Табела 5.2Спецификација предмета Шифра:П.ОП.О.34
Студијски програм/студијски програми: Општеправни
Врста и ниво студија: Основне академске студије; Студије првог степена
Назив предмета: Право локалне самоуправе
Наставник (Име, средње слово, презиме):Млађен С. Мандић
Сарадник: Арсен Б. Јовановић
Статус предмета:Oпциони предмет на основним академским студијaма, VIII семестар
Број ЕСПБ: 8
Услов:Положен испит из предмета Уставно право и Управно право – општи део
Циљ предмета:
Доприноси правилном разумевању уставноправних институција, посебно у делу којом се обезбеђује
уставно право на локалну самоуправу и омогућава овладавање интитутима који у локалним заједницама
служе грађанима у остваривању права да непосредно и преко слободно изабраних представника
управљају јавним пословима локалног карактера и од непосредног, заједничког и општег интереса за
становништво у јединицама локалне самоуправе.
Исход предмета:
Студент би требало да покаже познавање тока развоја локалне самоуправе на подручју Србије кроз
историјски преглед у периодима 1946-1990 и 1990-2002; да покаже правилно разумевање уставноправних
институција којима се обезбеђује уставно право на локалну самоуправу; да уме да објасни локалну
самоуправу као локални систем управљања (организација и органи, однос државних органа и органа
локалне самоуправе, финансирање); да покаже основно знање о компаративним аспектима локалне
самоуправе, нарочито у европском конмтиненталном праву, на основу Европске повеље о локалној
самоуправи (1985).
Садржај предмета:
• Опште основе и обележја локалне самоуправе: историјско порекло локалне самоуправе; правни и
социјални основ локалне самоуправе; територијална основа локалне самоуправе (степен,
величина и територијално обликовање); типови и врсте локалне самоуправе.
• Локална самоуправа као локални систем управљања: систем локалне самоуправе; организација и
органи локалне самоуправе; однос државних и органа локалне самоуправе; локална управа и
локално становништво; финансирање локалне самоуправе и правна заштита локалне самоуправе.
• Локалана самоуправа – компаративни увид: локална самоуправа у земљама у транзицији; локална
самоуправа у развијеним земљама.
• Локална самоуправа у Србији – историјски аспект: локална самоуправа у Србији 1946-1990;
локална самоуправа у Србији 1990-2002.
• Систем локалне самоуправе у Србији: начела Устава РС из 2006.
• О локалној самоуправи; концепти локалне самоуправе и правни положај јединица локалне
самоуправе; послови јединица локалне самоуправе; институције локалне самоуправе; правни
положај града и града Београда; односи органа РС и органа јединица локалне самоуправе;
финансирање и имовина локалне самоуправе и правна заштита локалне самоуправе.
Литература:
а) основна: Влатковић, М.: Изазови локалне самоуправе у Србији, Привредна академија, Нови Сад, 2008.
(у припреми);
б) додатна: Пајванчић, М.: Уставно право – уставне институције, Правни факултет, центар за издавачку
делатност, Нови Сад, 2003.; Марковић Д: Локална самоуправа: перспективе у условима глобализације,
Институт за политичке студије, Београд, 2007; Дамјановић М.: Локална самоуправа – стање и
перспективе, Магна Агенда, Београд, 2002.; Илић, М.: Локална самоуправа у балканским земљама, BCLS,
Ниш ,2003.;
Остали часови
Број часова активне наставе
Предавања:
Вежбе:
Други облици
Студијски истраживачки /
2x15=30
3x15=45
наставе: /
рад: /
Методе извођења наставе: Усмена предавања илустрована у Power Point-u, Индивидуални и групни
радови, интерактивни облици наставе, презентације, дискусионе групе
Оцена знања (максимални број поена 100)
Завршни испит
Поена
Предиспитне обавезе
поена
присуство и активност на
писмени испит
10
предавањима
30
присуство и активност на вежбама
усмени испт
15
колоквијуми I и II
20
семинарски рад
25

