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VHuaepsater y Huruy
IIPABHI,I OAKYJITET
Epoj:01-2796119
07. I l. 2019. roALIHe

Ha ocuoey npeAJrom O4ayxe Beha 4pyror u rpeher crereHa cryguja 6p. 01oa 09. 10. 2019. roArHe 14 qJraHa 45. Cratyra flpanuor (|arylrera y HNury
("Eurreu lI(D" 6p. 256/19), Hac'rasHo-HayqHo nehe, na ceAHr4uu oa 07. ll. 2019.
roAr,rHe, goHeno je
245412

oAnvKv
O6paryje ce Kouracr,rja sa nonararre rrperxoAHor AonyHcKor r.rcnura sa yrrilc

Ha

AoKTopcKe aKaAeMcKe c'ry4uje npaBa y cne4ehevr cacraBy:

l.llpoS. ap Mapro Tpajrcoeuh,.r,rau (sauenur npo$.

Ap Cnannura Konauenuh) -

y flpaBo;
2. tlpoS. tp LIpeua flejuh, vrau (sa*reHrax npo$. ap Maja Hacruh) - 3a rpeAMer
YcrasHo flpaBo;
3. tlpoQ. Ap Ha'rarua Ctojanoauh, r{rlaH (salteHux Aou. Ap Mnxajno I-{remonuh) sa rpafaucrcorpaBHy o6nacr;
4. IIpoQ. ap Aparan Josauesuh, qJraH (eaneum rpo$. ap Carua KneNeerah) - sa
KpHB[r{HonpaBHy o6la0r.
3a npeAMer YeoA

Oalyxy

AocraBI{TI,I:

Cnyx6u 3a HacraBy H cryAeHTcKa rrr.rrarLa, Crtyxlu

onrrrTe nocJloBe w apxvBu.
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Mapua PaAenxosah

IPEACEAHI,{K BEhA
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IIpo$. td Yopas O6paaoarh

za

САДРЖАЈ ПРЕТХОДНОГ ДОПУНСКОГ ИСПИТА ЗА УПИС
НА ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ПРАВА И ЛИТЕРАТУРА ЗА
ПРИПРЕМАЊЕ ИСПИТА
1. Назив предмета: УВОД У ПРАВО
Садржај предмета и литература:
- Г. Вукадиновић, Д. Митровић, М. Трајковић, Увод у право, ДОСИЈЕ Студијо,
Нови Сад, Београд, Ниш, и то следеће странице, од 162 до 177, од 186 до 209,
од 236 до 256.
2. Назив предмета: УСТАВНО ПРАВО
Садржај предмета:
-

Својства и основне функције устава.
Промена Устава Републике Србије.
Правни извори и уставна начела људских права у РС.
Једнакост грађана и право на држављанство.
Лична права и слободе.
Политичка права и слободе.
Парламентарни систем и подела власти.
Избор, надлежност и мандат Народне скупштине.
Овлашћења и одговорност председника Републике.
Надлежност, акти и одговорност Владе.
Уставна начела о судовима.
Организација судова у РС.
Гаранције владавине права у РС.
Принцип уставности и законитости.
Надлежност Уставног суда.
Дејство одлука Уставног суда.

Литература:
- Д.Стојановић, Уставно право, Ниш: Свен, 2014
3.

ГРАЂАНСКО- ПРАВНА ОБЛАСТ

Назив предмета: Стварно право:
Садржај предмета:
Појам државине (стр. 29-30); Законита и незаконита, савесна и несавесна, права и
манљива државина (стр. 33-35); Државинске тужбе (стр. 48-52); Деривативно
стицање својине (стр. 87-90 и 96-97); Одржај (стр. 104-108); Својинске тужбе
(стр. 139-147); Стварне службености (стр. 169-174);Ручна залога (стр. 227-236);
Хипотека (стр. 248 - под т. 751, и 251-272); Право прече куповине (стр. 301-302 –
под т. 876-879, и 305-314).
Литература: Др Радмила Ковачевић Куштримовић и др Мирослав Лазић, Стварно
право, 2009.

