
 
 
 

Спецификација предмета за књигу предмета 

Студијски програм   СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ПРАВА 

Изборно подручје (модул)  

Врста и ниво студија Први степен студија 

Назив предмета ПРАВО ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

Број ЕСПБ  10 Статус предмета 
(обавезни/изборни) 

 изборни 

Услов / 

Циљ 
предмета 

 Развој и унапређење сазнања и схватања и развијање способности 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 Право локалне самоуправе студент стиче 
следеће предметно-специфичне компетенције: познавање и разумевање права 
локалне самоуправе; способност решавања проблема у области локалне 
самоуправе; способност разумевања и праћења савремених тенденција у овој 
области и развој вештина и спретности у евентуалној примени новостечених 
сазнања у српском правном систему, оспособљавање за примену и тумачење 
прописа о локалној самоуправи и одлука локалних власти, оспособљавање за 
решавање конструисаних правних случајева, оспособљавање за састављање 
правних докумената неопходних за ефикасан рад локалне заједнице, схватање 
структуре, надлежност и организације локалних управних институција и 
организација. 

Садржај предмета 

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. 

 

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. 

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

Организација општине, права и обавезе општине; правни акти општине; 
општинска управа; комунална полиција. 
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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 

10 писмени испит  30 

практична настава  10 усмени испит  30 

колоквијуми  10     

семинари  10     

Списак тема по недељама 

1     ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЈА – ПОЈАМ И 
КАРАКТЕРИСТИКЕ 

  

2     ПОЈМОВНА РАЗГРАНИЧЕЊА 
ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЈЕ 

  



(ЦЕНТРАЛИЗАЦИЈА, 
ДЕКОНЦЕНТРАЦИЈА, ДЕВОЛУЦИЈА, 
ДЕРИЛИКЦИЈА, ЛОК. САМОУПРАВА, 
РЕГИОНИ, ТЕРИТОРИЈАЛНА 
АУТОНОМИЈА) 

3      ДИНАМИКА ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЈЕ   

4     ТЕРИТОРИЈАЛНИ АСПЕКТИ 
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

  

5      КРИТЕРИЈУМИ ЗА ФОРМИРАЊЕ 
ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

  

6     ФУНКЦИОНАЛНИ АСПЕКТИ 
ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЈЕ 

  

7     ЛОКАЛНИ ПОСЛОВИ   

8      ПРИНЦИП СУПСИДИЈАРНОСТИ   

9      УДРУЖЕЊА ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВЕ И МЕЂУОПШТИНСКА 
САРАДЊА 

  

10     ВЕЛИКИ И ГЛАВНИ ГРАДОВИ   

11      УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА 
ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

  

12      ЦЕНТРАЛНО ЛОКАЛНИ ОДНОСИ   

13     ЕВРОПСКИ УПРАВНИ ПРОСТОР И 
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 

  

14     СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ И 
ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ  

  

15     ЕКОНОМСКО - ФИНАНСИЈСКИ 
АСПЕКТ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

  

 


