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1. Управа у формалном значењу (37-40) 

2. Управа у материјалном значењу (40-45) 

3. Управа у важећем праву Србије (45-47) 

4. Закључци о појму управе (управног рада) (52-55) 

5. Контрола управе (55-59) 

6. Ванправна контрола управе (59) 

7. Омбудсман (Заштитник грађана) (60-61) 

8. Правна контрола управе (62) 

9. Управна контроле управе (63-64) 

10. Повереник за информације од јавног значаја (65-66) 

11. Судска контрола управе (66-70) 

12. Управни однос (70-77) 

13. Право управе и управно право (79-81) 

14. Организационо, материјално и процесно управно право (81-83) 

15. Елементи управног права Европске уније (88-92) 

16. Формални извори управног права: општа обележја и врсте (110-111) 

17. Уставни прописи (112-113) 

18. Међународни уговори (113-114) 

19. Законски прописи (114-116) 

20. Подзаконски прописи (116-121) 

21. Општи правни акти недржавних субјеката (121) 

22. Индиректни извори управног права (121-126) 

23. Субјекти јавне управе (државни и недржавни) (само основне карактеристике субјеката јавне 

управе) (149, 151) 



24. Хијерархија и субординација (152) 

25. Појам, обележја и врсте државних органа управе (159-162) 

26. Централизација, децентрализација и деконцентрација (154-155) 

27. Управни округ (162-163) 

28. Унутрашња организација и систематизација радних места у државној управи (164-166) 

29. Правни положај лица у органима државне управе (функционери, државни службеници и 

намештеници) (није обухваћен пријем у радни однос/престанак радног односа и оцењивање и 

напредовање државних службеника) (166-167, 173-174, 179) 

30. Имаоци управно-јавних овлашћења (181-185) 

31. Појам и врсте јавних овлашћења (185-186) 

32. Јавне службе (186-187) 

33. Органи територијалне аутономије као вршиоци управне делатности (188-190) 

34. Органи локалне самоуправе као вршиоци управне делатности (190-194) 

35. Управна ствар (206-207) 

36. Појам и врсте аката јавне управе (197-200) 

37. Управни прописи (200) 

38. Управни уговори (230-236, 290-291) 

39. Гарантни акт (289-290) 

40. Пружање јавних услуга (240-242, 292) 

41. Појам и обележја управног акта (201-207, 288) 

42. Правно везани и слободни (дискрециони) управни акти (207-208) 

43. Позитивни и негативни управни акти (208-209) 

44. Конститутивни и декларативни управни акти (209-210) 

45. Једноставни и збирни управни акти (210-211) 

46. Решења и закључци (213-214) 

47. Остале врсте управних аката (индивидуални и генерални, донети по службеној дужности и по 

захтеву странке, управни акти органиченог и неограниченог трајања, строго формализовани и 

ублажено формализовани управни акти) (210, 211-212) 



48. Правна дејства управног акта (обавезност и временско важење) (214-218) 

49. Додаци управном акту (218-219) 

50. Погрешни управни акти - класификација (220-221) 

51. Неисправни управни акти (221) 

52. Противправни управни акти (221-225) 

53. Управно-материјални акти (управне радње) (236-240, 291-292) 

54. Инспекцијски надзор као облик управног надзора (246-252) 

55. Управни поступак – појам, обележја и врсте (223-224) 

56. Начела управног поступка (278-288) 

57. Надлежност органа у управном поступку: појам, врсте и сукоб надлежности (292-297) 

58. Јединствено управно место (297-298) 

59. Странка у управном поступку (298-301) 

60. Представници и заступници странака (301-304) 

61. Рокови и враћање у пређашње стање (309-312) 

62. Покретање управног поступка (начин и тренутак покретања) и спајање управних ствари у један 

поступак (314-315) 

63. Диспозитивне страначке радње у управном поступку (315-318) 

64. Непосредно одлучивање (319) 

65. Доказивање и доказна средства (исправе, сведоци, вештаци) (320-324) 

66. Доказивање, доказна средства (увиђај, изјава странке) и обезбеђење доказа (324-325) 

67. Усмена расправа (325-328) 

68. Претходно питање у управном поступку (328-329) 

69. Прекид и обустављање поступка (318) 

70. Мериторно окончање првостепеног поступка решењем (облик, саставни делови и врсте решења) 

(329-333, 334-336) 

71. Рок за издавање првостепеног решења и ћутање управе (333-334) 

72. Приговор (337-338) 



73. Другостепени управни поступак (појам, предмет, жалбени разлози, обележја и дејства жалбе) 

(338-339) 

74. Рад првостепеног органа по жалби (339) 

75. Решавање другостепеног органа по жалби (339-340) 

76. Понављање (управног) поступка (342-345) 

77. Мењање и поништавање решења у вези са управним спором (342) 

78. Поништавање коначног решења (345-346) 

79. Укидање решења (347) 

80. Поништавање, укидање или мењање правноснажног решења на препоруку Заштитника грађана 

(347) 

81. Управни извршни поступак ("административно извршење") (347-351) 

82. Појам и обележја управног спора (360-362) 

83. Врсте управног спора (363-367) 

84. Предмет управног спора (367-371) 

85. Учесници (суд и странке) у управном спору (371-372) 

86. Разлози за вођење управног спора (373) 

87. Тужба у управном спору (374-378) 

88. Припремни поступак решавања управног спора (378-380) 

89. Одлучујући поступак решавања управног спора (380-382) 

90. Завршетак управног спора пресудом (383-384) 

91. Завршетак управног спора судским решењем (383) 

92. Захтев за преиспитивање судске одлуке (385-386) 

93. Понављање поступка у управном спору (386-389) 

94. Обавезност и извршење правноснажних судских пресуда из управног спора (389-394)  


