
ОБАВЕШТЕЊЕ 
o стручној пракси 

за студенте основних академских студија права 
 
 

Студијским програмом основних академских студија права из 2008. 
године и одредбама Правилника о основним и дипломским студијама 
(„Билтен Правног факултета“, бр. 130/2008) предвиђено је да се стручна 
пракса вреднује ЕСПБ бодовима и да је обавезан облик практичне наставе 
која се изводи у оквиру студијског програма на трећој и четвртој години 
студија. 

Према новом Студијском програму основних академских студија права 
из 2011. године, стручна пракса се обавља само након одслушане треће 
године студија. 

Стручна пракса на трећој години студија траје две радне седмице и 
обавља се из групе позитивноправних предмета након одслушаног VI 
семестра, у институцији са којом Факултет има закључен одговарајући 
уговор. Обављеном и позитивно оцењеном стручном праксом на трећој 
години студент остварује 3 ЕСПБ.  
 

Будући да је одредбама Правилника Факултета предвиђено да ће 
неопходна практична знања студенти стицати кроз обавезну стручну праксу 
коју ће обављати у одговарајућим институцијама (правосуђе, органи државне 
управе, органи локалне самоуправе, привредни субјекти итд) са којима факултет 
закључи одговарајући уговор, наводимо списак установа у којима се може 
обавити стручна пракса. 
• Адвокатска комора Ниш, односно, сви адвокати који су чланови 
Адвокатске коморе Ниша, 
• Привредни суд у Нишу, 
• Виши суд у Нишу, 
• Виши суд у Краљеву, 
• Виши суд у Врању, 
• Виши суд у Лесковцу, 
• Виши суд у Крушевцу, 
• Виши суд у Пироту, 
• Виши суд у Прокупљу, 
• Виши суд у Зајечару, 
• Основни суд у Нишу, 
• Основни суд у Сврљигу, 
• Основни суд у Алексинцу, 
• Основни суд у Бабушници, 
• Основни суд у Крушевцу, 
• Основни суд у Пироту, 
• Основни суд у Прокупљу, 
• Основни суд у Зајечару, 
• Центар за социјални рад „Свети Сава“ у Нишу, 
• Paragraf Co. d.o.o. Београд 



 
  
Студенти, такође, имају могућност да обављају стручну праксу и у 
другим институцијама са којима Правни факултет у Нишу нема 
закључен одговарајући уговор, под условом да им институција којој 
се обрате то дозволи.  
 
I За обављање стручне праксе студент добија упут од Службе за наставу и 

студентска питања.  
За време обављања стручне праксе, студент је дужан да тамо проведе пуно 

радно време у току радног дана и да уредно води дневник  рада.  
 

II После обављене стручне праксе, студент је дужан да дневник рада и 
потврду о обављеној стручној пракси поднесе Служби за наставу и студентска 
питања. 
• Потврду о обављеној стручној пракси потписује овлашћени руководилац 

институције у којој је пракса обављена и оверава печатом институције. 
• У дневнику о стручној пракси, поред обраде практичне примене прописа, 
треба да буде заступљен и теоријски аспект, односно, успешно урађена стручна 
пракса обухвата редовно вођење дневника рада, те израду одговарајућег стручно-
практичног рада на тему којој је била посвећена пракса у целости или делимично. 

Студент је дужан да на дневнику рада наведе име и презиме наставника 
који ће прегледати рад, имајући у виду област, односно материју на коју се односи 
конкретни случај примене одређеног прописа, односно, правног института. 
 

III Наставник у форми одговарајућег извештаја и својим потписом у 
индексу студента оцењује урађену стручну праксу.  

Ако стручна пракса није позитивно оцењена, наставник је дужан да 
наведе разлоге и да одреди начин отклањања недостатака. 
 

IV Списак тема за стручно-практичне радове студената треће године 
основних академских студија права, по предметима. 

 
* У договору са предметним наставником, студенту може бити 

одобрена и тема изван наведеног списка. 
 

• УВОД У ГРАЂАНСКО ПРАВО И СТВАРНО ПРАВО 
• КРИВИЧНО ПРАВО 
• НАСЛЕДНО ПРАВО 
• ЈАВНЕ ФИНАНСИЈЕ И ФИНАНСИЈСКО ПРАВО 
• КРИВИЧНО ПРОЦЕСНО ПРАВО 
• МЕЂУНАРОДНО КРИВИЧНО ПРАВО 
• ОБЛИГАЦИОНОПРАВО 

http://www.prafak.ni.ac.rs/files/nast_mat/Str_praksa-Gradjansko.pdf
http://www.prafak.ni.ac.rs/files/nast_mat/Str_praksa-Krivicno.pdf
http://www.prafak.ni.ac.rs/files/studenti/teme_praksa_nasledno_jun2016.pdf
http://www.prafak.ni.ac.rs/files/nast_mat/Str_praksa-Finansijsko.pdf
http://www.prafak.ni.ac.rs/files/nast_mat/Str_praksa-Krivicno_procesno.pdf
http://www.prafak.ni.ac.rs/files/nast_mat/Str_praksa-Medj_krivicno.pdf
http://www.prafak.ni.ac.rs/files/nast_mat/Str_praksa-Obligaciono.pdf

