
 
 
 

Спецификација предмета за књигу предмета 

Студијски програм   ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ПРАВА 

Изборно подручје (модул)  

Врста и ниво студија ПРВИ НИВО СТУДИЈА 

Назив предмета ОСНОВИ УПРАВНОГ ПРАВА 

Број ЕСПБ 10 Статус предмета 
(обавезни/изборни) 

Обавезни 

Услов / 

Циљ 
предмета 

Унапређење научних сазнања и теоријских схватања и развијање 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 

 Очекује се да савладавањем програма студент успешно може да: схвати структуру и 
процес настанка управно-правних норми и направи разлику у односу на друге гране 
права; разликује државну од недржавне управе, разуме организацију и 
надлежности јавне управе и структуру њених органа; схвати како основни институти 
управног права функционишу у пракси; схвати начин функционисања јавне управе и 
упозна се са врстама аката које она доноси; успешно савлада материју управног 
поступка; проучи механизме управне и судске контроле управе; стечена знања 
успешно примени у пракси. 
 

Садржај предмета 

1. ПОЈАМ И ПРЕДМЕТ 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. ОСНОВИ ОДГОВОРНОСТИ УПРАВЕ. 



 

Теоријска 
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. 

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

На вежбама студенти се подстичу на критичку дискусију о појмовима, институтима и 
процесима у области управног права. Поред тога, студентима се сугерише израда 
презентације и/или семинарског рада на одабрану тему из датог предмета. 
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Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови 

 4  2       

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 

10 писмени испит  30 

практична настава  10 усмени испит  30 

колоквијуми  10     

семинари 10     

Списак тема по недељама 

1      Темељне теоријске основе 
управног права 

  

2     Организациони облици државне 
управе 

  



3     Субјекти недржавне управе   

4      Јавне службе   

5     Јавне агенције   

6     Акти јавне управе   

7     Управни акти   

8     Првостепени управни поступак   

9     Другостепени управни поступак    

10      Ванредна правна средства у 
управном поступку 

  

11      Извршење у управном поступку   

12     Контрола над радом управе   

13     Управна контрола над радом 
управе 

  

14     Управни спор   

15      Одговорност управе   

 


