
 
 
 

Спецификација предмета за књигу предмета 

Студијски програм   Oсновне академске студије права 
Изборно подручје (модул)   
Врста и ниво студија  Oсновне академске студије  
Назив предмета  Клиничко правничко образовање 
Наставник (за предавања)    проф. др Невена Петрушић, проф. др Мирослав Лазић, проф. 

др Миомира Костић, проф. др Горан Обрадовић, доц. др 
Дарко Димовски, доц. др Ивана Симоновић, доц. др Душица 
Миладиновић-Стефановић и доц. др Михајло Цветковић 

 
Наставник/сарадник (за вежбе)  доц. др Дарко Димовски, доц. др Ивана Симоновић, доц. др 

Душица Миладиновић-Стефановић, доц. др Михајло 
Цветковић, асс. Анђелија Тасић, асс. Иван Илић и асс. Милица 
Вучковић 

Наставник/сарадник (за ДОН)   
Број ЕСПБ  6 Статус предмета 

(обавезни/изборни) 
 изборни 

Услов   
Циљ 
предмета 

Усвајање стандарда правног професионализма и правне етике; обука студената у 
правничким вештинама: - правно информисање, правни интервју, правно 
саветовање, састављање поднесакаа, оспособљавање студената уа примену 
протокола пријема клијента, администрирање, евидентирање, протоколисање и 
документовање у адвокатској канцеларији. 
  

Исход 
предмета 

 Савладавањем програма Право детета, кроз планиране активности и облике 
наставе/учења, очекује се да студент:  

1) усвоји стандарде правног професионализма;  
2) усвоји кодекс професионалне правне етике;  
3) буде способан да пружи правне информације; 
4) буде способан да води правни интервју,  
5) буде способан да води процес саветовања;  
6) уме да саставља поднеске;  
7) познаје протокол пријема клијената, начин евидентирања, протоколисања, 

документовања у адвокатској канцеларији; и  
8) буде мотививисан да унапређује своје професионалне способности и 

вештине.  
 

Садржај предмета 



Теоријска 
настава 

 Правни професионализам; Стандарди професионалне адвокатске етике; : - правно 
информисање, правни интервју (активно салушање, изражавање емпатије, рад са 
осећањима, постављање питања, фазе интервјуа), правно саветовање 
(идентификација проблема, откривање и разматрање циљева клијента, 
идентификација и разматрање опција, процењивање последица одлуке, процес 
саветовања); Састављање поднесака; Примена протокола пријема клијента; 
Администрирање, евидентирање, протоколисање и документовање у адвокатској 
канцеларији. 

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

 Пружање бесплатне правне помоћи под надзором професора и адвоката у 
огледној адвокатској канцеларији Правног факултета у Нишу.  

 

Литература 
1 Практично образовање правника, М. Лазић (ур.), Клиника за грађанско право 

Правног факултета у Нишу, Ниш, 2003. 
Практикум за рад на клиници за заштиту права жена, Н. Петрушић (ур.), ЖИЦ, 
Ниш, 2007. 
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Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 
Предавањ
а 

Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови 

  3  1       

Методе 
извођења 
наставе 

Радионице, играње улога, симулације суђења, дискусије, пружање бесплатне правне 
помоћи клијентима у огледној адвокатској канцеларији у виду правног 
информисања, саветовања и састављања поднесака.   
 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 
припремна обука  10 писмени испит   

активност на 
припремној обуци 

 15 Пружање бесплатне правне 
помоћи клијентима у огледној 
адвокатској канцеларији 

 55 

дежурство у огледној 
адвокатској 
канцеларији 
Факултета 

 20     



       
Списак тема по недељама 
1     1)  Клиничка обука правника 

2) Правни професионализам  
3) Кодекс професионалне 

етике адвоката 
 

  

2     1)  Правно информисање  
2) Правни интервју  
3) Циљеви интервјуа 
4) Фазе и структура интервјуа 
5) Вештине и технике вођења 

интервјуа,  
6) Меморандум о интервјуу  

 

  

3     1)  Правно саветовање  
2) Идентификација проблема,  
3) Откривање и разматрање 

циљева клијента,  
4) Идентификација и 

разматрање опција,  
5) Процењивање последица 

одлуке,  
6) Процес саветовања 

 

  

4     1)  Састављање поднесака 
(садржина, форма, техника)  

2) Протокол пријема клијената  
3) Администрирање, 

евидентирање, 
протоколисање и 
документовање у 
адвокатској канцеларији 

 

  

5      Дежурство у огледној адвокатској 
канцеларији. Пружање бесплатне 
правне помоћи клијентима у 
огледној адвокатској канцеларији 

  

6      Дежурство у огледној адвокатској 
канцеларији. Пружање бесплатне 
правне помоћи клијентима у 
огледној адвокатској канцеларији 

  

7      Дежурство у огледној адвокатској 
канцеларији. Пружање бесплатне 
правне помоћи клијентима у 
огледној адвокатској канцеларији 

  

8      Дежурство у огледној адвокатској   



канцеларији. Пружање бесплатне 
правне помоћи клијентима у 
огледној адвокатској канцеларији 

9      Дежурство у огледној адвокатској 
канцеларији. Пружање бесплатне 
правне помоћи клијентима у 
огледној адвокатској канцеларији 

  

10      Дежурство у огледној адвокатској 
канцеларији. Пружање бесплатне 
правне помоћи клијентима у 
огледној адвокатској канцеларији 

  

11      Дежурство у огледној адвокатској 
канцеларији. Пружање бесплатне 
правне помоћи клијентима у 
огледној адвокатској канцеларији 

  

12      Дежурство у огледној адвокатској 
канцеларији. Пружање бесплатне 
правне помоћи клијентима у 
огледној адвокатској канцеларији 

  

13      Дежурство у огледној адвокатској 
канцеларији. Пружање бесплатне 
правне помоћи клијентима у 
огледној адвокатској канцеларији 

  

14      Дежурство у огледној адвокатској 
канцеларији. Пружање бесплатне 
правне помоћи клијентима у 
огледној адвокатској канцеларији 

  

15      Дежурство у огледној адвокатској 
канцеларији. Пружање бесплатне 
правне помоћи клијентима у 
огледној адвокатској канцеларији 

  

 


