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Република Србија 
Универзитет у Нишу 
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ 
Број: 01-297/5 
21. 02. 2018. године 
  
 
 На основу члана 143. Статута Правног факултета у Нишу („Билтен Правног 
факултета“, бр. 177/11), Наставно-научно веће Правног факултета на седници 
одржаној 21. 02. 2018. године, усвојило је предлог 
 
 
СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ПРАВА 

 
1. Опис и циљеви Студијског програма 

 
Основне струковне студије права трају три године (шест семестара). 
Завршетком студија студент стиче звање ,,струковни правник''.  
Током студија студент мора да савлада градиво из 16 обавезних и 4 изборнa 

предмета. Неопходна практична знања студенти ће стицати кроз обавезну стручну 
праксу, коју ће обављати у одговарајућим институцијама (судови, тужилаштва, 
државна управа, органи локалне самоуправе, привредни субјекти, итд). Овако 
обављена стручна пракса вреднује се ЕСПБ бодовима. 

Циљ Студијског програма је да студенте оспособи за примену знања и вештина 
потребних за укључивање у радни процес и за самостално обављање правничких 
послова у органима државне управе и локалне самоуправе, у јавним службама, 
привредним друштвима, организацијама, удружењима и другим институцијама 
правног система, примерених звању струковни правник. 

Студијски програм омогућава студенту да избором предмета из понуђене 
изборне листе активно учествује у креирању свог образовања. 

Однос обавезних и изборних предмета усклађен је са одредбама Правилника о 
стандардима и поступку за акредитацију студијских програма (најмање 20% 
изборних предмета) и он се остварује учешћем изборних предмета са 36 ЕСПБ у 
укупној вредности од 180 ЕСПБ на основним академским студијама права. 

У структури студијског програма основних струковних студија права 
заступљене су следеће групе предмета: академско-општеобразовни, стручни, 
стручно-апликативни. 

 
2. Врсте студија и исход процеса учења 

 
На основним струковним студијама изводи се студијски програм који 

оспособљава студенте за примену и унапређење правничких знања и вештина.  



 2

Циљ студијског програма је да студентима омогући стицање практичних 
знања, вештина и способности неопходних за професионално обављање 
правничких послова у правосуђу, државној управи и локалној самоуправи, јавним 
службама, привредним организацијама и у другим организацијама и 
институцијама.  

Циљ студијског програма је, такође, да оспособи студенте да користе 
стручну литературу, примене знање и разумевање у професији, пренесу знања на 
друге, наставе студије и развију способност за тимски рад. 

Савладавање студијског програма основних струковних студија права 
обезбеђује предметно-специфичне компентенције које доказују да је студент 
оспособљен да: 

- обавља управноправне послове у управи, правосуђу, привредним друштвима, 
удружењима, организацијама, јавним службама, јавном бележништву;  

- самостално примењује стечена знања у пракси,  
- влада основним правним терминима и правилно примењује правну 

терминологију;  
- повезује основна знања из разлитичих области њихове примене;  
- разуме основне врсте правних аката, елементе правног система и правне 

државе,  
- решава конкретне проблеме уз употребу стручних знања и вештина, 
- разуме организацију правосудног система Србије и општа организациона и 

функционална начела органа који га чине, 
- развија правилан однос према колегама на послу и развија личну аутономију 

без повреде интергритета других личности,  
- прати стручну литературу и ресурсе, 
- користи правне ресурсе на Интернету и савремену информатичку технологију 

у свакодневном раду. 
Успешним окончањем основних струковних студија, студент се може укључити 

у наставни процес на специјалистичким струковним студијама права.  
 

3. Академски назив 
 
Завршетком студија студент стиче звање ,,струковни правник'.' 
 

4. Услови за упис на студијски програм 
 

У прву годину основних струковних студија може се уписати лице које има 
средње образовање. 

Кандидат који конкурише за упис у прву годину основних струковних студија 
полаже пријемни испит у складу с општим актом који доноси Сенат, на предлог 
Факултета. 

Кандидат који има положену општу матуру, по правилу, не полаже пријемни 
испит. Уместо пријемног испита овом кандидату се вреднују резултати опште 
матуре, у складу са правилником који доноси Сенат. 
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5. Листа обавезних и изборних предмета 

 
Прва година 

 
Предмети I семест. Недељни фонд 

часова 
Укупан фонд 

часова 
ЕСПБ 

Основи права 4+2+1 105 10 
Уставно уређење 4+2+1 105 10 
Управљање људским 
ресурсима 

4+2 90 10 

 Укупно  20 300 30 
Предмети I I семест.    
Организационо 
правосудно право 

4+1 75 10 

Eкономија за правнике 4+1 75 6 
Изборни предмет 4+1 75 9 
Правна информатика и 
административно 
пословање 

4+1 75 5 

Укупно 20 300 30 
 
 
Листа изборних предемта за прву годину (студент бира један од четири понуђена 
предмета).  
 
