Табела 5.2Спецификација предмета Шифра:П.ОП.О.28
Студијски програм/студијски програми: Општеправни
Врста и ниво студија: Основне академске студије; Студије првог степена
Назив предмета: Управно право – посебни део
Наставник (Име, средње слово, презиме):Мирко В. Кулић
Сарадник: Александар Ж.
Тимотијевић
Статус предмета: Обавезан предмет на основним академским студијама, VII семестар
Број ЕСПБ:5
Услов: Положен испит из предмета Управно право – општи део
Циљ предмета:Основни циљ је да се студенти права стекну основно теоријско знање о посебном
управном праву и његовој улозиучењем о основним институтима управног материјалног и процесног
права до законске регулативе у овој области у нашој земљи. На овај начин, студенти ће бити у стању да
јасно препознају када и како се општи принципи управног права примењују на посебне институте у
специфичним управним областима, по основу примене принципа lexspecialisderogatlegigenerali.
Исход предмета: Студент би требало да покаже основна знања из различитих управних области и њихову
примена према појединим конкретним законским решењима, у оквирима којих су предвиђени различити
правни механизми остваривања и заштите права у управној процедури.
Садржај предмета:
• Теоријски појам управне функције (управа као власт); Теоријски појам управне делатности
(управа као јавна служба); Појам, предмет и метод посебног дела управног права
•
Институти посебног управног права; Управна ствар и посебно управно право; Управни поступак и
посебно управно право; Управни акт и посебно управно право; Опште и посебне управне ситуације;
Опште и посебно управно право (lexspecialisderogatlegigenerali)
• Настанак и развој посебног дела управног права
• Однос посебног дела управног права и других правних институција
• Општа обележја извора посебног управног права; Закон као извор посебног управног права;
Подзаконски општи акти као извор посебног управног права; Подзаконски општи акти владе као
извори посебног управног права; Подзаконски општи акти органа управе као извори посебног
управног права; Општи акти недржавних субјеката као извори посебног управног права; Општи
акти јавних агенција као извори посебног управног права
• Унутрашњи послови: настанак и развој
• Појам, врсте и карактеристике унутрашњих послова; Органи унутрашњих послова
• Државна безбедност; Јавна безбедност
• Управно-правни послови у области унутрашњих послова: путне исправе
• Заштита од пожара; Експлозивне материје, запаљиве течности и гасови; Оружје и муниција
• Јединствени матични број грађана; Лична карта; Матичне књиге; Лично име; Пребивалиште и
боравиште; Држављанство
• Управни надзор; Управно ограничење својине; Експропријација
• Управни послови у вези са државном границом;
Литература:
g)
основна: Лилић С., Димитријевић П., Марковић М.: Управно право, Савремена администрација,
Београд, 2004.; Лончар З., Управно право – посебни део, Завод за уџбенике и наставна средства,
Београд, 2005;
h)
додатна: ЛилићС.: Управно право , Савремена администрација, Београд, 2004.; Милков Д.:
Управно право, Правни факултет, Нови Сад, 2003; Томић З.: Управно право-систем, Службени лист
СРЈ, Београд, 2002; Прописи из области унутрашњих послова; интернет извор: Народна скупштина
републике Србије (www.parlament.sr.gov.yu)
Остали часови
Број часова активне наставе
Предавања:
Вежбе:
Други облици
Студијски истраживачки /
2x15=30
2x15=30
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

