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УПОЗНАЈТЕ ВАШ ФАКУЛТЕТ
Правни факултет у Нишу је државна
високошколска, образовно-научна установа, са
својством правног лица, у саставу Универзитета у Нишу.
Правни факултет бави се наставно-научном, научноистраживачком и издавачком делатношћу, као и
пружањем интелектуалних услуга. У оквиру своје
наставно-научне делатности Факултет организује и
остварује студијске програме на основним академским,
дипломским академским и докторским студијама права.
Факултет је основан 1960. године, као Правни
одсек Правно-економског факултета у Нишу, у саставу
Универзитета у Београду, а од 1970. године он је
самостална високошколска установа, у саставу
Универзитета у Нишу.
Радом Факултета руководе декан и Савет
Факултета, састављен од представника наставника и
сарадника Факултета, представника ненаставних
радника, представника студената и представника које
именује Влада Републике Србије. Факултет има
продекана за наставу, продекана за финансије и
студента-продекана, кога бира Студентски парламент.
Стручни органи Факултета су: Наставно-научно
веће, Веће у одговарајућем саставу, Научно веће Центра
за правна и друштвена истраживања и Одбор за
перманентно образовање.
Факултет у свом саставу има следеће
организационе јединице:
1. Наставно-научну јединицу, коју чине катедре,
Центар за перманенто образовање и Правна клиника.
2. Научно-истраживачку јединицу коју чине
Центар за правна и друштвена истраживања, Центар за
публикације, Библиотека и Рачунско-информациони
центар.
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3. Јединица за квалитет. Субјекти обезбеђења
квалитета су: Одбор за квалитет, Комисија за праћење и
унапређивање студирања, Комисија за односе са
студентима и Менаџер квалитета.
4. Секретаријат Факултета који чине следеће
организационе јединице: Служба за опште послове,
Служба за наставу и студентска питања и Служба за
материјално-финансијске послове.
Седиште Правног факултета је у Нишу, Трг
краља Александра бр. 11, на простору од 8.200 м2. За
извођење предавања и осталих облика наставе
студентима је на располагању Амфитеатар са 480 места,
8 учионица, са 828 места и 48 кабинета са 57 места.
Студенти користе два савремено опремљена
кабинета за правну информатику са 40 рачунара
најновије генерације, имају приступ Интернету и
могућност коришћења правних и других база података.
Библиотека, у чијем је саставу Читаоница са 110 места,
располаже библиотечким фондом од преко 27.000 књига
и 509 наслова домаћих и страних часописа. У склопу
Факултета је и књижара у којој се могу набавити сви
уџбеници, неопходни за припремање испита и студије
права уопште, као и сви потребни обрасци, испитна
питања и други пратећи материјал.
Факултет сарађује са 18 образовних установа у
земљи и иностранству и са 21 правосудном и другим
инстутуцијама, са којима има склопљене уговоре о
сарадњи, што ствара услове за мобилност студената,
организовање квалитетне теренске наставе и стручне
праксе.
2. Полазећи од садржине Закона о висoком
образовању и о сновних принципа Болоњске
декларације, Факултет је почектом 2008. године усвојио
нове студијске програме основних и дипломских
академских студија права. Основне одлике усвојених
студијских програма су: једносеместралност наставе,
могућност студената да активно креирају свој
образовни профил избором предмета са листе изборних
предмета и из понуђених изборних група предмета, као
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и обавезна стручна пракса која се обавља у
одговарајућим институцијама.
У структури студијских програма, поред
академско-теоријских и теоријско-методолошких
предмета, заступљени су у високом проценту научностручни и стручно-апликативни наставни програми.
Осавремењивањем програма студија права уводе се
модерни облици наставе са активним учешћем
студената кроз рад у малим групама који треба да
омогући виши ниво практичног знања и стицање
посебних вештина у обављању правничке професије. У
том циљу сачињени су нови наставни програми
(силабуси), и који обухватају циљ и исходе учења,
садржај предмета, као и литературу. Студенти могу наћи
силабусе свих наставних предмета на сајту Факултета и
на тај начин могу се упознати са календаром предавања
и темама које ће бити обрађиване на предавањима и
дискутоване на вежбама. У складу са програмом рада
ограничен је број страна уџбеника и/или друге
литературе који су студенти дужни да савладају
приликом полагања испита.
Студијски програм основних академских студија
права траје четири године и окончањем студија студент
стиче звање „правник“. Циљ Студијског програма је да
студентима омогући стицање општих и посебних
теоријских и практичних знања и вештина и оспособи
их 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 правник.
Студијски програм дипломских академских
студија права траје годину дана и завршетком ових
студија студент стиче звање „дипломирани правник“.
Успешним окончањем дипломских академских студија
права студент стиче општа и посебна теоријска и
практична знања, вештине и способности неопходне за
професионално обављање правничких послова.
Пут који студенти треба да пређу до стицања
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одговарајуће дипломе није лак, али нови студијски
програми нуде нове методе у наставном процесу и
оцењивању студената. То подразумева стално радно
ангажовање и активно учешће студената у свим
облицима извођења наставе. Предиспитне активности
студената вреднују се и изражавају кроз поене који се
урачунавају у укупан збир поена неопходних за
позитивну оцену на испиту. Коначна оцена формира се
збрајањем поена са предиспитних активности и поена
које носи свака позитивна оцена од шест до десет.
3. Желећи вам добродошлицу на Правни
факултет, изражавамо заједничку жељу да ваш боравак
на њему буде што сврсисходнији, краћи и успешнији, а
да за то време, поред неизбежних познанстава и
узајамних симпатија, не заборавите да је ваш главни
разлог доласка и учешћа у животу и раду Факултета
УПОЗНАВАЊЕ ЛЕПОТЕ И СНАГЕ ПРАВА И
СТВАРАЊЕ СВЕСТИ О ТОМЕ ДА ЈЕ ЗАКОНИТО
ПОСТУПАЊЕ СВИХ И У СВАКОЈ ПРИЛИЦИ
БИТАН УСЛОВ СТВАРАЊА СТАБИЛНОГ И
ПРОСПЕРИТЕТНОГ ДРУШТВА ЗА СВЕ.

