
Спецификација предмета за књигу предмета 

Студијски програм  Мастер академске студије права - Општи смер 
Изборно подручје (модул)   
Врста и ниво студија Мастер академске студије 

II 
Назив предмета Тумачење права 
Наставник (за предавања) Проф. др Марко Трајковић  

Доц. др Сузана Медар 
Наставник/сарадник (за вежбе) Доц. др Славиша Ковачевић 
Наставник/сарадник (за ДОН)   
Број ЕСПБ   7 Статус предмета 

 изборни 
Изборни 

Услов   
Циљ 
предмета 

Циљ предмета је унапређење научних сазнања и теоријских схватања, те 
стицање способности и академских вештина у области правне херменеутике 
и развијање креативних способности и овладавање специфичним правним 
вештинама потребним за будући развој мастера правно-теоријских наука. 

 
Исход 
предмета 

Овладавање проблемима примене права путем приме разноврсним метода 
тумачења права, почев од језичког, преко логичких облика тумачења права, 
све до историјског, циљног, системастког тумачења права. 
 

Садржај предмета 
Теоријска 
настава 

Обухвата следеће: Настанак и развој Херменеутике. Појам, предмет, развој и 
задаци Опште Херменеутике. Појам Правне Херменеутике. Типологија 
Правне Херменеутике. Језичко тумачење. Субјективно и објективно 
тумачење. Слободно и везано тумачење. Статичко и еволуционистичко 
тумачење. Логичко тумачење. Историјско тумачење. Систематско тумачење. 
Циљно тумачење.  
Обухвата теоријско разматрање основних питања везаних за тумачење 
права, субјекте тумачења, средства тумачења и методе тумачења. 

Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, 
студијски 
истражива-
чки рад) 

Обухвата следеће: конкретна примена разнорсних облика тумачења права на 
конкретне правне недоумице везане за примену конкретних правних 
прописа. 
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Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 
Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови 

 3  1       

Методе 
извођења 
наставе 

-Предавања; 
-Вежбе; 
-Часови семинара (презентација и дискусија семинарских радова студената); 
-Индивидуалне консултације; 
-Истраживачки рад студената на решавању конкретних правно-етичких 
проблема и питања. 

 
Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит Поена 
активност у току  
предавања 

0-10 писмени испит  

практична настава 0-15 усмени испит 51 
Колоквијуми 0-12  Посећеност предавања 0-4  
Семинари 0-8     

 


