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Циљ предмета је развијање научних сазнања, способности и академских вештина у
процесу истраживања у области посебног управног права и науке о управљању,
развијање аналитичког размишљања упоређивањем теоријских ставова и
могућности њихове примене у реалном правном и политичком окружењу,
овладавање научним методама у изучавању релевантне литературе и правних
извора, а све у складу са савременим правцима развоја научних дисциплина које
проучавају управу.
Исход
Основни исход је да студенти мастер студија стекну продубљено теоријско знање о
предмета
посебном управном праву и његовој улози – почевши од основних института
управног материјалног и процесног права па 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 успешном завршетку мастер студија студент
ће моћи да демонстрира разумевање одређених самосталних подручја посебног
управног права; препозна и самостално примени методе посебног управног права;
демонстрира схватање економског, политичког и друштвеног утицаја одлука органа
управе; изгради конзистентан појмовни и категоријални апарат помоћу кога се
понекад конфузна појавност управе може разумети, афирмише рационалне методе
и технике управљања, чије ће му познавање омогућити да са спремно укључи у
токове модерног управљања; схвати структуру и процес настанка посебних управних
институција и организација и направи разлику у односу на друге облике управних
система; разуме организацију, надлежности и структуру управних институција и
организација; стечена знања успешно примени у пракси.
Садржај предмета
Посебно управно право обухвата два садржинска дела: Опште и посебно управно право и Посебне
управне ситуације. У оквиру првог дела обрађује се материја која се односи на однос општег и
посебног управног права. У оквиру другог дела обрађују се посебне управне ситуације, са
посебним освртом на конкретна законска решења у односу на лични статус грађана
(држављанство, лично име, пребивалиште и боравиште, пословна способност), породични и
социјални статус грађана (старатељство, усвојење, социјална заштита, пензијско и инвалидско
осигурање), вођење службених евиденција (матичне књиге, евиденције органа унутрашњих

послова, личне карте, лични) број грађана), прекршаје, управно ограничење својине, патенте,
царину, режим преласка државне границе, заштиту културних спонемика, судску управу,
регистрацију политичких странака, набављање, држање и ношење оружја и муниције, управне
аспекте бирачког права и управна јавна овлашћења јавних агенција. Управноправни режим
добара (»Управно стварно право«): Појам јавног добра; врсте јавних добара; конституисање и
престанак јавног добра; управљање јавним добром; заштита јавних добара; јавно добро и
суседско право; коришћење јавних добара; управноправна ограничења приватне својине
(експропријација итд.); урбанистичко право; приватни домен управе.
Управни уговор уопште и уговор о концесији напосе: уговор о концесији; уговори сродни уговору о
концесији; концесионо и јавно предузеће; начини престанка концесионога односа; решавање
спорова и меродавно право.
Управни режим јавнога саобраћаја и тржишта: друмски саобраћај; железнички саобраћај; бродски
саобраћај; ваздушни саобраћај; ПТТ саобраћај; картелско право; управни надзор над субјектима
тржишне економије.
Полицијско право и посебни полицијскоправни односи: организација полиције, полиција
безбедности; овлашћења полиције безбедности и начело законитости; међународна полицијска
сарадња; заштита података; режим пријављивања; режим пасоша; режим странаца; мере према
лицима која угрожавају безбедност; полицијске мере заштите младих; надзор над друштвеним
активностима (режим удружења, јавних скупова, штампе, јавних места); санитетска полиција;
надзор над стварима које угрожавају безбедност; ватрогасна полиција.
Теоријска
Појам и предмет посебног управног права, Извори посебног управног права, Појам
настава
полиције, Устројство и врсте полиције у теорији и у упоредном праву, Устројство
полиције безбедности у праву Србије, Полицијска овлашћења и индивидуалне
слободе, Дисциплинска и имовинска одговорност полицијских службеника, Радни
односи у полицији, Политичка полиција, Право држављанства, Права странаца,
Путне исправе, Азил, Управно стварно право, Управно облигационо право.
Практична
На вежбама студенти се подстичу на критичку дискусију о појмовима, институтима и
настава
посебним управним ситуацијама. Поред тога, студентима се сугерише израда
презентације и/или семинарског рада на одабрану тему из датог предмета.
(вежбе,
ДОН,
студијски
истраживачки рад)
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Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавањ Вежбе
ДОН
Студијски истраживачки рад
Остали часови
а

Методе
извођења
наставе

Студенти ће на почетку рада добити увид у наставни програм, теме предавања,
литературу и добити посебна задужења у вези њеног савладавања. Од студената се
очекује да активно учествују у извођењу наставе, на предавањима, вежбама и
другим облицима рада.
Доминантани начини рада су: 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
поена
активност у току
10
писмени испит
30
предавања
практична настава
10
усмени испит
30
колоквијуми
10
семинари
10
Списак тема по недељама
1
Појам и предмет посебног
управног права
2
Извори посебног управног права
3
Појам полиције
4
Устројство и врсте полиције у
теорији и у упоредном праву
5
Устројство полиције безбедности у
праву Србије
6
Полицијска овлашћења и
индивидуалне слободе
7
Дисциплинска и имовинска
одговорност полицијских
службеника
8
Радни односи у полицији
9
Политичка полиција
10
Право држављанства
11
Права странаца
12
Путне исправе
13
Азил
14
Управно стварно право
15
Управно облигационо право