Пут који треба да пређете да би стекли статус
студента Правног факултета састоји се од неколико
етапа: припремне наставе (факултативно), пријаве на
конкурс, полагања пријемног испита и уписа на
Факултет.
а. Припремна настава (факултативно)
организује се ради боље припреме кандидата за
полагање пријемног испита из Српског језика и
Историје, по програму за гимназије језичког смера. У
склопу планираног фонда часова наставе (по 20 часова
за сваки предмет) излаже се материја, обухваћена
програмом из којег се састављају питања у виду теста.
Припремна настава се организује почетком јуна, а
пријаве интересената примају се до момента
отпочињања наставе, при чему се кандидати могу
определити за похађање и само једног курса.
б. Конкурсни поступак регулисан је Законом о
високом образовању и Статутом Факултета, као и
посебним правилима Конкурса за упис студената на
прву годину студија, у којем је одређен број студената
који се могу уписати као студенти чије се образовање
финансира на терет буџета, као и број студената који
сами финансирају своје студије. Број одобрених места
за упис у прву годину основних академских студија
својом одлуком одређује Влада, по прибављеном
мишљењу високошколских установа и Националног
савета за високо образовање.

ВАШ ПУТ ДО ИНДЕКСА

II
ВАШ ПУТ ДО ИНДЕКСА

11

ВАШ ПУТ ДО ИНДЕКСА

в. Право учешћа на конкурс за упис имају сви
држављани Србије, као и страни држављани и лица без
држављанства, под условима прописаним Законом и
Статутом Факултета.
Кандидати за упис на прву годину студија дужни
су да поднесу потребну документацију и доказ о
извршеној уплати накнаде за полагање пријемног
испита. Пријаве на конкурс предају се Служби за
студентска питања, која врши претходну проверу
приспелих пријава и издаје идентификациони број и
картон под којим су документа заведена. Поменути
картон чува се до уписа на Факултет, односно до
одустајања од уписа.
Документа потребна за пријаву на конкурс су:
- извод из матичне књиге рођених;
- сва четири оригинална сведочанства о
завршеној средњој школи;
- оригинал дипломе о положеном матурском
односно завршном испиту;
- признаница о извршеној уплати накнаде за
полагање пријемног испита.
г. Пријемни испит - Кандидати који желе да
упишу Правни факултет дужни су да приступе полагању
пријемног испита из Српског језика и Историје према
наставном програму за гимназије језичког смера. У
прилогу овог Информатора налазе се програми за
припремање и полагање пријемног испита, са
примерима тестова из оба предмета из претходних
година.
Пријемни испит полаже се, по правилу, првих
дана јула месеца, поштујући унапред утврђен распоред
кандидата по салама, који се објављује пре полагања
испита. Кандидати су дужни да са собом понесу личну
карту или пасош као средство за утврђивање
идентитета, као и идентификациони картон са бројем
пријаве. Пријемни испит траје три школска часа и
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састоји се у одговарању на тест питања (по 30 за сваки
предмет, укупно 60 питања). Сваки позитиван одговор
на питање постављено у тесту доноси по један поен.
Укупан успех на пријемном испиту добија се збрајањем
поена добијених на тесту из Српског језика и Историје.
Максималан број поена који кандидат може остварити
на пријемном испиту може бити 60. С обзиром на то да је
пријемни испит анониман и да се полаже под шифром,
забрањено је уписивање имена, презимена, броја
пријаве или било каквог другог знака на тесту или на
коверти.
д. Рангирање кандидата врши се према успеху
постигнутом на пријемном испиту и успеху оствареном
у средњој школи (просек оцена помножен са два), тако
да кандидат максималано може остварити 100 поена, од
тога 60 по основу резултата на пријемном испиту и 40
поена по основу успеха у средњој школи). Комисија за
упис студената, после спроведеног конкурсног
поступка, утврђује и објављује јединствену ранг листу.
Учесник на конкурсу може поднети приговор
декану на редослед кандидата за упис у прву годину
основних студија у року од 3 дана од дана објављивања
ранг листе на огласној табли Факултета.
Декан доноси, по приговору учесника конкурса,
решење у року од 3 дана од дана пријема приговора.
Кандидат може изјавити жалбу на решење
декана Комисији за приговоре и жалбе студената коју
формира Савет Факултета у року од 3 дана од пријема
решења.
Комисија одлучује по жалби у року од 3 дана од
дана њеног пријема.
ђ. Упис примљених кандидата врши се након
објављивања коначне ранг листе на огласној табли
Факултета. Ако два кандидата имају једнак број поена,
предност има онај који има бољи успех у средњој школи
из предмета који се полажу на пријемном испиту.
Уколико, пак, и у том погледу постоји подударање
њихових поена, предност ће се дати оном кандидату који
је носилац диплома или награда са савезног или

13
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републичког такмичења у знању из одговарајуће
области. Кандидат, који је на републичком такмичењу
освојио једно од прва три места из предмета који се
полажу на пријемном испиту, не полаже тај предмет, већ
му се признаје максималан број бодова.
Кандидат је обавезан да при упису поднесе
следећа документа:
- два попуњена ШВ-обрасца,
- индекс,
- студентски картон,
- три фотографије величине 4 х 6 цм и
- признаницу о извршеној уплати школарине
(важи за
самофинансирајуће студенте).
Самофинансирајући студент може да плати
износ школарине у више месечних рата. Детаљније
информације о томе могу се добити у Служби за наставу
и студентска питања.

