
 

 

 

Спецификација предмета за књигу предмета 

Студијски програм  Мастер академске студије права - Општи смер 

Изборно подручје (модул)   

Врста и ниво студија Мастер академске студије 

II 

Назив предмета Институције локалне самоуправе 

Наставник (за предавања) Проф. др Предраг Димитријевић  

Проф. др Дејан Вучетић 

Наставник/сарадник (за вежбе) Доц. др Милош Прица 

Наставник/сарадник (за ДОН)  

Број ЕСПБ  7 Статус предмета 

(обавезни/изборни) 

 Изборни 

Услов   

Циљ 

предмета 

 Циљ предмета је унапређење научних сазнања и теоријских схватања и развијање 

академских способности за даља истраживања у области права локалне 

самоуправе, као и овладавање потребним знањима и вештинама за решавање 

практичних проблема у области права локалне самоуправе. 

Исход 

предмета 

 Савладавањем студијског програма из права локалне самоуправе на мастер 

студијама на Правном факултету у Нишу студент стиче следеће предметно-

специфичне компетенције: темељно познавање и разумевање дисциплине права 

локалне самоуправе; способност решавања проблема уз употребу научних метода и 

поступака; повезивање основних знања из различитих области и њихова примена; 

способност праћења савремених достигнућа у области управног права; развој 

напредних вештина у употреби знања у подручју локалне самоуправе. 

Садржај предмета 

Теоријска 

настава 

Теоријска схватања локалне самоуправе. Типови локалне самоуправе: француско-

немачки, северноамерички, енглески и руски. Историја институција локалне 

самоуправе, с посебним нагласком на локалној самоуправи у Краљевини 

Југославији и СФР Југославији. Структура локалне самоуправе: децентрализација и 

деконцентрација; вишестепеност; однос с централним органима; финансирање 

локалне самоуправе. Општина као основни облик локалне самоуправа. Комунална 

економија; делови општине или «месна самоуправа»; мала и велика општина; град 

и велеград. Локална самоуправа вишег степена или заједница општина. Регионално 

право: појам региона; региони у републици, у монархији и под режимом 

ме]ународнога права; федерализам као регионализам. 

Појмовна и концепцијска питања; Територијална основа локалне самоуправе; 

Локални послови; Управљање у локалној самоуправи; Односи централне државе и 

локалне самоуправе; Начела односа државе и локалне самоуправе. 

Децентрализација и друштвени процеси; Локална самоуправа и глобализација. 

Процес децентрализације; Компаративни увид у процесе децентрализације. 

Децентрализација и савремене реформе јавне управе. 



Практична 

настава 

(вежбе, 

ДОН, 

студијски 

истражива-

чки рад) 

Организација општине, права и обавезе општине; правни акти општине; општинска 

управа; комунална полиција. Дискусија у оквиру одабраних тема, припрема и 

израда кратког есеја. 
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Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови 

3  1        

Методе 

извођења 

наставе 

•  Предавања 

• Вежбе 

• Часови семинара (презентација и дискусија семинарских радова студената) 

• Индивидуалне консултације 

• рад студената у истраживачким групама 

• Симулације суђења 

• Case Study 

 

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 51 

Колоквијуми 0-12  Посећеност предавања 0-4  

Семинари 0-8     

 


