Табела 5.2Спецификација предмета Шифра:П.З.1.О.18
Студијски програм/студијски програми: Општеправни;
Врста и ниво студија: Основне академске студије; Студије првог степена
Назив предмета: Управно право – општи део
Наставник (Име, средње слово, презиме): Мирко В. Кулић
Сарадник: Александар Ж.
Тимотијевић
Статус предмета: Обавезан предмет на основним академским студијама ,Vсеместар
Број ЕСПБ: 8
Услов: Положен испит из предмета Историја правних институцијаи Уставно право.
Циљ предмета:Усвајање општих управноправних института, на нивоу који омогућује анализу законских
норми које управа примењује, израду управних аката и осталих писаних поднесака. (употреба жалбе и
других правних лекова у управном поступку, подношење тужбе у управном спору)
Исход предмета: Студент треба да буде способан да покаже разумевање општих управноправних
института кроз анализу законских норми које управни органи примењују у свом раду; да уме да изради
управне акте и остале писане поднеске у управном поступку (жалба и други рпавнилекови, тужба у
управном спору); да покаже способност примене управноправних норми на појединачни правни случај
приликом решавања управних ствари.
Садржај предмета:
• Управно право, управни поступак
• Појмовна одређења: појам управног права, органи надлежни за спровођење ЗУП-а, Субјекти
(лица) на које се примењује ЗУП
• Управна ствар, Управно правна грана;
• Појам управе;Управни односи;
• Однос управног права са другим гранама права;
• Предмет, циљ, садржина и метод управно-правне науке;
• Управни поступак;
• Основна начела управног поступка;
• Надлежност за решавање у управном поступку;
• Учесници у управном поступку;
• Управно правни акт;
• Достављање, рокови, трошкови поступка,
• Првостепени поступак, Поступак до доношења решења, Доказивање;
• Решење: делимично допунско и привремено решење, Рок за издавање решења, Исправљање
грешака у решењу; Закључак
• Правни лекови: редовни и ванредни (жалба, понављање поступка)
• Нарочити случајеви поништавања, укидања и мењања решења, Извршење
• Управни спор: странке, покретање, тужба, претходни поступак, редован поступак, поступак по
правним лековима,
пресуда
• Предлози за реафирмацију управно-рачунских спорова као посебне врсте управних спорова
Практична настава: Писање радова из области појединачних управних спорова.
Литература:
а) основна: Врховшек, М.:Управно право, Привредна академија, Нови Сад, 2006.год.;Томић, З., Управно
правно: систем, Службени лист СРЈ. Београд, 2002.
б) додатна:Mилосављевић, Б.: Управно право, Пројурис, Београд,2005.; Милков Д.: Управно право,
Правни факултет, Центар за издавачку делатност, Нови Сад 2003; Прописи из области унутрашњих
послова.
Остали часови
Број часова активне наставе
Предавања:
Вежбе:
Други облици
Студијски истраживачки /
3x15=45
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