Факултет је конципирао три нивоа академских студија
права (4+1+3) академске студије у трајању од четири
године, дипломске (мастер) студије у трајању од једне
године и докторске студије, у трајању од три године.
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III
ОБРАЗОВНА ДЕЛАТНОСТ ФАКУЛТЕТА

1.
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ОСНОВНИХ
АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ПРАВА
Основне академске студије на Правном
факултету у Нишу трају четири године и реализују се
према Студијском програму који је усвојен почетком
2008. године. Током студија студент је дужан да
савлада градиво из обавезних и изборних предмета.
Однос обавезних и изборних предмета такав је да 20%
наставног програма чине изборни предмети које
студент и бира у складу са својим интересовањима и
тиме сам креира свој образовни профил. Стручна
пракса је саставни део студијског програма и обавља
се на трећој и четвртој години студија. У структури
Студијског програма највећи број предмета спада у
категорију научно-стручних и стручно-апликативних
предмета (75%). Мањи број наставних предмета
спада у групу академско-општеобразовних и
15
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теоријско-методлошких предмета, чије изучавање
пружа теоријска знања о основним правним
установама и друштвеним феноменима.
По завршетку студијског програма основних
академских студија права студент може да настави
правничко образовање уписивањем дипломских
академских студија права.
П р е д м е т и и з С т уд и ј с ко г п р о г р а м а
распоређени су на следећи начин по годинама студија:
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ОСНОВНИХ
АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ПРАВА
Прва година
Предмети I семестра
Увод у право
Римско право
Историја права
Основи економије
Укупно
Предмети II семест.
Уставно право
Увод у грађанско право и
Стварно право
Изборни предмет¹
Изборни предмет¹
Укупно

Недељни фонд час.
4+1+1*
4+1
4+1
4+1
16+4+1*

Укупан фонд час.
90
75
75
75
315

ЕСПБ
9
7
7
7
30

5+1+1*
5+1+1*

105
105

10
10

3+1
3+1
16+4+2*

60
60
330

5
5
30

* Остали облици активне наставе
¹Студент се приликом уписа II семестра опредељује за два
предмета са I листе изборних предмета.
I ЛИСТА ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА:
1.Основи социологије са социологијом права
2.Уставна историја Србије
3. Велики правни системи
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Предмети III семестра
Кривично право
Управно право
Изборни предмет¹
Изборни предмет¹
Укупно

Недељни фонд час.
5+1+1*
5+1+1*
3+1
3+1
16+4+2*

Укупан фонд час.
105
105
60
60
330

ЕСПБ
10
10
5
5
30

Предмети IV семестра
Међународно јавно право
Породично право

4+1+1*
4+1

90
75

9
7

4+1
4+1

75
75

7
7

16+4+1*

315

30

Наследно право
Јавне финансије и
финансијско право
Укупно

* Остали облици активне наставе
¹ Студент се приликом уписа III семестра опредељује за два
предмета са II листе изборних предмета.
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Друга година

II ЛИСТА ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА:
1. Економска политика
2. Наука о управљању са правном информатиком
3. Еколошко право

17
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Трећагодина

Предмети V семестра
Кривично процесно право
Облигационо право
Предмет из изборне групе¹
Изборни предмет²
Укупно
Предмети VI семестра
Радно и социјално право
Криминологија
Предмет из изборне групе ¹
Предмет из изборне групе¹
Стручна пракса³
Укупно

Недељни фонд час.
5+1+1*
5+1+1*
3+1
3+1
16+4+2*

Укупан фонд час.
105
105
60
60
330

ЕСПБ
10
10
5
5
30

5+1+1*
4+1
3+1
3+1

105
75
60
60

15+4+1*

300

10
7
5
5
3
30

* Остали облици активне наставе
¹Студент се приликом уписа V семестра опредељује за
један предмет са III листе изборних предмета.
Приликом уписа VI семестра студент може да изабере
два предмета са IV листе изборних предмета у зависности
од тога који је предмет са III листе изборних предмета
одслушао.
²Студент се приликом уписа V семестра опредељује за
један предмет са V листе изборних предмета.
³Стручна пракса траје две радне седмице и обавља се
из групе позитивноправних предмета након одслушаног
VI семестра, у институцији са којом Факултет има
закључен одговарајући уговор.
III ЛИСТА ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА:
1. Пенологија
2. Арбитражно право
3. Посебно управно право
4. Пореско право
5. Међународне организације
6. Компанијско право
7. Међународно кривично право
8. Философија права
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Редни број

Назив изборног предмета

1

Правна медицина

2
3
4
5
6
7
8

Криминалистика
Основи грађанског права ЕУ
Право локалне самоуправе
Медијско право
Берзанско право и пословање
Пословне и банкарске финансије
Међународно хуманитарно право

9
10

12

Међународна људска права
Банкарско право и право хартија од
вредности
Право спољне трговине и страних
инвестиција
Међународно радно право

13
14

Савремене демократије
Правне и политичке теорије

11

Обавезно претходно
одслушао/ла
Пенологија или
Арбитражно право
Пенологија
Арбитражно право
Посебно управно право
Посебно управно право
Пореско право
Пореско право
Међународно организације
или Међународно кривично
право
Међународне организације
Компанијско право
Компанијско право
Међународно кривично
право
Философија права
Философија права

V ЛИСТА ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА:
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IV ЛИСТА ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА:

1.Право дистрибуције
2.Дисциплинско право
3.Виктимологија
4.Буџетско право
5.Права детета
6.Финансијске институције
7.Клиничко правничко образовање
8.Правне студије рода
9.Право потрошача
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Четврта година
Предмети VII семестра
Грађанско процесно право
Трговинско право
Изборни предмет¹
Изборни предмет¹
Укупно
Предмети VIII семест.
Међународно приватно право
Међународно трговинско
право
Право интелектуалне својине
Енглески језик
Стручна пракса²
Укупно

