ОБЛАСТ УПРАВНОГ ПРАВА
Државна управа је део које гране власти?
Којим правним актом се образују органи државне управе ?
Које прописе доносе органи државне управе?
Ко врши надзор над радом органа државне управе?
Којим актом се поједини послови државне управе могу поверити
аутономним
покрајинама,
општинама,
градовима,
јавним
предузећима и другим организацијама?
6. Ко чини државну управу?
7. Шта су, према Закону о државној управи, посебне организације?
8. Шта су, у организационом смислу, управе, инспекторати и
дирекције?
9. Ко, према Закону о државној управи, руководи посебном
организацијом?
10.Према Закону о државној управи, којим правним актом се образују
управни окрузи?
11.Ко, према Закону о државној управи, руководи управним округом?
12.Ко одговара за штету коју орган државне управе проузрокује
физичким и правним лицима незаконитим или неправилним радом?
13.Од када Влади тече мандат?
14.Ко Народној скупштини подноси предлог за изгласавање
неповерења министру?
15.Ко подноси предлог Народној скуштини за разрешење министра?
16.Којим актом Влада оснива јавна предузећа, установе и друге
организације?
17.Који су услови да дете пореклом стекне држављанство Републике
Србије?
18.Под којим условима странац који је у брачној заједници са
држављанином Републике Србије може бити примљен у
држављанство Републике Србије?
19.Под којим условима орган који је донео решење о отпусту из
држављанства РС може то решење поништити?
20.Под којим условима се пунолетни држављанин Републике Србије
може одрећи држављанства РС?
21.Који дан се сматра даном престанка држављанства Републике
Србије отпустом?
22.Како се доказује држављанство Републике Србије?
23.Ко је послодавац државних службеника и намештеника?
24.Да ли државни службеник има право да буде члан синдиката и
професионалног удружења ?
25.Да ли државни службеник сме да се бави предузетништвом?
26.Да ли државни службеник сме да буде директор, заменик или
помоћник директора правног лица?
1.
2.
3.
4.
5.

ОБЛАСТ УПРАВНОГ ПРАВА
27.Да ли се одредбе Закона о државним службеницима о подели радних
места примењују на све државне службенике, без обзира у ком
органу су запослени?
28.На која примања има право државни службеник?
29.Када је државни службеник дужан да ради на нижем радном месту
по писменом налогу претпостављеног?
30.На који начин орган државне управе оглашава јавни конкурс?
31.Ко, према Закону о полицији, чини запослене у Министарству
унутрашњих послова?
32.Ко врши унутрашњу контролу рада полиције и других запослених у
МУП-у?
33.Шта представља тешку повреду службене дужности полицијског
службеника?
34.Шта представља лаку повреду службене дужности полицијског
службеника?
35.Која се дисциплинска мера може изрећи полицијском службенику за
лаку повреду службене дужности?
36.У којим случајевима се може покренути управни спор?
37.Колико износи општи рок за подношење тужбе у управном спору?
38.Ко је заинтересовано лице у управном спору?
39.Ко доноси решење о одбацивању тужбе у управном спору?
40.Да ли подносилац тужбе у управном спору има право на приговор
посебном већу суда против решења којим се одбацује тужба?
41.У којим случајевима се може поднети захтев за преиспитивање
правоснажне одлуке Управног суда ?
42.Ко може поднети захтев за преиспитивање правоснажне одлуке
Управног суда?
43.Да ли се против решења Управног суда о одбацивању тужбе за
понављање поступка и против решења којим се не дозвољава
понављање поступка може поднети захтев за преиспитвање судске
одлуке Врховном касационом суду?
44.Којим правним средством се покреће понављање поступка
окончаног правоснажном пресудом или решењем?
45.Какве све одлуке може донети Управни сду после поновљеног
поступка (по тужби за понављање поступка)?
46.Када долази до промене сопственика на експроприсаној
непокретности?
47.У чију се корист у поступку експропријације може успоставити
службеност ради постављања водоводних цеви, електричних и
сличних инсталација?
48.Којим законом је регулисано утврђивање и наплата пореза на
капитални добитак?
49.Када се не плаћа порез на пренос апсолутних права?

