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ПРОФ. ДР МИ ЛАН ПЕ ТРО ВИЋ У СА РАД ЊИ  
СА М. ПРИ ЦОМ: УВОД У ВЕ ЛИ КЕ ПРАВ НЕ  
И УПРАВ НЕ СИ СТЕ МЕ (СА ЕВРОП СКИМ  

УПРАВ НИМ ПРА ВОМ) 

Бу ду ћи рет ка, ка пи тал на де ла у прав ној про зи увек иза зи ва ју сим па ти је 
прав нич ке јав но сти. Јед но од та квих де ла је сва ка ко „Увод у ве ли ке прав не 
и управ не си сте ме (са европ ским управ ним пра вом)”, про фе со ра др Ми ла на 
Пе тро ви ћа, у са рад њи са М. При цом, од 2015. го ди не. До по ја вљи ва ња овог 
де ла, ко је је, у ства ри, дру го из ме ње но и до пу ње но из да ње прет ход ни ка-пр вен-
ца из 2013. го ди не, у на шој прав ној те о ри ји ве ли ки прав ни си сте ми об ра ђи-
ва ни су углав ном по сред но, при ме ном упо ред но прав ног ме то да, да кле де-
ли мич но и пар ци јал но, а рет ко си стем ски. Као та ква, си стем ски вред на 
де ла тре ба из дво ји ти: „Ве ли ки прав ни си сте ми и ко ди фи ка ци је” Ср ђа на 
Шар ки ћа и Дра го љу ба По по ви ћа из 1993. (по след ње из да ње 2014), „Увод у 
ве ли ке прав не си сте ме да на шњи це” Бу ди ми ра Ко шу ти ћа из 2001. (по след ње 
из да ње 2008), као и „Увод у упо ред но пра во” Дра го љу ба По по ви ћа из 2005. 
(по след ње из да ње 2011). Ме ђу тим, до по ја вљи ва ња при ка зи ва ног уџ бе ни ка 
ни је дан ау тор ни је те о риј ски об ра дио све прав не и управ не си сте ме са 
европ ским управ ним пра вом, на јед ном ме сту, у јед ном уџ бе ни ку.

Из ла га ње у уџ бе ни ку „Увод у ве ли ке прав не и управ не си сте ме (са 
европ ским управ ним пра вом)” је по де ље но у два де ла: оп шти и по се бан део. 
Оп шти део је на сло вљен „Увод у ве ли ке прав не си сте ме” и са сто ји се из пет 
гла ва. Пр ва гла ва по све ће на је пој му и кла си фи ка ци ји ве ли ких прав них си-
сте ма где ау тор по ста вља те ме ље ове на уч не ди сци пли не, го во ри о зна ча ју 
из у ча ва ња стра ног пра ва и на го ве шта ва си сте ма ти ку да љег из ла га ња. Не-
ти пич но за ова кво шти во, и ве о ма дра го це но, је дан оде љак ау тор је по све тио 
иде ји свет ског пра ва.

У дру гој гла ви ау тор из ла же ро ман ско-гер ман ско-сло вен ски прав ни 
си стем. По ред исто риј ског раз во ја и из во ра пра ва ове гру па ци је, по себ но и 
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де таљ но је ана ли зи ра но фран цу ско, ау стриј ско, не мач ко, швај цар ско пра во 
и сло вен ско-ру ски прав ни си стем. Као по се бан оде љак ау тор из два ја прав ни 
си стем Ср би је и ука зу је на ње го ве осо бе но сти, као и на нај зна чај ни је ути-
ца је ко ји су га об ли ко ва ли. По себ но на овом по љу, до из ра жа ја је до шла 
суп тил на ау то ро ва син те тич ка моћ за па жа ња, као и го то во ен ци кло пе диј ска 
еру ди ци ја ко ја се не ве зу је са мо за јед ну гра ну пра ва.