Недељни фонд час.
5+1+1*
5+1+1*
3+1
3+1
16+4+2*

Укупан фонд час.
105
105
60
60
330

ЕСПБ
10
10
5
5
30

4+1+1*
4+1+1*

90
90

9
9

4+1
3+0

75
45

15+3+2*

300

7
3
2
30

* Остали облици активне наставе
¹Студент се приликом уписа VII семестра опредељује за
два предмета са VI листе изборних предмета.
²Стручна пракса траје једну радну седмицу и обавља се из
групе позитивноправних предмета након одслушаног VIII
семестра, у институцији са којом Факултет има закључен
одговарајући уговор.
VI ЛИСТА ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА:
1.Право дистрибуције
2. Дисциплинско право
3. Виктимологија
4. Буџетско право
5. Права детета
6. Финансијске институције
7. Клиничко правничко образовање
8. Правне студије рода
9. Право потрошача
10. Енглески језик струке
Студент полагањем изборних предмета, предвиђених
студијским програмом, остварује 50 ЕСПБ бодова, што
одговара стандарду учешћа изборних предмета од најмање
20%, у укупном броју од 240 ЕСПБ на основним
академским студијама.
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Дипломске академске студије на Правном
факултету у Нишу трају годину дана и реализују се према
Студијском програму који је усвојен почетком 2008.
године. Током студија студент је дужан да савлада градиво
из два обавезна предмета и четири предмета које је сам
одабрао са широке листе изборних предмета. Однос
обавезних и изборних предмета је такав да студент може
самостално одабрати и профилисати своје студије јер око
50% наставних предмета може бирати у складу са својим
интересовањима. У току дипломских академских студија
права студент је дужан да обави студијски истраживачки
рад у трајању од 150 часова, као и да изради дипломски рад.
По завршетку студијског програма дипломских академских
студија права студент може да настави стручно
усавршавање на студијама трећег степена - докторске
студије.
Предмети из Студијског програма распоређени
су на следећи начин по годинама студија:

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ

2.
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ДИПЛОМСКИХ
АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ПРАВА

Прва година
Предмети I
семестра

Недељни фонд
часoва

Укупан фонд
часова

ЕСПБ

Основи права ЕУ
Политички систем
Изборни предмет¹

4+1
4+1
3+1+1*

75
75
75

8
8
7

Изборни предмет¹
Укупно

3+1+1*
14+4+2*

75
300

7
30

Изборни предмет¹

3+1+1*

75

7

Изборни предмет¹
Студијски
истраживачки рад
Дипломски рад
Укупно
УКУПНО-ГОДИНА

3+1+1*
0+0+10*

75
150

7

6+2+12*

300
600

Предмети II
семестра

16
30
60

* Остали облици активне наставе
21
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¹Студент бира укупно четири изборна предмета са листе
изборних предмета. Услови за избор сваког предмета утврђени
су силабусом.
ЛИСТА ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА
1.Малолетничко кривично право
2.Право обезбеђења
3.Уставно судство
4.Прекршајно право
5.Нотаријално право
6. Форензичка психологија и психологија судског поступка
7.Међународно приватно право Европске уније
8.Вансудско решавање спорова
9.Право осигурања
10.Право конкуренције и заштита потрошача
11.Стечајно право
12.Саобраћајно право
13.Право привредног система Европске уније
14.Међународно финансијско право
15.Рачуноводствено право
16.Право кибернетског простора
17.Право хартија од вредности
18.Парламентарно право
19.Решавање радних спорова
20.Црквено право
21.Људска права
22.Међународне организације
23.Право локалне самоуправе
24.Дипломатско и конзуларно право
25.Теорија државе
26.Институти римског права
27.Правна традиција словенских народа
28.Правна етика
29.Савремени политички системи
30.Византијска државнo-правна традиција
31. Српска правно-политичка мисао

Студент полагањем изборних предмета остварује 28 ЕСПБ
бодова, што одговара стандарду учешћа изборних предмета од
најмање 30%, у укупном броју од 60 ЕСПБ бодова на
дипломским академским студијама.
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Студ и ј с к и п р о г р а м н а о с н о в н и м и
дипломским академским студијама права остварује
се путем: предавања, вежби, консултација, семинара,
семинарских радова, стручне праксе, теренске
наставе, стручних екскурзија и других облика
активне наставе и ангажовање студената. Провера
стечених знања студената врши се колоквирањем и
полагањем испита.
Док Студијски програм основних академских
студија не предвиђа обавезу израде и одбране
завршног рада, на дипломским академским студијама
студент је дужан да изради и одбрани дипломски рад
у ужој области права коју сам одабере.
Успешно ст студената у савлађивању
појединог предмета континуирано се прати током
наставе и изражава се поенима.
Испуњавањем предиспитних обавеза и
полагањем испита студент може остварити највише
100 поена, при чему студент основих академсих и
дипломских академских студија права испуњавањем
предиписпитних обавеза може остварити највише 50
поена.
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IV
ОСТВАРИВАЊЕ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА
ОСНОВНИХ И ДИПЛОМСКИХ
АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА
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1.
ОБЛИЦИ АНГАЖОВАЊА СТУДЕНАТА У
САВЛАДАВАЊУ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА
ОСНОВНИХ И ДИПЛОМСКИХ АКАДЕМСКИХ
СТУДИЈА
Ангажовање студената у савладавању студијског
програма основних и дипломских академских студија
обухвата активну наставу, самостални рад,
колоквијуме, испите и друге видове ангажовања.
Облици активне наставе:
а. Предавања представљају основни и
класичан метод преношења знања. Предавања се
држе се из свих наставних дисциплина, предвиђених
студијским програмима и обавезна су за све студенте.
Предавања се одржавају у групама, према утврђеном
распореду који се јавно објављује пре почетка сваког
семестра.
б. Вежбе и консултације. На вежбама,
односно консултацијама тумаче се и разрађују извори,
приказују и дискутују примери из судске, управне и
друге праксе, излажу, приказују и практично изводе
процесне и друге радње, проверава знање студената,
дају одговори на њихова питања и посећују органи и
организације изван Факултета, ради упознавања са
праксом.
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в. Семинари и семинарски радови.
Семинари су облик наставе који је намењен стицању
продубљених знања, оспособљавању студената за
самосталну обраду стручних проблема и развоју
смисла за теоријска разматрања.
Семинарски радови су стручни и теоријски радови у
којима студенти показују како су савладали основне
методолошке принципе истраживачког рада. Студент
је обавезан да у току студија изради и успешно
одбрани најмање један семинарски рад.
г. Правне клинике су облик активне наставе
за реализацију клиничких програма обуке студената у
правничким вештинама. У раду истих, поред
наставника и сарадника са одређене катедре, могу
учествовати и запослени у правосуђу и другим
државним органима и организацијама, као и спољни
сарадници. Организацију рада и план наставе на
правним клиникама утврђују катедре.
д. Теренска настава је облик наставе који се
обавља посетом правосудним органима, државним
о р г а н и ма , о р г а н и ма л о ка л н е с а м оу п р а ве ,
предузећима, установама и другим институцијама у
Нишу и другим градовима. Њен основни циљ огледа
се у упознавању студената са начином обављања
правничког позива и применом прописа у пракси.
Овај облик наставе обавља се у току студија права из
оних предмета чији силабуси предвиђају теренску
наставу као облик активне наставе.
ђ. Студијски истраживачки рад је облик
активне наставе на дипломским академским
студијама. У току дипломских академских студија
права студент је дужан да обави студијски
истраживачки рад у трајању од 150 часова.
Присуство и активност на предавањима,
вежбама и другим облицима активне наставе, зависно
од наставне дисциплине, вреднују се и носе одређени
број поена.
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Остали облици ангажовања студената
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а. Стручна пракса је облик ангажовања
студената коју, по правилу, обављају за време летњег
распуста у државним, управним, правосудним
органима и институцијама или предузећима. Ова
обавеза тиче се свих студената, треће и четврте године
и траје највише две радне недеље.
Студент је у обавези да током праксе уредно води
дневник рада. Обрада теме стручне праксе
подразумева примену оних метода који се користе
приликом израде семинарских радова, што
подразумева теоријски и практични осврт на
одабрану тему. Дневник рада и потврда о обављеној
стручној пракси предају се Служби за наставу и
студентска питања.
б. Тамичење у симулацији суђења. Студенти
Правног факултета у Нишу традиционално учествују
на moot-court такмичењу. Такмичење се састоји у
решавању практичне ситуације из различите области
права.
в. Такмичење у беседништву. Студенти,
поводом дана Факултета, организују такмичење у
беседништву. Припрему студената и организацију
такмичења обавља комисија коју именује декан
факултета. До сада су студенти нишког Правног
ф а кул т е т а у ч е с т в о в а л и н а м н о го б р о ј н и м
такмичењима и освајали значајна признања.
г. Стручна екскурзија се организује, на
основу одлуке декана, за студенте завршне године
Факултета у земљи или иностранству. Екскурзијом
руководе професор или асистент који је одређен
одлуком декана Факултета.

