
I  УВОДНИ ДЕО

1.Теоријски и позитивноправни појам управе
2.Правна држава и подела власти
3.Извршна власт и систем државне управе у 
Републици Србији

 
II ОРГАНИЗАЦИЈА УПРАВЕ

1. Јавна, државна и недржавна управа
2. Државна управа
3. Принципи формирања органа
4. Врсте и облици органа управе
5. Недржавна управа
6. Републичка управа
7. Покрајинска управа
8. Управа јединица локалне самоуправе
9. Унутрашњи односи у органима управе
10. Средства за рад органа управе        

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ КУРС ИЗ

УПРАВНОГ ПРАВА (СИЛАБУС НАСТАВЕ)

I ДАН (1.12.2020.)



 III КАДРОВИ У УПРАВИ

1. Појам и врста кадрова у управи
2. Радни однос у органима управе
3. Пријем у радни однос у органима државне
управе
4. Права и дужности државних службеника 
 (даље: ДС)
5. Плате, накнаде и друга примања ДС
6. Оцењивање и напредовање ДС
7. Стручно усавршавање и оспособљавање ДС
8. Премештај ДС због потреба рада
9. Права ДС при промени уређења државних
органа
10. Одговорност ДС
11. Престанак радног односа
12. Правна заштита ДС и постављених лица
 
IV УПРАВНА ДЕЛАТНОСТ

1. Појам управне делатности
2. Акти управе и управне радње
3. Управни прописи
4. Управни акт
5. Управни уговор
6. Управне радње
7. Пружање јавних услуга      

II ДАН (3.12.2020.)



      
 
IV УПРАВНИ ПОСТУПАК

1. Појам и значај управног поступка
2. Основна начела управног поступка
3. Надлежност за решавање у
управном поступку
4. Учесници у управном поступку
5. Општење органа и странака
6. Рокови у управном поступку
7. Враћање у пређашње стање
8. Трошкови управног поступка
9. Првостепени управни поступак
10. Другостепени управни поступак
11. Ванредна правна средства у управном
поступку
12. Извршење решења
13. Казнене одредбе      

III ДАН (5.12.2020.)



 
V УПРАВНА ДЕЛАТНОСТ У ПОСЕБНИМ ПОСТУПЦИМА

1. Управни надзор
2. Управна делатност у стварима
личног статуса
 
VI КОНТРОЛА УПРАВЕ

1. Појам и врсте контроле
2. Управни спор
3. Надлежност за вођење управних спорова
4. Странке у управном спору
5. Покретање управног спора
6. Поступак по тужби
7. Судске одлуке у управном спору
8. Правна средства у управном спору
9. Извршење пресуде у управном спору
10. Новчане казне за службена лица      

   IV ДАН (6.12.2020.)   



info@aepa.org.rs

Препоручена литература: 

Наставне целине су формиране по основу садржаја
из приручника за полагање правосудног испита
„Управно право“,проф. др Стевана Лилића, издање
„Службеног гласника“ (2018. година), сходно
претходној консултацији са заинтересованим
учесницима/ама око литературе коју користе за
припрему испита.



info@aepa.org.rs

 У зависности од броја пријављених,
размотриће се могућност одржавања

накнадне (додатне "бонус") сесије (V дан)
за рекапитулацију градива. 

Nota bene: 

Током трајања курса, учесници ће моћи да
узму активно учешће (постављањем
питања предавачу), док ће у погодном
тренутку бити извршено тестирање знања
(путем писаног теста) ради провере
спремности за излазак на правосудни /
државни испит. *

*Ово је факултативног карактера, те нисте
у обавези да тест решавате, али је то
пожељно зарад вас самих.



www.aepa.org.rs

Образовање је најмоћније оружје које можете
употребити да промените свет.  - Н. Мандела

Људско биће не достиже своју пуну висину док
није образовано. -  Х. Ман

Знање је моћ.  -  Ф. Бејкон

Инвестиција у знање плаћа најбоље камате. -  
Б. Френклин

Срећно учење! 

                     