Назив предмета: Облигационо право:
Садржај предмета:
Принцип слободе уговарања (73-77); Предмет уговора (79-84); Основ уговора
(85-87); Сагласност воља (88-102); Одговорност због правних и материјалних
недостатака (150-157); Поништење уговора (170-174); Основи и услови
одговорности (190-196); Појам кривице (214-220); Облици надокнаде штете
(270); Застаревање тражбина (361-365).
Литература: Јаков Радишић, Облигационо право – општи део 2008; Мирса Мијачић,
Облигациони уговори 1988.
Назив предмета: Грађанско процесно право
Садржај предмета:
Правни извори грађанског процесног права (30-32); Спор, парница и
парнични поступак (37-39); Шема парнице (39-41); Предмет парнице и
предмет парничног поступка (50-57); Процесне претпоставке (57-62);
Организација државних судова (73-74);Појам парничне странке (125-128);
Страначка способност и недостатак страначке способности (135-139);
Парнична способност и недостатак парничне способности (139-143);
Постулациона способност и фактичка неспособност странке (143-146);
Супарничарство (појам, правна природа, допуштеност) (150-152); Појам
тужбе (322-323); Тужбени захтев (328-330); Пресуда (448-451); Решења (467469); Појам и врсте правних лекова (477-480).
Литература: Станковић Г., Грађанско процесно право – парнично процесно право
(прва свеска), Ниш, 2010.

Назив предмета: Породично право
Садржај предмета:
Развод брака (149-152); Имовински односи супружника (114-118; 125-129);
Дејства ванбрачне заједнице (178-180); Оспоравање брачног очинства (244246); Утврђивање ванбрачног очинства признањем и судским путем (230-234;
237-240); Права детета и садржина родитељског права (272-274); Лични
односи детета и родитеља (284-287); Издржавање између детета и родитеља
(299-302); Заједничко вршење родитељског права (310-315); Дејства усвојења
(352-353); Дејства хранитељства (362-363); Дужности и права старатеља (373375).
Литература: Уџбеник проф. др Гордане Ковачек Станић

Назив предмета: Наследно право
Садржај предмета:
Основни услови за наступање наслеђивања - Отварање наслеђа (39-43);
Састав и вредност заоставштине (43-47); Наследници (52-54); Недостојност за
наслеђивање (56-64); Одрицање од наслеђа (64-70); Правни основ позивања
на наслеђе (71-72);
Парентеларни систем (94-97); Право представљања и право прираштаја (97102); Законски наследни редови у савременом српском праву (113-118).
Литература: Наташа Стојановић, Наследно право, 2011.

4.

КРИВИЧНО- ПРАВНА ОБЛАСТ

Назив предмета: Кривично право општи део :
Садржај предмета:
кривично дело (појам, елементи, радња, последица, објект, субјект)
кривица (појам и елементи, урачунљивост, умишљај, нехат)
кривичне санкције (појам,с врха, врсте)

Литература: Д.Јовашевић,Кривично право, Општи део, Центар за публикације,
Ниш, 2012.

Назив предмета: Кривично право посебни део:
Садржај предмета:
убиство и телесне повреде
крађа, тешка крађа, разбојништво, разбојничка крађа, превара, утаја, изнуда, уцена
прање новца, пореска утаја, кријумчарење злоупотреба службеног положаја,
проневера, примање и давање мита
Литература : Д.Јовашевић, Кривично право, Посебни део, Досије, Београд 2014. или
Д.Јовашевић, В.Ђурђић, Кривично право, Посебни део, Центар за публикације, Ниш,
2012.

Назив предмета: Кривично процесно право:
Садржај предмета:
појам и врсте кривичног поступка, кривичнопроцесни субјекти, кривичнопроцесне
странке, кривични суд – појам и састав, појам и врсте надлежности кривичног суда,
организација и уређење јавног тужилаштва, приватни тужилац, оптужни акти, време
вршења кривичнопроцесних радњи, појам и врсте судских одлука, пресуда, радње
доказивања - појам и врсте, испитивање сведока, увиђај, мере за обезбеђење
присуства окривљеног у кривичном поступку, јемство и притвор, предистражни
поступак, истрага, судска контрола оптужбе, ток главног претреса, изрицање
пресуде, правни лекови – појам и врсте, жалба на пресуду првостепеног суда,
садржај жалбе, одлуке другостепеног суда по жалби, посебни кривични поступци,
сумарни кривични поступак, структура и одлике поступка према малолетницима.

Литература: проф. др Војислав Ђурђић, Кривично процесно право –општи део,
Ниш, 2014. , др Војислав Ђурђић, Кривично процесно право –посебни део, Ниш,
2011

