
 
 
 

Спецификација предмета за књигу предмета 

Студијски програм   ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ПРАВА 
Изборно подручје (модул) / 
Врста и ниво студија ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ 
Назив предмета УПРАВНО ПРАВО 
Наставник (за предавања) Проф. др Предраг Димитријевић, 

 Проф. др Дејан Вучетић,  
Доц. др Милош Прица 

Наставник/сарадник (за вежбе) / 
Наставник/сарадник (за ДОН) Доц. др Дејан Вучетић 
Број ЕСПБ  12 Статус предмета 

(обавезни/изборни) 
 изборни 

Услов  
Циљ 
предмета 

Унапређење научних сазнања и теоријских схватања и развијање академских 
способности за даља истраживања у области управног права, као и овладавање 
потребним знањима и вештинама за решавање практичних проблема у области 
управног права, овладавање научним методама у изучавању релевантне 
књижевности и правних извора, саобразно савременим правцима у развоју 
управног права као научне дисциплине. 

Исход 
предмета 

 Савладавањем студијског програма из управног права на докторским студијама на 
Правном факултету у Нишу студент стиче следеће предметно-специфичне 
компетенције: темељно познавање и разумевање дисциплине управног права; 
способност решавања теоретских и практичних проблема уз употребу научних 
метода и поступака; повезивање основних знања из различитих области и њихова 
примена; способност праћења савремених достигнућа у области управног права. 

Садржај предмета 
1. ТЕОРИЈСКЕ ОСНОВЕ УПРАВНОГ ПРАВА: појам и предмет управног права; теоријски 

појам управе у органском аспекту; теоријски појам управе у функционалном смислу; 
појам управе у српској правној теорији; позитивно-правни појам управе; управно-правни 
однос; основи међународног управног права; извори управног права. 

2. ОРГАНИЗАЦИЈА УПРАВЕ: организациони облици државне управе; организациони 
облици недржавне управе; јавне службе; централизација, децентрализација и 
деконцентрација; унутрашња организација и руковођење органима државне управе. 

3. ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЈАВНЕ УПРАВЕ: делатност државне управе; облици управне 
делатности; акти органа јавне управе. 

4. ОПШТИ УПРАВНИ ПОСТУПАК: ко поступа по одредбама ЗУП-а; значај и домашај 
ЗУП-; општи и посебни управни поступак; основна начела општег управног поступка; 
учесници у управном поступку; надлежност у управном поступку; странка у управном 
поступку; ток управног поступка; доказивање у управном поступку; решења и закључци 
у управном поступку; правна средства у управном поступку; извршење решења у 
управном поступку. 

5. КОНТРОЛА НАД РАДОМ ЈАВНЕ УПРАВЕ: смисао и значај контроле; теоријско 
поимање контроле над радом управе; политичка и правна контрола; управна и судска 



контрола управе; управни спор. 
6. ОДГОВОРНОСТ ЈАВНЕ УПРАВЕ: појам одговорности управе; врсте одговорности 

управе у праву Србије и у упоредном праву; правна одговорност управе; одговорност 
управе за штету; ванправна одговорност управе. 
 

7. ПОСЕБНО УПРАВНО ПРАВО: појам и предмет; однос општег и посебног дела 
управног права; посебни управни поступци; посебне управне ситуације; међународно 
управно право. 

Теријска 
настава 

Темељне теоријске поставке управног права; организациони облици државне и 
недржавне управе; управно материјално право; акти јавне управе; општи управни 
поступак; контрола над радом управе; одговорност управе; посебно управно право. 
 
 

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

. 
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Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 
Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови 
          



Методе 
извођења 
наставе 

Вербално излагање материје; Визуелни прикази (коришћење табела, 
образаца, графикона и сл.) на табли или помоћу видео-бима; Постављање и 
решавање хипотетичких примера и проблема; Дискусија (питања, одговори и 
полемика); Подстицање сваког студента појединачно да се активно укључује 
у процес савладавања материје и стицања знања; Иницирање студената да 
се путем семинарских радова укључују у процес научно-истраживачког рада. 
 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 
активност у току  
предавања 

0-10 писмени испит   

практична настава 0-15 усмени испит  50 
колоквијуми 0-12     
семинари 0-8     
Списак тема по недељама 
1     Темељне теоријске поставке 

управног права 
  

2     Појам, обележја и врсте органа 
државне управе 

  

3      Субјекти недржавне управе   
4     Јавне службе   
5      Акти органа јавне управе   
6     Управни акти   
7     Првостепени управни поступак   
8       Другостепени управни поступак   
9     Ванредна правна средства у 

управном поступку 
  

10     Извршење у управном поступку   
11     Контрола над радом управе   
12      Управни спор   
13     Одговорност управе   
14     Посебне управне ситуације   
15     Посебни управни поступци   

 