Изборни предмети: 

1. Енглески језик, 
2. Немачки језик  
3. Руски језик 
4. Француски језик. 
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Друга година 

 
Предмети III семестра Недељни 

фонд часова 
Укупан фонд 

часова 
ЕСПБ 

Основи грађанског права 4+2+1 105 10 
Основи кривичног права и 
кривичног поступка 

4+2+1 105 10 

Основи управног права 4+2 90 10 
Укупно 20 300 30 

Предмети IV семест.    
Радно и социјално законодавство 4+2 90 10 
Институције јавних финансија 4+1 75 7 
Увод у право европских 
интеграција 

3+1 60 5 

Изборни предмет 4+1 75 8 
 

Укупно 20 300 30 
 
Листа изборних предмета за другу годину (студент бира један од четири понуђена 
предмета): 
 
Изборни предмети: 

1. Писање правних докумената 
2. Постанак и развој установа приватног и јавног права 
3. Евиденција непокретности и права 
4. Јавне политике 
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Трећа година 

 
Предмети V семест. Недељни фонд 

часова 
Укупан фонд 

часова 
ЕСПБ 

Основи уговорног права 4+1+1 90 10 
Право извршења 
кривичних санкција 

4+1+1 90 10 

Изборни предмет (1) 4+2 90 10 
Укупно 20 270 30 

Предмети VI семест.    
Грађански судски поступци 4+1+1 90 10 
Службеничко право 4+1+1 90 10 
Изборни предмет (2) 3+1 60 9 
Стручна пракса  90 1 

Укупно 20 330 30 
 
 
Листа изборних предмета за трећу годину (студент бира по један од изборних 
предмета са листе 1 и листе 2): 
 
Изборни предмет 1 
1. Пословне и банкарске финансије 
2. Уговорно потрошачко право 
3. Криминалистика 
 
Изборни предмет 2 
1. Јавно-приватна партнерства 
2. Право и пракса медијације 
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6. Начин организовања студија и потребно време за извођење појединих 

облика студија 
 
Студије се организују као једносеместралне, са просечним укупним 

оптерећењем студента у оквиру 40-часовне радне недеље током једног семестра. 
Студијски програм на основним струковним студијама права остварује се путем: 
предавања, вежби, консултација, семинара, семинарских радова, стручне праксе, 
теренске наставе, стручних екскурзија и других облика активне наставе. 
Успешност студената у савлађивању појединог предмета континуирано се прати 
током наставе и изражава се поенима.  
 Практична настава изводи се као саставни део наставног процеса. 
 Студенти праксу могу обављати у државним органима, установама и 
привредним субјектима (судовима, тужилaштвима, органима државне управе и 
локалне самоуправе, предузећима и установама). 
 Студијски програм стуковних студија права не предвиђа обавезу завршног 
рада. 

7. Бодовна вредност сваког предмета исказаног у ЕСПБ 
 
Бодовна вредност сваког предмета саставни је део курикулума. 
 

8. Предуслови за упис појединих предмета или групе предмета 
 

Опредељивање студената за одређени предмет може се условити претходно 
положеним испитима из једног или више предмета, што се одређује силабусом 
сваког наставног предмета, као саставног дела овог студијског програма. 

 
9. Начин избора предмета из других студијских програма 

 
Начин избора предмета из других студијских програма биће уређен уколико 

буду уведени нови студијски програми. 
 

10. Услови за прелазак са других студијских програма у оквиру истих или 
сродних области студија 

 
Уколико се на Факултету организују други студијски програми на основним 

струковним студијама, студенти могу прелазити са једног студијског програма на 
други, на начин уређен општим актима Факултета. 

Студенти који су уписали студијски програм права на неком другом факултету, 
или студијски програм из образовно-научног поља друштвено-хуманистичких 
наука могу прећи на студијски програм који се организује на Факултету, под 
условима предвиђеним општим актима Факултета. 
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11. Проходност на академске студије 
 
Студент основних струковних правних студија може уписати прву годину 

академских студија под условима предвиђеним општим актом Факултета. 
 
 

12. Предиспитне обавезе 
 
Утврђује се сразмера поена стечених у предиспитним обавезама и на испиту, 

при чему предиспитне обавезе учествују у обиму од 30 до 70 поена, а укупан број 
поена (предиспитне обавезе и завршни испит) износи 100 поена. 

Начин и облици вредновања појединих предиспитних активности утврђени 
су силабусима за сваки наставни предмет. 

 
 

ДЕКАН ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА 
 

                                                                                   Проф. др Саша Кнежевић 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


