
нашем јавном, тако и у приватном животу. 
Још од давних историјских периода свака држава морала је имати моћ да успоставља 
хијерархију, те да одрећује који ће то државни органи обављати послове у корист и за 
рачун ње. За нас је важна чињеница да је та воља у тренутку свог изражавања морала 
бити јединствена, да је владајућа група која ју је стварала располагала монополом 
принуде, да је тај монопол пре него што је постојао оперативан морао бити 
легализован. 

Наш задатак као будућих струковних економиста јесте да објаснимо појам државног 
органа и државног дслужбеника како би сутра када будемо обављали своје дужности 
знали какве дужности обављају једни, а какве други од њих, те самим тим видели 
повезаност неопходну међусобну кооперацију за обављање државних послова. Сваки 
од органа има своју надлежност. Она представља правни израз поделе рада у јавној 
држави која је битна ради сигурности грађана и спречавања злоупотребе службеног 
положаја. 

Државни орган је нормативна појава, то је само један скуп сродних послова која је 
постављена правним нормама и носи одређени назив. 
Државни орган заправо представља неку врсту кичменог стуба државе која одржава 
њену конституцију и омогуђавају јој сталну динамику деловања. 
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--------  CEO RAD MOŽETE PREUZETI NA SAJTU -------- 
 

http://www.maturskiradovi.net/eshop/ 
 

POGLEDAJTE VIDEO UPUTSTVO SA TE STRANICE I 
PORUČITE RAD PUTEM ESHOPA , REGISTRACIJA JE 

OBAVEZNA. 
 

http://www.maturskiradovi.net/eshop/


MOŽETE NAS KONTAKTIRATI NA E-MAIL:  

maturskiradovi.net@gmail.com 
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