
9 Статус предмета (обавезни/изборни) Обавезни
Услов
Циљ
предмета

Исход
предмета

Теоријска
настава

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

1
2
3

4
5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови
3 3

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

8 писмени испит
7 усмени испит 50

20
15

Студијски програм 
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Заједнички
Основне академске студије првог нивоа
Управно право

Спецификација предмета за књигу предмета

Примењују се вербално-текстуална и илустративно-демонстративна метода, метода израде 
реферата, семинарских радова и пројеката, као и метода „корак по корак".

Литература
П. Димитријевић, Управно право:општи део, Ниш, 2014. године.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

М. Кулић, Управно право, Правни факултет за привреду и правосуђе, Нови Сад, 2012. године

Б. Милосављевић, Управно право, Правни факултет Универзитета Унион:Службени гласник, 
Београд, 2012. године

С. Лилић, Управно право и управно процесно право; Правни факултет, Београд, 2014. године

ПРАВО 

Испуњење предиспитних обавеза

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

На основу знања из Управног права, студенти студенти ће примењивати управно-правну 
норме у управној ствари и одређиваће ниво надлежности у управном поступку, али и границу 
деловања управно-правне норме у односу на норме грађанског и кривичног права. По 
завршетку овог предмета студенти ће моћи да поступају у управном поступку, воде и решавају 

Обухвата: Боравак у одређеним јединицама локалне самоуправе и обављање праксе у истим. 
Израду управних аката. Посету Влади Републике Србије и појединим министарствима. 

Усмеравање студената на посебности управног поступка, и његове сусштинске разлике са 
кривичним поступком и грађанским поступком. Разумевање и усвајање знања која се односе 

Садржај предмета
Појам и предмет Управног права; настанак и развој управног права, извори управног права; 
појам управе; начело управног поступка; странка и њено заступање; ток управног поступка; 
правна средства; покретање поступка; поступак за доношење решења; обнова поступка; 
нарочити случајеви поништавања, укидања и мијењања решења; извршење.


	Предмет

