Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета
Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ
12
Услов
Циљ
предмета

Исход
предмета

ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ПРАВА
/
ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
УПОРЕДНИ УПРАВНИ СИСТЕМИ
Проф. др Предраг Димитријевић, Доц. др Дејан Вучетић
/
Доц. др Дејан Вучетић
Статус предмета
изборни
(обавезни/изборни)

Развијање научних сазнања, академских вештина и практичних способности у
тумачењу и примени правних правила у области упоредних управних система,
развијање креативних способности, као и овладавање методима, поступцима и
процесима истраживања упоредно-управних принципа и института, овладавање
специфичним правним вештинама потребним за остваривање правне државе и
владавине права, саобразно правцима развоја упоредног права као научне
дисциплине.
Програм упоредних управних система треба да омогући студентима да након
завршених студија стекну знања, вештине, развијене способности и компетенције да:
самостално решавају практичне и теоријске проблеме у области упоредних управних
система и организују и остварују развојна и научна истраживања; могу да се укључе у
остваривање научних пројеката; могу да разумеју и користе најсавременија знања из
области упоредног управног права; критички мисле, делују креативно и независно;
комуницирају на професионалном нивоу у саопштавању научно-истраживачких
резултата; да буду оспособљени да те резултате саопштавају на научним
конференцијама, објављују у научним часописима; доприносе развоју научне
дисциплине и науке уопште.

Садржај предмета
Историјски постанак, структура и карактеристике романско-германско-словенског великог
правног система. Карактеристике правних поредака англоамеричке правне породице.
Религиозно и правосудно законодавство исламског великог правног система.
Карактеристике такозваних рубних (ивичних) правних система. Основне карактеристике
упоредног управног права. Држава и управа. Настанак модерне државне управе. Етапе
развитка управе. Перспективе развоја управе (тенденције, стабилност и прилагодљивост,
слобода и праведност, неравнотежа, убрзано мењање, реформа права и јавна управа
будућности). Англосаксонски управно-правни систем - развој. САД. Управни органи
(агенције). Акти управе у САД. Судска контрола управе у САД. Уједињено краљевство Велике
Британије и Северне Ирске. Историјат и настанак модерне државне управе у Великој
Британији. Структурна криза и реформа управе. Централна државна управа у Великој
Британији. Примери главних целина управне делатности у Великој Британији (јавна

сигурност – британска полиција у управној реформи; јавне службе – национална
здравствена служба; регулација и социјалне службе). Управни системи романско-германскословенске правне породице. Француска. Развој државне управе до краја прве половине 20.
века. Државна управа као главна окосница државе. Савремена француска централна управа.
Службенички систем у Француској. Француска и Европа. Блокови управне делатности.
Управни систем Немачке. Службенички систем Пруске и Немачке до Првог светског рата.
Чиновнички систем СР Немачке. Немачко управно право. Вајмарска република.
Националсоцијализам. Савремене тенденције у развоју немачке управе и управног права.
Управни систем Русије. Постанак и историјски развој. Карактеристике управног права Русије.
Службенички систем Русије. Европско управно право у пракси Европског суда за људска
права у Стразбуру.
Теоријска
настава

Практична
настава
(вежбе,
ДОН,
студијски
истраживачки рад)

Историјски постанак, структура и карактеристике романско-германскословенског великог правног система. Карактеристике правних поредака
англоамеричке правне породице. Англосаксонски управно-правни систем.
Управни систем Сједињених Америчких Држава. Управни систем Енглеске.
Управни системи романско-германско-словенске правне породице. Управни
систем Француске. Управни систем Немачке. Управни систем Русије. Европско
управно право у пракси Европског суда за људска права у Стразбуру.
.
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Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе
ДОН
Студијски истраживачки рад
Остали часови
Методе
извођења
наставе

Вербално излагање материје; Визуелни прикази (коришћење табела,
образаца, графикона и сл.) на табли или помоћу видео-бима; Постављање и
решавање хипотетичких примера и проблема; Дискусија (питања, одговори и
полемика); Подстицање сваког студента појединачно да се активно укључује
у процес савладавања материје и стицања знања; Иницирање студената да
се путем семинарских радова укључују у процес научно-истраживачког рада.

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена
Завршни испит
активност у току
0-10
писмени испит
предавања
практична настава
0-15
усмени испит
колоквијуми
0-12
семинари
0-8
Списак тема по недељама
1
Романско-германско-словенски
велики правни систем
2
Англоамерички велики правни
систем
3
Рубни (ивични) правни системи
4
Европско управно право
5
Европско управно право у пракси
Европског суда за људска права у
Стразбуру
6
Управни систем Немачке
7
Управни систем Француске
8
Управни систем Русије
9
Англоамеричко управно право
10
Управни систем Енглеске
11
Управни систем Сједињених
Америчких Држава
12
Упоредно управно организационо
право
13
Упоредни институти управног
материјалног права
14
Упоредни управни поступак
15
Видови контроле управе у
упоредном управном праву

поена
50

