
Спецификација предмета за књигу предмета 
 

Студијски програм    Основне струковне студије права  

Изборно подручје (модул)   

Врста и ниво студија   Основне струковне студије  

Назив предмета Организационо правосудно право 

Број ЕСПБ  10 Статус предмета 
(обавезни/изборни) 

обавезни 

Услов   

Циљ 
предмета 

Стицање општих знања о судској власти, надлежности судова и других правосудних 
органа, као и знања која су непходна за разумевање заједничких принципа о судској 
и другој правосудној делатности, укључујући и друге државне органе, службе и 
професионалце чији је рад од значаја за правосудну делатност.  
 

Исход 
предмета 

Изучавањем предмета студенти ће:  
1) бити упознати са уставним и међународним начелима о судској власти, као и са 
заједничким принципима судске и друге правосудне делатности;  
2) познаваће организацију правосудног система Србије и општа организациона и 
функционална начела органа који га чине; 
3) познаваће надлежност судова и других правосудних органа и бити у стању да 
идентификују који је суд, односно други правосудни орган надлежан за поступање у 
конкретној правној ствари; 
4) биће оспособљени да пратепромене у домену организаципоног правосудног 
права. 
 

Садржај предмета 

Теоријска 
настава 

Појам,предмет и извори организационог правосудног права; Појам судске власти; 
Високи савет судства; Начела о судској власти и правосуђу; Судиви и њехова 
организација; Судска надлежност; Судије – избор, положај, одговорност и престанак 
функције; Судска управа; Јавно тужилаштво – организациона и функционална 
начела; Јавни тужиоци и заменици јавних тужилаца – избор и именовање, положај и 
престанак функције; Јавно правобранилаштво – организација, надлежност и начела;  
Државно веће тужилаца; Стручна правна помоћ;  Адвокатура; Начела адвокатуре; 
Положај адвоката, стицање и губитак својства адвоката; Други субјекти пружања 
правне помоћи; Органи, службе и професионалци од значаја за правосудну 
делатност (Омбудсман, Повереник за информације од јавног значаја, Повереник за 
заштиту равноправности, јавни бележници, јавни извршитељи, стачајни управници,  
медијатори, вештаци).   

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

Анализа установа организационог правосудног права; идентификовање надлежног 
суда - рад на хипотетичким примерима, семинарски рад/есеј/емпиријско 
истраживање, упознавање са организацијом и радом судске управе; дебата о нечелу 
једнаке доступности правосуђа.   
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Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 

Предавањ
а 

Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови 

 4 1       

Методе 
извођења 
наставе 

Предавања уз визуелне презентације, вежбе; дискусија, SWOT анализа, семинарски 
рад, есеј, истраживачки пројекат, тест, симулација медијације 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 50 
поена 

Завршни испит 50 поена 

активност у току  
предавања 

 20 писмени испит   

практична настава  15 усмени испит  50  

колоквијуми  5     

семинари  10     

Списак тема по недељама 

1  Појам,предмет и извори организационог правосудног права       

2  Појам судске власти; Високи савет судства       

3 Начела о судској власти и правосуђу    

4  Судови и њихова организација       

5 Судска надлежност     

6 Судије – избор, положај, одговорност и престанак функције       

7 Судска управа      

8 Јавно тужилаштво – организациона и функционална начела;  Државно веће 
тужилаца 

   

9  Јавни тужиоци и заменици јавних тужилаца – избор и именовање, положај 
и престанак функције 

     

10  Јавно правобранилаштво – организација, надлежност и начела      

11 Адвокатура; Начела адвокатуре; Положај адвоката, стицање и губитак 
својства адвоката 

     

12 Други субјекти пружања правне помоћи    

13 Органи, службе и професионалци од занчаја за правосудну делатност       

14 Презентација семинарских радова/есеја/емпиријских истраживања      

15 Презентација семинарских радова/есеја/емпиријских истраживања      

 


