
ПРЕТХОДНИ ДОПУНСКИ ИСПИТ 
 

Назив предмета:  ОСНОВИ ПРАВА 
Наставници:  Проф. др Војислав Ђурђић 
   Проф. др Радмила Ковачевић Куштримовић 
   Проф. др Невена Петрушић 
   Доц. др Сузана Медар 
Литература:  

 М. Димитријевић, М.Симић, Увод у право, Ниш, Свен, 2005 
 

 Р. Ковачевић Куштримовић – М. Лазић: Увод у грађанско право, Ниш, 
2008. 

 Р. Ковачевић Куштримовић – М. Лазић, Стварно право, Ниш, 2006. 
 Ј. Радишић: Облигационо право, Београд, 2004. 
 Г. Станковић: Грађанско процесно право – прва свеска, Ниш, 2007. 
 З. Поњaвић: Породично право, Крагујевац, 2008. 

 

 Д. Јовашевић, Кривично право, Општи део, Београд, 2006 
 В. Ђурђић, Д. Јовашевић, Кривично право, Општи део, Београд, 2006 
 Д. Јовашевић, Кривични законик Републике Србије са уводним 

коментаром, Београд, 2007   
 Ч. Стевановић, В.Ђурђић, Кривично процесно право, Општи део, Ниш, 

2006 
 В.Ђурђић, Кривично процесно право, Посебни део, Ниш, 2006 

Садржај предмета: 
 
I – Правно-теоријска научна област 
Настанак и појам државе, Обележја државе, Појам, елементи и значај државне 
организације, Појам, елементи и врсте државних органа, Настанак и појам права, 
Појам и елементи правног поретка, Појам, елементи и врсте друштвених норми, 
Правна норма – појам, елементи и врсте, Правни акт – појам, елементи и врсте, 
Појам и врсте извора права, Правни однос – појам, елементи, настанак, мењање и 
престанак, правна чињеница, застарелост и одржај, Примена права – појам и значај, 
позитивно право, важење правне норме у простору и времену, повратна снага 
правне норме, непознавање правне норме, процес примене правне норме, докази, 
претпоставке и фикције, материјални акти, Законитост – појам и значај, правна 
снага правног акта, правна средства, санкције због незаконитости аката, 
правоснажност, извршност, Тумачење права – појам, предмет и значај, врсте тумача 
права, историјски поглед на школе тумачења, средства тумачења, језичко 
тумачење, логичко тумачење, систематско тумачење, историјско тумачење, циљно 
тумачење, Систем права – појам и значај, елементи (делови) правног система, врсте 
правних система. 
II – Грађанско-правна научна област 
Предмет грађанског права, Начела грађанског права, Појам и врсте правних 
субјеката, Грађанска субјективна права, Заступништво, Застарелост, Државина 
(possessio) , Појам, врсте и стицање својине, Службености, Заложно право, Брак, 
Ванбрачна заједница, Однос родитеља и деце, Старатељство, Извори облигационих 
односа и начела ЗОО, Својеврсна дејства узајамних уговора, Основи и услови 
одговорности, Уговор о продаји, Испуњење(исплата), Методи пружања правне 
заштите у грађанским стварима када је реч о поступку, Извори облигационих 
односа и начела ЗОО, Својеврсна дејства узајамних уговора, Основи и услови 



одговорности, Уговор о продаји, Испуњење (исплата).
III – Кривично-правна научна област 
Појам, карактеристике и систем деликата, Кривично дело – појам и елеемнти, 
Објект кривичног дела, Субјект кривичног дела, Основи који искључују кривично 
дело, Појам и елементи кривице, Облици кривице, Исључење кривице, Појам и 
облици саучесништва, Појам, карактеристике и систем кривичних санкција, Казне, 
Мере безбедности, Мере упозорења, Кривичне санкције за малолетнике, Гашење 
кривичне санкције, Кривична дела против живота и тела, Кривична дела против 
слобода и права човека и грађанина, Кривична дела против привреде, Кривична 
дела против имовине, Кривична дела против службене дужности, Организација 
кривичног правосуђа, Надлежност у кривичном поступку, Процесни субјекти, 
Окривљени, Јавни тужилац, Мере за обезбеђење присуства окривљеног, Покретање 
кривичног поступка, Ток и архитектоника кривичног поступка, Судске одлуке, 
Правни лекови. 
Назив предмета:  УСТАВНО УРЕЂЕЊЕ 
Наставници:  Проф. др Драган Стојановић 
   Проф. др Ирена Пејић 
Литература:  

 Д.Стојановић, Уставно право (књига прва), Ниш, 2007 
 Д.Стојановић, Уставно право (књига друга), Ниш, 2007 
 Р.Марковић, Уставно право и политичке институције, Београд, 2007 
 М.Пајванчић, Уставно право и политичке институције, Нови Сад, 2007 

Садржај предмета: 
 
