Република Србија
Универзитет у Нишу
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ
Број: 01-339/13-2008
01.02.2008. године

Наставно-научно веће Правног факултета у Нишу на предлог Статутарне
комисије на основу чл. 152. Статута Правног факултета у Нишу на седници
одржаној 01.02.2008. године доноси
ПРАВИЛНИК
О ОРГАНИЗАЦИЈИ И РАДУ ПРАВНЕ КЛИНИКЕ
Опште одредбе
Члан 1.
Овим Правилником се уређује организација, делатност и контрола квалитета
Правне клинике Правног факултета у Нишу (у даљем тексту : Клиника).
Члан 2.
Правна клиника јe наставно-научнa јединицa Правног факултета у Нишу и
облик практичне наставе.
Правна клиника, као наставно-научна организациона јединица Факултета,
обезбеђује услове за извођење клиничких програма обуке студената у правничким
вештинама.
У раду правних клиника, поред наставника и сарадника са одређене катедре,
могу учествовати и запослени у правосуђу, у државним органима, удружењима и
организацијама и сл., као спољни сарадници.
Организацију рада, план наставе на правним клиникама и руководиоца
утврђују одговарајуће катедре.
Рад правних клиника организује и координира управник кога именује декан
Факултета.
Правна клиника нема својство правног лица.
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Делатност Клинике
Члан 3.
Делатност Клинике чине следеће активности и задаци:
- организовање и извођење клиничких програма обуке студената у
правничким вештинама (правни професионализам, правна етика,
интервју, саветовање и писање правних докумената и др.);
- организовање и извођење практичне обуке студената кроз пружање
правне помоћи клијентима, под утврђеним условима;
- промовисање и унапређење клиничког програма обуке;
- организовање и извођење семинара за иновацију знања намењених
наставницима и сарадницима Правног факултета у Нишу и других
правних факултета, као и запосленима у правосуђу, државним органима и
установама, као и у невладином сектору;
- развијање и унапређивање клиничких метода обуке;
- припремање приручника, стручне литературе и других материјала;
- вршење других послова предвиђених Статутом, и поверене послове од
других органа Факултета.
Члан 4.
Клиника доноси Годишњи план и програм рада, који, на предлог управника
Клинике, доноси Одбор Клинике.
Утврђени План рада се, према потреби, може мењати у оквирима програма
рада.
Клиничко образовање
Члан 5.
У оквиру Клинике реализују се клинички програми обуке из области
правних наука, а у циљу:
- унапређивања постојећих и стицање нових знања, вештина, способности и
компетенција студената права ради што ефикаснијег укључивања у процес
рада;
- обезбеђивање услова за остварење добровољног рада студената у локалној
заједници, на пројектима од значаја за локалну заједницу, који се вреднује
у систему високог образовања;
- обезбеђивање услова за остварење доприноса наставника и сарадника
академској и широј заједници;
- личног и професионалног развоја студената, наставника и сарадника и
других стручњака који учествују у остваривању клиничких програма
обуке;
- развијања правне културе и правне свести и др.
- унапређења наставних метода.
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Члан 6.
Клинички програм обуке Клиника може остваривати самостално и у
сарадњи са другим институцијама.
У остваривању појединих програма могу бити агажовани и спољни
сарадници.
Као спољни сарадници могу бити ангажовани наставници и сарадници
других високошколских установа, као и истакнути правни и други стручњаци.
Сарадња из става 1. овог члана реализује се на основу уговора о сарадњи и
реализацији програма, који Факултет потписује са одговарајућом институцијом.

План и програм остваривање појединих облика рада
Члан 7.
План и програм клиничког програма обуке образовања усваја Одбор.
Приликом доношења плана и програма Одбор, на предлог катедре, одређује
руководиоца програма.
Руководилац клиничког програма обуке прати реализацију програма и
стара се о обезбеђивању административно-техничких услова за његово
остваривање.
Издавачка делатност
Члан 8.
У циљу реализације планова и програма обуке, Клиника, самостално или у
сарадњи са другим институцијама које учествују у остваривању програма,
припрема приручнике и друге публикације.
Послове у вези са издавањем публикација обавља, по правилу, Центар за
публикације.
Органи Клинике
Члан 9.
Органи Клинике јесу: Одбор клинике и управник.
Одбор Клинике
Члан 10.
Одбор Клинике чини по један представник са сваке катедре која остварује
клинички програм обуке.
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Председника и заменика председника Одбора именује декан Факултета на
период од 3 (три) године, из реда чланова Одбора.
Чланове Одбора имену декан на предлог катедара.
Члан 11.
Одбор ради на седницама.
Седнице Одбора могу се одржавати ако је присутно више од половине
чланова.
Одлуке се доносе већином гласова од укупног броја чланова.
Члан 12.
Одбор Клинике:
- доноси план и програм рада Одбора;
- разматра и усваја програме клиничке обуке;
- организује тимове за остваривање усвојених програма клиничке обуке,
које могу чинити, поред наставника Факултета, наставници са других
факултета у земљи и иностранству, као и правни и други стручњаци као
спољни сарадници;
- разматра програмске и финансијске извештаје о реализацији клиничких
програма обуке;
- прати и оцењује квалитет рада наставника и спољних сарадника у
остваривању програма клиничких програма обуке и предлаже мере за
унапређење квалитета рада;
- успоставља сарадњу са другим високошколским установама и
појединцима у циљу припремања и реализације заједничких програма
клиничког образовања, усавршавања и обуке;
- усваја Годишњи извештај о раду Клинике и подноси га Наставно-научном
већу на разматрање.
Управник Клинике
Члан 13.
Управник Клинике дужан је да:
- организује рад на остваривању задатака Клинике, у оквиру усвојеног
плана и програма рада;
- присуствује седницама Одбора;
- припрема материјале за седнице Одбора и извештава по појединим
питањима дневног реда и даје потребна обавештења;
- саставља предлог извештаја о раду Одбора и
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- врши послове које му повери декан, Наставно-научно веће Факултета,
Одбор Клинике и катедре.
Финансирање активности Клинике
Члан 14.
Клиника обезбеђује финансирање облика рада при реализацији клиничких
образовних програма из средстава:
- факултета;
- донација, поклона и завештања;
- за финансирање научноистраживачког рада;
- пројеката и уговора у вези са реализацијом наставе и истраживања;
- која се обезбеђују из пројеката, чији је носилац факултет, а као партнери
на пројекту се јављају: локална самоуправа, државни органи и
институције, невладине организације и други;
- која се обезбеђују из пројеката, чији су носиоци: локална самоуправа,
државни органи и институције, невладине организације и други, а
факултет се јавља као партнер у тим пројектима.
Контрола квалитета
Члан 15.
У циљу осигурања и унапређења квалитета клиничке обуке Одбор
предузима следеће активности:
- процењује ефикасност и ефективност остваривања програма клиничке
обуке;
- организује систематску евалуацију квалитета рада студената, наставника
и спољних сарадника;
- прикупља информације о програмима, пројектима и активностима
правних клиника са других високошколских установа у земљи и
иностранству;
- припрема Извештај о евалуацији, који је саставни је део Извештаја о раду
Клинике.
Прелазне и завршне одредбе
Члан 16.
Овај Правилник ступа на снагу у року од осам дана од дана објављивања.
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Члан 17.
Правилник се објављује у „Билтену Правног факултета у Нишу“ и на Web
презентацији Факултета.

ДЕКАН ФАКУЛТЕТА
Проф. др Невена Петрушић
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