Тре ћа гла ва је по све ће на ан гло а ме рич ком ве ли ком прав ном си сте му у 
ко јој се, у за ви сно сти од ин сти ту та о ко ме је реч, па ра лел но из но се ре ше ња 
пра ва Ен гле ске и САД. При мет но је да је ау тор ви ше про сто ра по све тио и 
де таљ ни је ана ли зи рао ан гло а ме рич ки прав ни си стем у од но су на гру па ци ју 
ро ман ско-гер ман ско-сло вен ског ве ли ког прав ног си сте ма.

Че твр та гла ва по све ће на је ислам ском пра ву, ко ја по ред ана ли зе основ-
них прав них ин сти ту та са др жи и по се бан оде љак по све ћен ислам ском ме ђу-
на род ном и ме ђу кон фе си о нал ном пра ву. Као по се бан сег мент овог одељ ка 
из дво јен је и про блем џи ха да (све тог ра та). По ли тич ко за ко но дав ство ислам-
ских зе ма ља из ло же но је уоп ште но син те тич ким при сту пом, с тим што је 
по се бан под на слов по све ћен Ислам ској Ре пу бли ци Иран.

По след њу, пе ту гла ву Оп штег де ла уџ бе ни ка ау тор је по све тио руб ним 
(ивич ним) прав ним си сте ми ма у окви ру ко јих је, са ме ром и ис тан ча ним 
сми слом за раз ли ко ва њем бит ног од не бит ног, ана ли зи рао ки не ско, ја пан ско 
и хин ду и стич ко пра во.

По се бан део уџ бе ни ка на сло вљен је „Увод у ве ли ке управ не си сте ме 
(са европ ским управ ним пра вом)”. Сег мент по све ћен ве ли ким управ ним 
си сте ми ма пред ста вља осо бе ност овог ка пи тал ног из да ња, по че му се ово 
де ло раз ли ку је у од но су на све ми ну ле по ду хва те кон сти ту и са ња ве ли ких 
прав них си сте ма у на шој ли те ра ту ри. На овом по љу је и нај ви дљи ви је да је 
ау то ров основ ни жи вот ни по зив био ба вље ње управ но прав ном на у ком. На-
и ме, пре упу шта ња у упо ред но прав но раз ма тра ње ове гра не пра ва, проф. 
др Ми лан Пе тро вић је из ло жио сво је ви ђе ње пој ма упра ве и управ ног ак та. 
Ова дра го це на из ла га ња над ма шу ју по тре бе уџ бе ни ка и пред ста вља ју ин-
спи ра тив но из во ри ште суп тил ног раз ми шља ња о нај де ли кат ни јим пој мо-
ви ма управ ног пра ва. Не ма ње зна ча јан је и оде љак по све ћен евро пе и за ци ји 
управ ног пра ва, као и оде љак у ко ме се ана ли зи ра ју ре форм ске тен ден ци је 
у управ ном пра ву за пад но е вроп ских др жа ва. Као прет по след њи оде љак ове 
гла ве из дво јен је текст по све ћен ве ли ким са вре ме ним слу жбе нич ким си сте-
ми ма у Евро пи у окви ру ко га се из ла жу осо бе но сти слу жбе нич ког си сте ма 
Не мач ке, Фран цу ске, Ве ли ке Бри та ни је и Ру си је. 