Провера стечених знања студената на
основним и дипломским академских студијама права
врши се путем колоквијума и испита. Провера знања
на дипломским академским студијама остварује се и
одбраном дипломског рада. Услови под којима се
врши провера знања, као и начини и рокови за то,
утврђени су општим актом Факултета.
а. Колоквијум представља посебан облик
провере знања који претходи испиту. Предметни
наставник одређује области из којих ће бити рађен
колоквијум, време и начин његовог одвијања.
Колоквијум обавља наставник или сарадник. Успех се
оцењује са ”КОЛОКВИРАО”, односно ”НИЈЕ
КОЛОКВИРАО”. Успешно полагање колоквијума
носи одређени број поена у оквиру предиспитних
активности који се студенту уписују у индекс.
б. Испит представља коначну проверу знања
студената из одговарајућег предмета. На испит може
изаћи студент који је остварио најмање 30 поена, у
оквиру предиспитних активности предвиђених
силабусом наставног предмета.
Начин полагања испита. Испит је јаван.
Јавност се обезбеђује објављивањем на огласној
табли распореда полагања за све студенте, имена
испитивача и просторија у којима се испит полаже, и
присуством најмање два слушаоца.
Испит се полаже по правилу усмено, а само у
оправданим случајевима, уз одобрење декана,
писмено.
Испит из предмета Страни језик полаже се
писмено и усмено.
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2.
ОБЛИЦИ ПРОВЕРЕ ЗНАЊА
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Коначна оцена на испиту је заснована на збиру
укупно остварених поена које је студент стекао
испуњавањем предиспитних обавеза и полагањем
испита, а према квалитету и квантитету стечених
знања и вештина.
Полагањем испита студент стиче одређени
број ЕСПБ бодова у складу са студијским програмом
Испитни рокови су: јануарски (од 15.01. до
15.02.), априлски (од 10.04. до 25.04.), јунски (од
01.06. до 30.06.), септембарски (од 01.09. до 25.09.),
октобарски (од 01.10. до 15.10). Новембарски,
децембарски, мартовски и априлски рок (од 10. до 25.
у месецу) важе за апсолвенте. Декан Факултета
изузетно може посебном одлуком увести ванредни и
накнадни испитни рок.
Студент има право да поднесе, Комисији Већа
Факултета, приговор на оцену добијену на испиту, ако
није задовољан добијеном позитивном оценом или
сматра да испит није обављен у складу са законом и
општим актом Факултета, у року од 36 часова од
добијања оцене.
Литература. Испити се припремају из
препоручене литературе која се за сваку школску
годину утврђује Планом извођења наставе.
Препоручена литература за поједини испит мора бити
усклађена са обимом студијског програма. Списак
литературе посебно се објављује, а сваки професор,
обично на првим часовима предавања, обавештава
студенте о литератури за свој наставни предмет.
в. Дипломски рад је завршни део студијског
програма дипломских академских студија права.
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а. Права студената
Студент има право:
1) на упис, квалитетно школовање и
објективно оцењивање;
2) на благовремено и тачно информисање о
свим питањима која се односе на студије;
3) на активно учествовање у доношењу
одлука, у складу са Законом и Статутом;
4) на самоорганизовање и изражавање
сопственог мишљења;
5) на повластице које произлазе из статуса
студента;
6) на подједнако квалитетне услове студија за
све студенте;
7) на различитост и заштиту од
дискриминације;
8) да бира и да буде биран у Студентски
парламент и друге органе Факултета,
односно Универзитета.
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V

