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1. Предмет и структура Управног права. 
2. Појам и учесници управноправног односа. 
3. Појам, настанак, садржина и контрола управноправног односа.  
4. Појам извора управног права. Класификација извора управног права. 
5. Подзаконски општи правни акти. 
6. Теоријски појам управе у организационом смислу. 
7. Теоријски појам управе у функционалном смислу.  
8. Позитивноправни појам управе. 
9. Тенденције у развоју управе и њена реформа. 
10. Садржина и значај начела устаности и законитости. 
11. Дискрециона оцена. 
12. Случајеви незаконитости приликом доношења управних аката. 
13. Појам органа управе. Субјекти управе. 
14. Обележја органа управе. 
15. Принципи формирања органа управе.  
16. Врсте органа управе.  
17. Начела рада органа државне управе. 
18. Организација државне управе у Републици Србији. 
19. Појам и обележја министарстава. 
20. Појам и обележја органа управе у саставу министарстава.  
21. Појам и обележја посебних организација. 
22. Обављање послова ван седишта органа државне управе – управни окрузи.  
23. Унутрашња организација органа државне управе.  
24. Руковођење органима државне управе. 
25. Запослени у органима државне управе. Права и дужности државних 

службеника.  
26. Попуњавање слободних радних места.  
27. Оцењивање и напредовање државних службеника. Стручно усавршавање 

службеника.  
28. Дисциплинска одговорност државних службеника. Престанак  радног односа.   
29. Категорије недржавних вршилаца управе. 
30. Јавна предузећа, установе и јавне агенције.  
31. Органи управе територијалне аутономије и органи локалне самоуправе. 
32. Однос органа државне управе и Народне скупштине, председника Републике 

и Владе (контрола парламента и Владе над радом управе). 
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33. Однос органа државне управе, судова и јавног тужилаштва. 
34. Међусобни односи органа државне управе.  
35. Однос органа државне управе и недржавних субјеката. 
36. Врсте послова и задатака органа управе. 
37. Појам аката управе. Правни акти управе.  
38. Позитивно-правни појам и обележја управног акта. 
39. Конститутивни и декларативни управни акти; Индивидуални и генерални 

управни акти. 
40. Правно везани и акти и акти који се доносе на основу дискреционе оцене. 
41. Позитивни и негативни управни акти; Решења и закључци.  
42. Једноставни и сложени управни акти; Формални и неформални управни акти.  
43. Управни акти који се доносе по службеној дужности и по захтеву странке; 

Управни акти са трајним деловањем и са временски ограниченим деловањем. 
44. Управни акти и други акти управе.  
45. Материјални акти управе. Управне радње.   
46. Парламентарни опуномоћеник – омбудсман. 
47. Појам, врсте, начела управног поступка. 
48. Начело законитости и предвидивости. Начело сразмерности. 
49. Начело заштите права странака и остваривања јавног интереса. Начело 

помоћи странци. 
50. Начело делотворности и економичности поступка. Начело истине и слободне 

оцене доказа. 
51. Право странке на изјашњавање. Начело самосталности. 
52. Начело двостепености у решавању (право на жалбу). Начело  

правноснажности решења.  
53. Учесници у управном поступку. Странка и заступање странке.  
54. Надлежност за решавање у управном поступку. Сукоб надлежности. Изузеће 

службеног лица.  
55. Општење органа и странака. 
56. Достављање. 
57. Рокови. 
58. Враћање у пређашње стање.   
59. Покретање управног поступка. 
60. Испитни поступак. Скраћени (испитни) поступак. Посебан испитни поступак. 

Усмена расправа у управном поступку. 
61. Претходно питање. Записник. 
62. Доказивање у управном поступку. 
63. Решења и закључци. Облик и саставни делови решења. 
64. Правна средства у управном поступку. Жалба. Надлежност органа за 

решавање по жалби. Дејство жалбе у управном поступку. Рок за жалбу.   
65. Рад првостепеног органа по жалби. 
66. Решавање другостепеног органа по жалби.   
67. Појам и врсте извршења.  
68. Појам, врсте, предмет управног спора по ЗУС-у. Странке у управном спору. 

Тужба у управном спору.  
69. Претходни и редовни поступак по тужби у управном спору. 
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70. Предмет и извори Права унутрашњих послова. 
71. Принципи у вршењу полицијске делатности.  
72. Однос полиције према Народној скупштини, председнику Републике и Влади   
73. Однос полиције према другим органима државне управе и њихова међусобна 

сарадња.  
74. Однос полиције према јавном тужилаштву и судовима. 
75. Полицијска помоћ у извршењима.  
76. Позитивноправна решења о организацији полицијеи руковођење.   
77. Лица у Министарству унутрашњих послова.  
78. Запослени у Министарству унутрашњих послови. Врсте радних места 

полицијских службеника. Заснивање радног односа.     
79. Права и дужности полицијских службеника. 
80. Напредовање и оцењивање полицијских службеника. Стручно усавршавање. 
81. Дисциплинска одговорност.   
82. Обезбеђивање јавних скупова. 
83. Обезбеђивање одређених личности, органа и простора.  
84. Контрола прелажења и обезбеђење државне границе.  
85. Остваривање безбедносног положаја странаца. 
86. Контрола оружја и муниције.   
87. Одлучивање о држављанству.  
88. Евидентирање и контрола пребивалишта и боравишта.  
89. Издавање личне карте.   
90. Издавање путних исправа.  
91. Позитивноправна решења спољашње контроле полиције. 
92. Позитивноправна решења унутрашње контроле полиције.  
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