Студијски програм: Право (240 ЕСПБ)
Врста и ниво студија: основне академске студије првог степена
Назив предмета: Управно и прекршајно право
Наставник: Невенко Д. Врањеш
Статус предмета: обавезан
Број ЕСПБ: 7
Услов: Уписан шести семестар, одслушан предмет и реализоване предиспитне обавезе
Циљ предмета:
Циљ предмета је упознавање студента са општим управно правним институтима, на нивоу који омогућује анализу
законских норми које управа примењује, израду управних аката, коришћење управне процедуре и контролу и
одговорност управе; студент стиче знања о специфичностима прекршаја као посебног облика кажњивог поступања,
специфичностима прекршајне одговорности, поступка за примену прекршајних санкција; оспособљавање у
функцији проналажења и коришћења релевантних информација уз помоћ нових технологија и база података за рад у
пракси.
Исход предмета:
Након положеног испита студент је усвојио теоријска знања из области управног и прекршајног права; овладао
основама доктрине и праксе управног и прекршајног права, као и теоријским и законским решењима организације и
рада јавне управе у нашој земљи; оспособљен да правилно идентификује место прекршајног права у правном
систему, да може да објасни ток прекршајног поступка.
Садржај предмета:
Теоријска настава:
1.Теоријске основе управног права. 2.Позитивно-правни појам управе. 3.Функционални појам управе у
материјалном и формалном смислу. 4.Положај и улога управе. 5.Организација и субјекти управе. Државна,
недржавна и јавна управа. 6.Управна делатност. Акти управе. Управне процедуре. Контрола управе. Одговорност
управе. 7.Појам и место прекршајног права у правном систему. 8.Садржина, предмет и подела прекршајног права.
9.Метод прекршајног права. 10.Прекршајно материјално право. 11.Учинилац (извршилац) прекршаја. 12.Санкције за
прекршаје. Одузимање имовинске користи прибављене прекршајем. 13.Прекршајно процесно право. Странке у
прекршајном поступку. Првостепени прекршајни поступак. 14.Врсте прекршајних поступака. Редовни правни лек.
15.Накнада штете због неоправданог кажњавања у прекршајном поступку и други случајеви права на накнаду
штете.
Практична настава:
Ближе појашњавање неких од тема које се обрађују на предавањима. Практичан рад на изради управних аката,
анализа процедура у управном праву, приказ и анализа организације и рада јавне управе у Србији, анализа
конкретних врста прекршајног права. Студије случајева (анализа студија случаја у вези са одговорношћу управа,
анализа студија случајева у вези са правом на надокнаду штете); Дискусија (разматрања општих знања о
прекршајном поступку кроз разговор и примере из праксе). Припрема колоквијума и испита. Евалуација
реализоване наставе и анализа њених резултата.
Литература
Основна:
1.С. Лилић: Управно право/ Управно процесно право, Правни факултет, Београд, 2008.
2.Ђорђевић Ђ. : Прекршајно право, Криминалистичко-полицијска академија, Београд, 2008.;
Допунска:
1.П. Димитријевић: Прекршајно право: Општи део са судском праксом и обрасцима за примену и регистром
појмова, Службени гласник, 2001.
2.Милосављевић Б, Управно право, „Службени гласник РС“ и Правни факултет Универзитета Унион, Београд 2012.
Остали часови
Број часова активне наставе
Предавања:
Вежбе:
Други облици наставе:
Студијски истраживачки рад:
2
2
Методе извођења наставе Предавања су аудиторна, и изводе се у амфитеатру са свим студентима. Вежбе се
изводе по групама студената у слушаоницама и то: (1) као аудиторне, где се даље разрађују поједине теме са
предавања; (2) као показне, за представљање студије случајева (анализа студија случаја у вези са одговорношћу
управа, анализа студија случајева у вези са правом на надокнаду штете, анализа процедура у управном праву,
приказ и анализа организације и рада јавне управе у Србији, анализа конкретних врста прекршајног права); (3) као,
дискусионе за разматрања општих знања о прекршајном поступку кроз разговор и примере из праксе; (4) практичан
рад на изради управних аката,
Оцена знања (максимални број поена 100)
Завршни испит
поена
Предиспитне обавезе
поена
активност у току предавања
20
писмени испит
колоквијум-први
15
усмени испит
50
колоквијум-други
15
100
укупно

16