б. Дужности студената
Студент је дужан да:
1) испуњава наставне и предиспитне обавезе;
2) поштује опште акте Факултета и
Универзитета ;
3) поштује права запослених и других
студената на Факултету;
4) учествује у доношењу одлука у складу са
Законом и статутом.
29
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Студент има право на жалбу Наставнонаучном већу Факултета, уколико Факултет повреди
неко од његових права.
в. Упис наредне године студија. Студент
стиче право на упис на вишу годину студија, под
условима предвиђеним Статутом, када испуни све
студијске обавезе изражене у ЕСПБ које је преузео
уписом у претходну годину студија.
Студент који није испунио обавезе из
предходног става може наставити студије тако да
поново упише предмет из кога није испунио студијске
обавезе у претходној години, под условима и на начин
који утврђује Наставно-научно веће посебним
општим актом Факултета.
г. Право на убрзано студирање. Успешни
студенти, који остваре више од 60 ЕСПБ у једној
школској години, могу завршити студије у краћем
року, односно стећи шире правничко образовање, у
складу са општим актом Факултета.
д. Награђивање и промовисање најбољих
студената. Ради подстицања студената на веће
залагање и рад, општим актом Факултета утврђује се
категорија „изузетно успешан студент“. Статус
изузетно успешног студента признаје се сваком
студенту који упише наредну годину студија са
просечном оценом изнад 9, ако је у току једне
академске године положио све испите потребне за
упис у наредну годину студија.
Изузетно успешан студент има право на
одређене академске бенефиције, утврђене општим
актом Факултета, као и на посебну диплому, коју му
Факултет уручује заједно са дипломом о завршеним
студијама.
Факултет установљава годишњу награду за
најбољег студента, са сваке године студија, у оквиру
сваког студијског програма, као и награду за најбољег
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студента који је стекао диплому на студијском
програму.
ђ. Када права и обавезе студента мирују?
Студенту који је због болести био спречен да студира,
који је упућен на стручну праксу у земљи или
иностранству у трајању најмање 6 месеци, који је
упућен на одслужење односно дослужење војног
рока, као и студенту родитељу док дете не напуни
годину дана живота и студенткињи за време
трудноће, мирују права и обавезе. Студент ово право
остварује, након подношења захтева, на основу
одлуке декана.
Студент коме мирују права и обавезе може полагати
испите из наставних предмета претходне године
студија за који је испунио обавезе утврђене
програмом студија.
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VI
ОРГАНИЗОВАЊЕ СТУДЕНАТА
а. Студентски парламент Факултета
организује се ради остваривања права и заштите
студената. Избор чланова Студентског парламента
Факултета врши се сваке године у априлу, тајним и
непосредним гласањем. Право да бирају и да буду
бирани у Студентски парламент имају сви студенти
Факултета, уписани на студије у школској години у
којој се врши избор. Мандат чланова Студентског
парламента траје једну годину. Начин и поступак
предлагања и избора кандидата уређује се Статутом
Студентског парламента Факултета.
б. Студентске организације. Студенти су, у
циљу заштите својих права и интереса од оснивања
Факултета до данас, били организовани у
одговарајуће организационе облике, који се током
времена мењали. Данас је основна студентска
организација Савез студената Правног факултета,
који је започео са радом 1990. године. Савез студената
Правног факултета развија и унапређује плодну
сарадњу, на стручном, културно-образовном и
спортском нивоу са сродним студентским
организацијама других факултета Универзитета у
Нишу, правних факултета у земљи и иностранству.
Ова студентска организација издаје своје интерно
гласило „Правник“, које прати сва актуелна
дешавања на Факултету. Осим тога, Савез студената
редовно учествује „правнијадама“, организује
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апсолвентске екскурзије и апсолвентске вечери.
Осим Савеза студената Правног факултета, од 1996.
године на Факултету делује и Европско удружење
студената права (ELSA), локална група Ниш, као
самостално, неполитичко и непрофитабилно
удружење студената права и младих правника. Из
широког спектра активности ELSE нарочито треба
истаћи оне које се односе на студентску размену,
реализацију пројеката, организацију и учешће на
многобројним семинарима, трибинама и радионицама у земљи и иностранству.
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VII
УПРАВА ФАКУЛТЕТА

Управа Факултета

Декан
Проф. др Невена Петрушић
Продекани
Проф. др Ирена Пејић
Доц. др Горан Обрадовић
Студент продекан
Филип Живковић
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Катедра за правнотеоријске науке
Др Мирољуб Симић, редовни професор
Др Драган Чорбић, редовни професор
др Сузана Медар, асистент
мр Мира Симовић, асистент
мр Наталија Жунић, асистент
мр Славиша Ковачевић, асистент
мр Марко Трајковић, асистент

НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ

VIII
ВАШИ НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ

Катедра за јавноправне науке
Др Милан Петровић, редовни професор
Др Зоран Радивојевић, редовни професор
Др Драган Стојановић, редовни професор
Др Предраг Димитријевић редовни професор
Др Александар Петровић, ванредни професор
Др Ирена Пејић, ванредни професор
Др Горан Обрадовић, доцент
мр Небојша Раичевић, асистент
мр Дејан Вучетић, асистент приправник
Маја Настић, асистент приправник
35
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Катедра за кривичноправне науке:
Др Слободанка Константиновић-Вилић, редовни
професор
Др Војислав Ђурђић, редовни професор
Др Драган Јовашевић, ванредни професор
Др Зоран Ћирић, ванредни професор
Др Миомира Костић, ванредни професор
Др Саша Кнежевић, ванредни професор
Мр Душица Миладиновић, асистент
Катедра за грађанскоправне науке :
Др Радмила Ковачевић, редовни професор
Др Милорад Рочкомановић, редовни професор
Др Мирко Живковић, редовни професор
Др Невена Петрушић, редовни професор
Др Мирослав Лазић, ванредни професор
Др Наташа Стојановић, ванредни професор
Др Дејан Јанићијевић, асистент
Мр Тања Китановић, асистент
Ивана Симоновић, асистент приправник
Сања Марјановић, сарадник у настави
Михајло Цветковић, сарадник у настави
Новак Крстић, сарадник у настави
Катедра за трговинскоправне науке
Др Дара Миленовић, редовни професор
Др Александар Ћирић, редовни професор
Др Милена Затила, доцент
Др Предраг Цветковић, доцент
Др Видоје Спасић, доцент
Слободан Стојановић, сарадник у настави
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Др Милорад Божић, редовни професор
Др Владимир Серјевић, редовни професор
Др Милева Анђелковић, ванредни професор
Др Љубица Николић, ванредни професор
Др Срђан Голубовић, ванредни професор
Др Марина Димитријевић, доцент
Александар Мојашевић, асистент приправник
Катедра за правноисторијске науке
Др Драган Николић, редовни професор
Др Мила Јовановић, редовни професор
Др Небојша Ранђеловић, доцент
мр Марија Игњатовић, асистент
Александар Ђорђевић, асистент приправник

НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ

Катедра за правноекономске науке
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IX
СЛУЖБЕ КОЈЕ СТОЈЕ НА РАСПОЛАГАЊУ
СТУДЕНТИМА
а. Служба за наставу и студентска питања
задужена је за регулисање свих питања везаних за
статус студената (упис, овера семестра, пријаве
испита...).
б. Библиотека са читаоницом је посебна
организациона јединица Факултета која организује и
врши све послове везане за набавку, обраду, чување и
коришћење књижног фонда којим Факултет
располаже (више од 27.000 књига и 509 наслова
стручних часописа, домаћих и страних).
Библиотечки материјал је компјутерски
обрађен, а постоји и посебан кориснички програм за
претраживање фондова Библиотеке. У склопу
Библиотеке постоји пространа читаоница која ради од
8 до 20 сати, као и позајмно одељење за издавање
књига студентима.
в. Рачунско-информациони центар је
посебна организациона јединица Факултета која
обавља информационе послове у области научноистраживачке делатности и пружа техничку подршку
извођењу наставе и раду стручних служби Факултета.
Студентима стоји на располагању велики број
рачунара на којима се уз помоћ стручног лица врши
њихова обука за рад. Осим тога, студенти могу да
користе интернет кроз академску мрежу која је
доступна 24 часа на Факултету.

СЛУЖБЕ ЗА ВАС

г. Књижара продаје по приступачним ценама
све уџбенике и другу допунску литературу
(практикуме, монографије, приручнике) за
савладавање испитног градива .
д. Клуб студената је у сарадњи Факултета са
Студентским културним центром Универзитета у
Нишу организован тако да разноврсним садржајима,
учини квалитетнијим друштвени живот студентске
популације, пружајући могућност за организовање
забавних и културних манифестација и догађања.
Самим тим, то би требало да доприне се
успостављању духа дружељубља, који је од увек био
једна од првих одлика студената права.
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ПОНАВЉАМО

ДОКУМЕНТА
ПОТРЕБНА ЗА ПРИЈАВУ
НА КОНКУРС:
Извод из матичне књиге рођених
Сва четири оригинална сведочанства о
завршеној средњој школи
Оригинал дипломе о положеном матурском
односно завршном испиту
Признаница о извршеној уплати накнаде за
полагање пријемног испита

ДОКУМЕНТА
ПОТРЕБНА ЗА УПИС:
Два попуњена обрасца ШВ-20
Индекс
Студентски картон
Три фотографије величине 4х6 цм
Признаница о извршеној
уплати школарине
(важи за самофинансирајуће
студенте)

40

ПРИЛОЗИ

ПРИЛОЗИ

1) ПРОГРАМ ЗА ПРИПРЕМАЊЕ И ПОЛАГАЊЕ
ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА

Књижевни језик. Екавски и ијекавски изговор.
Наречја српског језика. Дијалекатска основица
српског књижевног језика.
ГРАМАТИКА СРПСКОГ ЈЕЗИКА
Променљиве и непроменљиве речи (именице,
придеви, заменице, бројеви, глаголи, предлози,
прилози, везници, речце и узвици). Основни појмови
о извођењу (деривацији) речи. Синтакса. Реч.
Синтагма. Падежни систем. Систем зависних
реченица. Систем независних реченица.

ПРИЛОЗИ

1. ЈЕЗИК

ПРАВОПИС
Основни принципи правописа српског књижевног
језика. Правописна решења у вези са гласовним
алтернацијама. Правописни и интерпункцијски
знаци. Писање скраћеница и позајмљеница.
2. КЊИЖЕВНОСТ
КЊИЖЕВНОСТ СТАРОГ ВЕКА: Хомер - Илијада;
Софокле - Антигона; Библија.
СРЕДЊОВЕКОВНА КЊИЖЕВНОСТ: Почеци
словенске писмености, значај рада Ћирила и
Методија и њихових ученика; најстарија словенска
писма, ст аро словенски је зик и рецензије
старословенског језика; главне врсте средњовековне
књижевности; Св. Сава - Житије св. Симеона,
Јефимија - Похвала кнезу Лазару, деспот С. Лазаревић
Слово љубве.
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НАРОДНА КЊИЖЕВНОСТ: Појам, настанак, врсте,
одлике. Српска дјевојка, Кнежева вечера, Марко пије
уз рамазан вино, Диоба Јакшића, Ропство Јанковић
Стојана, Бој на Мишару, Бановић Страхиња,
Хасанагиница, Девојка бржа од коња.
Х У М А Н И З А М И Р Е Н Е СА Н СА П о ј м о в и ,
о собено сти, значај. Франче ско Петрарка Канцонијер; Данте Алигијери - Божанствена комедија
(Пакао); Ђовани Бокачо - Декамерон; В. Шекспир Ромео и Јулија, Хамлет; Сервантес - Дон Кихот.
БАРОК И КЛАСИЦИЗАМ Барок и класицизам и
њихови главни представници у Европи и код нас.
Молијер - Тврдица; И. Гундулић - Осман.
ПР О СВЕТИТЕЉСТВО: Књижевно ст епохе
просветитеља. Г. С. Венцловић; З. Орфелин; Д.
Обрадовић - Писмо Харалампију, Живот и
прикљученија; Ј. С. Поповић Тврдица.
РОМАНТИЗАМ: Појам, особености, значај, главни
представници. Џ. Г. Бајрон - Чајлд Харолд;
Александар С. Пушкин - Цигани, Евгеније Оњегин;
Вук Стефановић Караџић рад на реформи језика и
правописа; П. П. Његош - Горски вијенац; Б.
Радичевић - Ђачки растанак, Ђ. Јакшић - Вече, Поноћ,
Ј. Ј. Змај - Јутутунска народна химна; Л. Костић- Santa
Maria della Salute.
РЕАЛИЗАМ: Појам, особености, значај, главни
представници. Оноре де Балзак - Чича Горио; Н. В.
Гогољ Ревизор. Rеализaм у српској књижевности
(Светозар Марковић - Певање и мишљење; Јаков
Игњатовић - Вечити младожења; Милован Глишић Глава шећера; Лаза Лазаревић - Ветaр; Радоје
Домановић - Данга; С. Сремац - Зона Замфирова;
Бранислав Нушић - Народни посланик; В. Илић Сиво суморно небо, Запуштени источник.
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МЕЂУРАТНА И РАТНА КЊИЖЕВНОСТ Књижевни
покрети и струје између два светска рата. Ратна
књижевност.
Владимир Мајаковски - Облак у панталонама; Ф. Г.
Лорка - Романса месечарка; Ф. Кафка - Процес;
Семјуел Бекет - Чекајући Годоа; Милутин Бојић Плава гробница; Милош Црњански - Суматра,
Стражилово, Сеобе I део; И. Г. Ковачић - Јама;
Десанка Максимовић - Тражим помиловање; Васко
Попа - Каленић, Манасија; Бранко Миљковић - Ватра
и ништа.