УСТАВ КАО ОСНОВНИ ИЗВОР УСТАВНОГ ПРАВА: Појам устава. Материја и 
својства устава. Врсте устава. Поступак за промену устава. Промена Устава 
Републике Србије. 
НАЧЕЛА И ОСНОВНЕ ИНСТИТУЦИЈЕ УСТАВНОГ ПРАВА: Појам и обележја 
Републике Србије. Државна територија и државни симболи Републике Србије. 
Држављанство. Језик у службеној употреби и писмо. Надлежност Републике 
Србије. Начело народне (грађанске) суверености. Начело поделе власти. Владавина 
права и правна држава. Начело политичког плурализма. Однос унутрашњег права и 
међународних уговора. 
ГРАЂАНСКА И ПОЛИТИЧКА ПРАВА: Уставна концепција и подела основних 
права човека и грађанина. Забрана дискриминације. Лична права. Политичка права. 
Економска и социјална права. Права припадника националних мањина. Права и 
дужности странаца. Уставна јемства и ограничења људских и мањинских права. 
Остваривање и заштита људских права. 
ЕКОНОМСКО УРЕЂЕЊЕ: Својински односи по Уставу Републике Србије. 
Слобода предузетништва. Самосталност привредних субјеката. Буџетско 
финансирање државе и државних делатности и делатности од општег интереса. 
ЗАКОНОДАВНА ВЛАСТ: Надлежност и начин рада Народне скупштине 
Републике Србије. Избор и мандат народних посланика. Конституисање Народне 
скупштине. Престанак мандата и распуштање Народне скупштине. Имунитет 
народних посланика. Парламентарна инкомпатибилност. Унутрашња организација 
Народне скупштине, радна тела и функционери. Поступак доношења републичких 
закона. Републички референдум и народна иницијатива у Републици Србији. 
ИЗВРШНА ВЛАСТ:ПРЕДСЕДНИК РЕПУБЛИКЕ, Избор и мандат председника 
Републике Србије. Надлежност и акти председника Републике. Престанак 
мандата председника Републике. Однос председника Републике, Народне 
скупштине и Владе. ВЛАДА:Влада у Републици Србији, избор и састав. 



Одговорност Владе и министарска одговорност. Надлежност и акти Владе. 
Републички органи државне управе.  
УСТАВНИ СУД: Уставни суд у Републици Србији, састав и избор чланова. 
Надлежност Уставног суда. Покретање и ток поступка пред Уставним судом. 
Дејство одлука Уставног суда. 
ПОКРАЈИНСКА АУТОНОМИЈА И ЛОКАЛНА САМОУПРАВА: Појам и 
јединице територијалне аутономије. Права и дужности аутономних покрајина. 
Органи аутономне покрајине, надлежност и акти. Појам и јединице локалне 
самоуправе у Републици Србији. Изворни и поверени послови општине. 
Финансирање послова општине. Учешће грађана у обављању послова локалне 
самоуправе у Републици Србији. Организација, надлежност и акти општинских 
органа. Заштита права локалне самоуправе. 
Назив предмета:  ИСТОРИЈА ПРАВА 
Наставници:  Проф. др Драган Николић 
   Проф. др Мила Јовановић 
Литература:  Д. Николић, Општа историја права, Ниш 2007. 
   Н. Ранђеловић, Историја права II, Ниш 2008.
Садржај предмета: 
 
Опште одлике атинске демократије, Народна скупштина у Атини, Својина у Атини, 
Облигационо право у Атини, Брачно и породично право у Атини, Наследно право у 
Атини, Кривично право у Атини, Централна и локална власт у Франачкој, Обичајно 
право у Франачкој, Владарске уредбе, јавне и приватне исправе у Франачкој, 
Брачно, породично и наследно право у Франачкој, Кривично право у Франачкој, 
Организација судова и судски поступак у Франачкој, Заклетве, сведоци и ордалије 
у франачком судском поступку, Централна и локална власт власт у Француској, 
Стварно право у Француској, Брачно, породично и наследно право у Француској, 
Кривично право у Француској, Организација судства и судски поступак у 
Француској, Градови у Француској, Централна власт и обласни сепаратизам у 
Немачкој, Земаљско право и римско право у Немачкој, Кривично право у Немачкој, 
Градови и градско право у Немачкој, Краљевска власт и парламент у Енглеској, 
Зачеци енглеске уставности у повељама из 1100. и 1215. године, Петиција о праву 
из 1626. године, Habeas corpus Act из 1679. године, Common law, Statute law, Equity 
law, Својина, држање и установа ''trust'' у Енглеској Брачно, породично и наследно 
право у Енглеској, Кривично право у Енглеској, Организација судства и судски 
поступак у Енглеској, Централна власт у Византији, Извори права у Византији, 
Еклога, Земљораднички закон, Прохирон, Епанагога и Василике, Новеле 
византијских царева, Номоканони у Византији, Брачно, породично и наследно 
право у Византији, Кривично право у Византији, Државни апарат средњовековне 
Србије, Владар у средњовековној Србији, Сабор у средњовековној Србији, Градови 
у феудалној Србији, Право феудалне Србије, Душанов законик, Судство у 
феудалној Србији, Држава Првог српског устанка, Уставно питање у устаничкој 
Србији, Судство и право устаничке Србије, Други српски устанак, зачеци и 
стварање фактичког државног апарата, Хатишерифи од 1830. и 1833. године, 
Сретењски устав , Устав Србије од 1838. године, Уставобранитељска држава, 
Српски грађански законик, Уставни закони кнеза Михаила, Казнителни законик за 
Књажество Србију, Устав од 1869. године, Органски закони од 1870. године, Устав 
од 1888. године, Устав од 1901. године, Мајски преврат, Устав од 1903. године, 
Прводецембарски акти о уједињењу, Видовдански устав из 1921. године, Питање 
изједначавања закона и правосудног система у заједничкој држави, Устав из 1931. 
године. 


