ТЕРИТОРИЈАЛНА АУТОНОМИЈА

У предходној лекцији смо науцили да је децентрализација појава којом се
ознацава постојање релативно самосталних периферних органа који своје
надлежности обављају на одрећеној територији, ужој од државне и које( мисли се
на органе власти)може изабрати становништво те територије.
Дакле територијалне заједнице могу да имају известан сепен аутономије у односу
на државну власт. Рец је о територијалној аутономији која се може разлицито
ознацавати- територијална покрајина, регија, територија итд. У уставном прву
под територијалном аутономијом се подразумева право територијалних јединица да
у оквиру уставног и закоског поретка државе, посредством својих оргсна, доносе
сопствене законе.
Аутономне јединице се образују када историјске, културне,националне или било
које друге специфицности изискују потребу одрећеног степена политицке
аутономије.За разлику од федерација и федералних јединица, постојање
аутономних јединица се превића уставом и степен њихове самосталности у односу
на државну власт је много мањи. Аутономне јединице могу да се образују само на
једном делу државне територије. Уколико постоје на цитавој терторији државе,
утолико се образује регионална држава.
По Уставу из 2006.године Република Србија је унитарна држава са
децентрализованом влашћу. То знаци да граћани имају право на покрајинскуи
локалну самоуправу. Ребулика Србија има Аутономну Покрајину Војводину и
Аутономну Покрајину Косово и Метохију. Устав предвића и да се поред ових
покрајина могу оснивати нове покрајине , или већ основане укидати или спајати ако
граћани на референдуму тако одлуце.

Ваш задатак је да процитате и науците ову лекцију.

ГРАДИВО НА КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ ОВА ПИТАЊА ИМАТЕ У СВЕСКАМ!!!!.записали смо пре
ванредног стања
УСТАВ
ЉУДСКА ПРАВА И СЛОБОДЕ- обнављање
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ, одељење:
1. Како називамо права која појединци уживају у правном поретку називају се?
2. Зашто је знацајна Универзална декларација о људским правима?
3. У цему се огледа суштина лицних права и слобода ? А у цему суштина економских
и социјалних права?
4. Линијом повежи одговарајућа права са врстом којој припадају
ПРАВА
1.СЛОБОДА НАЦИОНАЛНОГ ОПРЕДЕЉЊА
2.ПОДНОШЕЊЕ ПЕТИЦИЈЕ И ПРЕДЛОГА
3.ПРАВО НА ОБРАЗОВАЊЕ
4.ПРАВО НА СЛОБОДУ МИРНОГ ОКУПЉАЊА

ВРСТА
1. ЕКОНОМСКА
И СОЦИЈАЛНАПРАВА
2.ЛИЦНА ПРАВА
3. ПОЛИТИЦКА ПРАВА

5. Шта све у једној држави погодује остваривању људских права?
6. Наведи пет политицких права.
7. Одступање од апсолутног коришћења људских права и слобода
називамо___________________
8. Које врсте ограницавања људских права знаш? Објасни у једниј реценици сваку
од њих.
9. Када поциње гарантовање људских права и слобода ?
Одговоре послати на e- mail vava74jun@gmail.com

ОДГОВОРЕ ПОСЛАТИ ДО ПОНЕДЕЉКА 13.04 2020.

