Табела 5.2 Спецификација предмета
Студијски програм/студијски програми : ПОРЕЗИ И ЦАРИНЕ
Врста и ниво студија: Основне струковне студије, први ниво
Назив предмета: УПРАВНО ПРАВО
Наставник (Име, средње слово, презиме): проф. Др Невена М. Словић
Статус предмета: ОБАВЕЗНИ
Број ЕСПБ: 7
Услов:
Циљ предмета
Циљ предмета Управно право на студијском програму Порези и царине јесте да се студенти упознају са улогом и
местом управе у друштвено-политичком уређењу Републике Србије, њеном организацијом, функцијама и
појединачним надзорним системом у систему парламентарне демократије.
Исход предмета
Студенти ће бити оспособљени да разумеју свестандардне управно-правне институције у светлу управне теорије
новог уставног уређења Републике Србије и актуелног законодавства за државну и јавну управу, као и целокупне
материје управног поступка кроз изучавање управно-правних институција и заштите законитости, права и правних
интереса у управно-правним односима.
Садржај предмета
Теоријска настава
Историјски развитак државне управе, Положај управе у новом политичком систему Републике Србије, Кадровска
структура у управи, Организација управе у Републици Србији, Правна природа управних аката, Управна функција и
делатности управе, Одговорност државне управе, Средства за рад органа управе, Јавне службе, Управни поступак,
Основна начела управног поступка, Надлежност у управном поступку, Странке у управном поступку, Општење
органа и странака, Рокови, Доказивање, Решење, Правна средства, Жалба, Ванредни правни лекови, Извршење.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Вежбе, колоквијуми и одбрана семинарског рада.
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Број часова активне наставе
Остали часови
Предавања:
Вежбе:
Други облици наставе:
Студијски истраживачки рад:/
3
2
/
Методе извођења наставе
Настава се изводи комбиновањем предавања и вежби
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
поена
активност у току предавања
5
писмени испит
практична настава
5
усмени испт
50
колоквијум-и
30
..........
семинар-и
10
Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт,
презентација пројекта, семинари итд......
Максимална дужна 1 страница А4 формата
Спецификацију треба дати за сваки предмет из студијског програма. Ако постоје заједнички предмети за више
студијских програма тада се у Књизи предмета, предмет приказује само један пут. Књига предмета представља
јединствен прилог за све студијске програме првог и другог нивоа студија.
Сваки предмет мора бити одвојени фајл, да би могао да се хиперлинком повеже са наставним особљем (Књига
наставника) и планом студија Табела 5.1, односно 5.1а.