Дра го цен текст пред ста вља но ви оде љак у од но су на пр во из да ње, ко ји 
се од но си на ути цај (за јед нич ког) пра ва Евр оп ске уни је на управ на пра ва 
др жа ва чла ни ца. При том, нај ви ше про сто ра је по све ће но ути ца ју пра ва ЕУ 
на фран цу ско управ но пра во, у осве тља ва њу ути ца ја тог пра ва кроз нај зна-
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чај ни је управ но прав не ин сти ту те и ка те го ри је: управ не ака те (тран сна ци о-
нал ност управ них ака та); управ не од лу ке; чи нов нич ко пра во; управ ну по-
ли ци ју; управ ну од го во р ност. Ов де се ис ти чу но ве прав не по ја ве, на че ла 
„тран сна ци о нал но сти” и „ин тер на ци о нал но сти” и дру га на че ла за јед нич ког 
пра ва, ко је све ви ше по ти ску је су ве ре на управ на пра ва по је ди них др жа ва ЕУ. 
ЕУ, не са мо да за у зи ма ме сто др жа ве у до но ше њу управ них ака та ко ји се 
при ме њу ју на те ри то ри ји др жа ва чла ни ца, не го она на ме ће оба ве зу др жа ва-
ма чла ни ца ма да при ме њу ју из ве сне управ не ак те ко ји по ти чу од дру гих 
др жа ва чла ни ца (тран сна ци о нал ност). Из ла га ње се упот пу њу је ути ца ји ма 
за јед нич ког пра ва ЕУ на не мач ко и ита ли јан ско управ но пра во. 

Ау то ра проф. др Ми ла на Пе тро ви ћа од ли ку је не ти пич ност и ори ги нал-
ност сти ла, без узо ра у на шој прав ној књи жев но сти. Уџ бе ник „Увод у ве ли ке 
прав не и управ не си сте ме” од раз је не сва ки да шње еру ди ци је ко ја се осе ћа 
у сва кој ре че ни ци. При том, ау тор не оп те ре ћу је су ви шним ин фор ма ци ја ма, 
већ чи тав текст де лу је не на ме тљи во, дис крет но и ни ма ло уси ље но. Ау тор 
под јед на ко ве што и успе шно об ја шња ва ин сти ту те јав ног и при ват ног пра-
ва. При том, сви прав ни си сте ми су ана ли зи ра ни у сво јој исто риј ској ге не зи 
ко ја омо гу ћа ва да се са гле да њи хов раз вој и раз у ме по сто је ћи по зи тив но прав-
ни по ре дак.

Овај уџ бе ник је је дан од рет ких при ме ра ко га не од ли ку је из ве шта че-
ност из ра жа ва ња. По ред чи ње ни це да је ду го го ди шње пе да го шко ис ку ство 
омо гу ћи ло ау то ру да на ђе пра ву ме ру ма те ри је ко ју ће из ло жи ти сту ден ти ма, 
тре ба има ти у ви ду да је овај уџ бе ник на стао у жи вој ре чи на осно ву пре да-
ва ња ко је је за бе ле жио и при пре мио за об ја вљи ва ње аси стент Ми лош При ца.

Прем да уџ бе ник, на ме њен пр вен стве но ди дак тич кој свр си, ово де ло би 
би ло још ком плет ни је да је са др жа ло спи сак ко ри шће не ли те ра ту ре ко ја би 
мо гла би ти не по гре ши ви пу то каз за не ка но ва ис тра жи ва ња и ру ко пи се по-
што ва о ца де ла проф. др Ми ла на Пе тро ви ћа. Та ко ђе, сна ла же ње у бес кра ју 
ре ле вант них и за ни мљи вих ин фор ма ци ја, од ко јих је не ма ли број по пр ви 
пут на ве ден на срп ском је зи ку, би ло би уне ко ли ко лак ше да уџ бе ник са др жи 
ин декс пој мо ва. Но, то мо гу би ти и ко ри сне су ге сти је ау то ру да у сле де ћем 
из да њу свој ру ко пис оса вре ме ни овим две ма тех нич ким до пу на ма ко је ни 
на ко ји на чин не ума њу ју су штин ску вред ност „Уво да у ве ли ке прав не и 
управ не си сте ме”. Не сум њи во, реч је о де лу на ста лом у пу ној на уч ној зре-
ло сти, ко је се мо же озна чи ти и кру ном до са да шњег на уч ног ства ра ла штва 
проф. др Ми ла на Пе тро ви ћа.

Да тум при је ма ра да: 17.06.2016.




