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Назив предмета ОСНОВЕ УПРАВНОГ ПРАВА 
 

Семестар: Пети 

Статус предмета: Обавезни 

Фонд часова: 2+1 

Број ECTS бодова: 4 

Наставник: Доц. др Невенко Врањеш 

Сарадница: Доц. др Невенко Врањеш 

Услов за похађање: Нема претходних услова 

Електронска пошта наставника: nvranjes@blic.net 

Електронска пошта сарадника: nvranjes@blic.net 

Консултације: Понедјељком (12.00 - 13.00) 

 

Опис предмета 

Предмет полази од теоријског и позитивноправног одређења управе како у организационом 
(формалном) тако и функционалном (материјалном) смислу. Историјски развој јавне управе 
посматраће се кроз општеприхваћену периодизацију развоја људског друштва (римско царство, 
средњи вијек, нови вијек и савремено доба) 
Након тога размотриће се појам управног права и његов однос према другим гранама права те 
извори управног права као и други конституенси управног права као науке. Након разматрања 
извора управног права, изучавање се наставља савладавањем института управног права те 
појмовним одређењем, настанком, садржином и престанком управноправног односа. Слиједи 
упознавање са организацијом државне управе у Босни и Херцеговини на свим нивоима њеног 
организовања при чему ће акценат бити на организацији Републичке управе Републике Српске. 
Управна дјелатност ће се изучавати с ослонцем на позитивноправни оквир републичке управе 
и управе на нивоу институција БиХ. У оквиру контроле управе изучаваће се управна и судска 
контрола управе као и контрола управе од стране Владе, Парламента и Омбудсмана. Јавне 
службе ће бити сагледаване кроз јавна предузећа и јавне установе. Предмет ће се затим у 
наставку бавити кадровима управе, а биће дат осврт и на локалну самоуправу. Материјални дио 
предмета се заокружује изучавање управних аката које почиње од њиховог појмовног одређења, 
подјеле, преко коначности и правоснажности и извршности те завршава изучавање дејства 
управних аката и мана управних аката. Најзад, биће изучаване и управне радње кроз сагледавање 
њиховог појма подјеле са освртом на неауторитативне управне радње. У оквиру посебних 
управноправних области биће изучаване посебне управне ситуације у области социјалне 
заштите и социјалног рад чиме се исцрпљује материја предмета. 

 

Очекивани исходи учења 

Студенти ће бити оспособљени у сагледавању организације, дјелатности, контроле и 
одговорности управе, основним институтима управног права те управним актима и управним 
радњама. 
Кључни исход изучавања овог предмета трбеа да буде оспособљенсот студената у препознавању 
и разликовању општих и појединачних (у)правних аката те самосталном коришћењу института 
управног права у практичној примјени.  

 

Садржај предмета 

1. Теоријско и позитивноправно одређење управе 



2. Историјски развој управе 
3. Појам и извори управног права 
4. Институти управног права, појам, настанак, садржина и престанак управноправноф 

односа 
5. Извори управног права 
6. Контрола управе 
7. Организација управе у БиХ и Републици Српској 
8. Однос органа управе и других органа у систему подјеле власти 
9. Управна дјелатност 
10. Јавне службе 
11. Локална самоуправа 
12. Кадрови управе 
13. Управни акти 
14. Управне радње 
15. Посебне управноправне области 

 

Начин извођења наставе 

Екс катедра предавање (60 %) 
Презентације (25 %) 
Вјежбе (15 %) 

 

Вредновање и оцјењивање рада студената/киња 

Први колоквиј – 20 бодова 
Други колоквиј – 20 бодова 
Израда семниарског рада – 5 бодова 
Присуство предавањима – 5 бодова 
Усмени испит – 50 бодова 

 

Обавезна литература 

1. Петар Кунић, Управно право – друго измијењено и допуњено издање, Правни факултет 
Универзитета у Бањој Луци и Управа за полицијско образовање, Бања Лука, 2010. 

2. Закон о управи БиХ, „Службени гласник БиХ“, број 32/02 и 102/09. 
3. Закон о републичкој управи, „Службени гласник Републике Српске“, бр. 118/08, 11/09, 

74/10, 86/10, 121/12 и 15/16. 

 

Допунска литература 

1. Милков Драган, Управно право I, II и III, Првни факултет, Нови Сад, 2010. 
2. Томић Зоран, Опште управно право, Правни факултет, Београд, 2009. 
3. Лилић Стеван, Управно право, Управнопроцесно право, Правни факултет, Београд, 2009. 

 
 