ОБЛАСТ УПРАВНОГ ПРАВА
50.Да ли је у вршењу инспекцијског надзора инспектор везан
садржином налога односно утврђеним предметом надзора?
51.На чију иницијативу се води поступак инспекцијског надзора?
52.У ком року се може изјавити жалба против решења инспектора
донетог у поступку инспекцијког надзора?
53.Да ли жалба изјављена у поступку инспекцијског надзора одлаже
извршења решења инспектора?
54.Да ли странка увек има право на жалбу против решења којим је
окончан првостепени управни поступак?
55.Када управни акт почиње да производи правно дејство?
56.Да ли је орган дужан да, на захтев странке, донесе управни акт
сагласно гарантном акту ако се чињенично стање на коме се заснива
захтев за доношење управног акта битно разликује од чињеничног
стања описаног у захтеву за доношење гарантног акта?
57.Ко има право да раскине управни уговор?
58.Које правно средство странка може да изјави против управне радње,
као и ако орган не предузме управну радњу коју је по закону дужан
да предузме?
59.Када се доноси гарантни акт?
60.Које право има странка ако орган не испуњава обавезе из управног
уговора?
61.Које исправе, које издаје орган на захтев странке, имају доказну
вредност јавне исправе?
62.Да ли се договором органа или органа и странака или самих
странака може мењати стварна и месна надлежност органа?
63.Када се сматра да је јавно достављање извршено?
64.Када се сматра да је поступак покренут захтевом странке?
65.Када се сматра да је покренут поступак, који се покреће по
службеној дужности, а није у интересу странке?
66.Да ли јавна исправа може да изгуби доказну вредност?
67.До када се све може вршити обезбеђење доказа?
68.Ко одлучује о приговору изјављеном због управне радње?
69.Када странка нема права на жалбу ако решење није издато у законом
одређеном року?
70.Када првостепени орган решењем одбацује жалбу?
71.Да ли другостепени орган може да измени побијано решење у
корист жалиоца и мимо жалбеног захтева?
72.Које правно средство странке могу изјавити против решења о
извршењу донетог у поступку управног извршења?
73.На који начин ће орган који спроводи извршење спровести
извршење посредном принудом?
74.Када се сматра да су странке закључиле поравнање у управном
поступку?
75.Када се води испитни поступак?

ОБЛАСТ УПРАВНОГ ПРАВА
76.На који начин поступа орган у управном поступку када се претходно
питање тиче постојања кривичног дела или брака или утврђивања
родитељства?
77.Ко све може поднети предлог за одлучивање о сукобу надлежности
два органа у истој управној ствари?
78.Ко одлучује о изузећу овлашћеног службеног лица у управном
поступку?
79.Да ли привремени заступник странке одређен у једном управном
поступку може да учествује и у другим управним поступцима?
80.У ком обиму странка може издати пуномоћје у управном поступку?
81.Шта садржи право странке на разгледање списа у току управног
поступка?
82.На који се начин може извршити достављање у управном поступку?
83.Да ли се рокови одређени у управном поступку од стране
овлашћеног службеног лица могу продужити?
84.Ко сноси трошкове управног поступка покренутог по службеној
дужности и повољно окончаног по странку?
85.Под којим условима странка може бити ослобођена од плаћања
трошкова управног поступка?
86.До када орган може да одбаци захтев странке којим је покренут
управни поступак?
87.До када странка може да одустане од захтева којим је покренут
управни поступак?
88.Када овлашћено службено лице заказује усмену расправу?
89.Колико дана пре рочишта за усмену расправу је орган дужан да
достави позив странкама и другим лицима чије је присуство
потребно на рочишту?
90.На кога се не односи искључење јавности усмене расправе у
управном поступку?
91.Које се чињенице не доказују у управном поступку?
92.Када орган у управном поступку доноси заједничко решење уз
претходну сагласност другог органа?
93.Када је донето заједничко решење у управном поступку уз накнадну
сагласност другог органа?
94.У ком року је орган дужан да достави претходну или накнадну
сагласност органу који доноси решење у управном поступку?
95.Када орган може да донесе делимично решење у управном
поступку?
96.Када орган може да донесе допунско решење у управном поступку?
97.Када орган може да донесе привремено решење у управном
поступку?
98.У ком року орган може да исправи своје решење или његове оверене
преписе?

ОБЛАСТ УПРАВНОГ ПРАВА
99.У ком року је орган дужан да изда решење у поступку покренутом
по захтеву странке или по службеној дужности, а у интересу
странке, и када се о управној ствари одлучује у поступку
непосредног одлучивања?
100.
У ком року је орган дужан да изда решење у поступку
покренутом по захтеву странке или по службеној дужности, а у
интересу странке, и када се о управној ствари не одлучује у
поступку непосредног одлучивања?
101.
На који начин се може побијати закључак донет у управном
поступку?
102.
Из којих разлога странка може да изјави приговор у управном
поступку?
103.
У ком року се изјављује приговор због пропуштања органа да
испуни обавезу из управног уговора?
104.
У ком року се изјављује приговор због предузимања управне
радње или због пропуштања да се управна радња предузме?
105.
У ком року се изјављује приговор због начина пружања јавних
услуга?
106.
У ком року се издаје решење којим се одлучује о приговору
странке у управном поступку?
107.
До када странка може одустати од жалбе у управном
поступку?
108.
Да ли може да се опозове одустанак од жалбе?
109.
На који начин се окончава поступшак по жалби када жалилац
одустане од жалбе?
110.
Да ли првостепени орган може да одбаци жалбу због тога што
жалба не садржи разлоге због којих се решење побија?
111.
Да ли првостепени орган може да замени ожалбено решење
како би удовољио жалбеном захтеву?
112.
У ком року се издаје решење којим се одлучује о жалби?
113.
Када орган, против чијег решења је благовремено покренут
управни спор, може до окончања управног спора да поништи или
измени своје решење?
114.
Колико износи објективни рок у коме странка може да захтева
понављање управног поступка?
115.
Колико износи објективни рок у коме орган може да понови
поступак по службеној дужности?
116.
Које су правне последице поништавања решења у управном
поступку?
117.
Када се извршава решење донето у управном поступку?
118.
Ко врши надзор над спровођењем Закона о општем управном
поступку?

