
ОБАВЕШТЕЊЕ О СТРУЧНОЈ ПРАКСИ ЗА СТУДЕНТЕ ОСНОВНИХ 
АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ПРАВА 

Студијским програмом основних академских студија права из 2013. године предвиђено је да 
студенти неопходна практична знања стичу кроз обавезну стручну праксу, коју ће обављати 
у одговарајућим институцијама. Стручна пракса је обавезни вид практичне наставе 
предвиђен на другој години студија (3 ЕСПБ) и на трећој години студија (2 ЕСПБ). 

Стручна пракса траје најмање две радне седмице. 

За обављање стручне праксе студент добија упут од Службе за наставу и студентска питања. 
Пре почетка стручне праксе, студент је дужан да се обрати одговарајућем предметном 
наставнику. 

Студент је дужан да води дневник стручне праксе. Међутим, због актуелне 
епидемиолошке ситуације, а на основу Одлуке Наставно-научног већа број 01-1608/8 од 
16.07.2020, студенту на располагању стоје две могућности: да уради стручну праксу у 
складу са силабусом прдмета, или да се сматра да је испунио обавезе утврђене силабусом 
предмета Стручна пракса II и Стручна пракса III, када буде прихваћен Трећи део 
Дневника стручне праксе (Обрада института), без обављања праксе у одговарајућој 
установи. Ова одлука важи само за шк. 2019/20. годину. 

Студенти који имају могућност да одраде праксу у одговарајућој институцији могу образац 
упута за обављање стручне праксе преузети ОВДЕ. 

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, те израду одговарајућег стручно-практичног рада на тему којој је била 
посвећена пракса у целости или делимично. 

Студент је дужан да на дневнику рада означи наставника који треба да прегледа рад, имајући 
у виду област, односно материју на коју се односи конкретни случај примене одређеног 
прописа, односно, правног института. 

Наставник у форми одговарајућег извештаја и својим потписом у индексу студента оцењује 
урађену стручну праксу. Уколико стручна пракса није позитивно оцењена, наставник је 
дужан да наведе разлоге и да одреди начин отклањања недостатака. 

* 

http://www.prafak.ni.ac.rs/files/studenti/uput_strucna_praksa_2020.pdf


Студенти II године ОАС обављају стручну праксу из следећих предмета: 

1. УВОД У ГРАЂАНСКО И СТВАРНО ПРАВО 
2. УПРАВНО ПРАВО 
3. КРИВИЧНО ПРАВО 
4. ПОРОДИЧНО ПРАВО 

Студенти III године ОАС обављају стручну праксу из следећих обавезних предмета: 

1. КРИВИЧНО ПРОЦЕСНО ПРАВО 
2. ОБЛИГАЦИОНО ПРАВО 
3. ЈАВНЕ ФИНАНСИЈЕ И ФИНАНСИЈСКО ПРАВО 
4. РАДНО И СОЦИЈАЛНО ПРАВО 
5. НАСЛЕДНО ПРАВО 

Студентима II и III године ОАС, у договору са предметним наставницима, може бити 
одобрено обављање стручне праксе из одслушаних изборних предмета. 

* 

Списак установа у којима се може обавити стручна пракса: 

Адвокатска комора Ниш 

Привредни суд у Нишу 

Народна банка Србије 

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 

Више јавно тужилаштво 

Управни суд 

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/nast_mat/Str_praksa-Krivicno.pdf
http://www.prafak.ni.ac.rs/files/nast_mat/Str_praksa-Obligaciono.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-Nasledno.pdf


Основни суд у Нишу 

Основни суд у Крушевцу 

Основни суд у Пироту 

Основни суд у Прокупљу 

Основни суд у Зајечару 

Центар за социјални рад ,,Свети Сава'' у Нишу. 

Студенти имају могућност да обављају стручну праксу и у другим институцијама са 
којима Правни факултет Универзитета у Нишу нема закључен одговарајући уговор, уколико 
им то омогући институција којој се обрате. 
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