ПРИЛОЗИ

МОДЕРНА: Модерна, одлике, представници. Ш.
Бодлер - Везе; А. П. Чехов - Ујка Вања; Алекса
Шантић - Вече на шкољу; Јован Дучић - Залазак
сунца; Милан Ракић - Долап, Наслеђе; Владислав
Петковић Дис - Можда спава; Сима Пандуровић Светковина, Родна груда; Б. Станковић - У ноћи,
Коштана, Нечиста крв; Јован Скерлић - О Коштани.

САВРЕМЕНА КЊИЖЕВНОСТ: Битна обележја и
најзначајнији представници европске и српске
књижевности. А. Ками - Странац; Х. Л. Борхес Чекање; Иво Андрић - Проклета авлија, Еx Ponto, На
Дрини ћуприја; Meша Селимовић Дервиш и смрт;
Добрица Ћосић - Корени, Време смрти; Данило Киш Енциклопедија мртвих; Душан Ковачевић Балкански шпијун.
3. КЊИЖЕВНОТЕОРИЈСКИ ПОЈМОВИ
Систематизовање основних књижевних појмова.
Лирска поезија, одлике, подела.
Епска поезија, одлике, подела.
Драмска поезија, одлике, подела.
Периоди у развоју књижевно сти: античка
књижевност; хуманизам и ренесанса; барок;
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класицизам; просвећеност; романтизам; реализам;
модерна; међуратна и ратна књижевност; савремена
књижевност.
Средства књижевноуметничког изражавања (стилске
фигуре): метафора, метонимија, апо строф,
ономатопеја, алитерација, асонанца, епитет,
поређење, персонификација, хипербола, градација,
антитеза, симбол, алегорија, иронија, сарказам.
4. ЛИТЕРАТУРА ЗА ПРИПРЕМУ И ПОЛАГАЊЕ
ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА
1. Б. Милић, Љ. Николић: ЧИТАНКА за I, II, III и IV
разред гимназије,
2. J. Деретић: Историја књижевности за I, II, III и IV
разред гимназије,
3. Ж. Станојчић, Љ.Поповић: Граматика српског
језика за I, II, III и IV разред гимназије,
4. М. Пешикан, Ј. Јерковић, М. Пижурица: Правопис
српског језика (школско издање).
2) ПРОГРАМ ЗА ПРИПРЕМАЊЕ И ПОЛАГАЊЕ
ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА ИЗ ИСТОРИЈЕ
—Увод историја као наука, Праисторија, Откриће
метала
рађање цивилизације ( град
колевка
цивилизације, стварање државе), Народи и државе
Месопотамије, Старо вавилонско царство, Асирско
царство, Ново вавилонско царство, писменост,
Египат ( Син бога сунца, писменост и наука),
Феничани, Стара Грчка, Настанак полиса, Спарта,
Атина, Периклово доба, Грчка историографија и
филозофија, Успон Македоније, Александрово
краљевство, Стари Рим, Државно и друштвено
уређење Рима у доба републике, Криза Римске
републике Доба краљева, I и II тријумвират, Култура у
доба републике (беседниство), Августов принципат,
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—Хришћанство у раном средњем веку ( доба
васељенских сабора, велики раскол цркве 1054),
Настанак Франачке државе, Настанак феудалног
друштва, Византија до XII века, Досељавање Словена
на Балкан, Покрштавање Словена
—Европа XII
XV век, Настанак градова и
у н и в е р з и т е т а , Ф еуд а л н о д р у ш т в о , Ус п о н
западноевропских монархија
—Србија у доба Немањића, Држава Немањића, Успон
државе Немањића, Држава и друштво, Улога цркве
XII XV век, Култура српске средњевековне државе
(библиотека и правни споменици), Постанак и развој
Босанске државе

ПРИЛОЗИ

Доба принципата, Доба домината, Култура у доба
царства ( друштвене науке), Хришћанство, Крај
античког света ( Јустинијанова обнова Римског
царства )

—Продор Турака у Европу и балканске државе, Распад
Српског царства и продор Турака, Српска
де спотовина, Крај државне само стално сти
балканских дрзава
—Свет од краја XV до краја XVIII века, Велика
географска открића, Зачеци капиталистичке привреде
( друштвене и политичке промене ), Хуманизам и
ренесанса, Реформација и контрареформација,
Енглеска у XII и XVIII веку (славна револуција),
Русија (реформе у духу просвећеног апсолутизма)
—Јужни Словени и њихови суседи под османлијском
влашћу, Државно и друштвено уређење Османлијског
царства, Улога Пећке патријаршије, Сеобе Срба ( I и II
сеоба, озакоњење положаја Срба у Угарској)
—Револуције крајем XVIII века, Рат за независност

(изградња грађанске државе и значај), Велика
француска револуција
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—Борба Јужних Словена против Османлијског

ПРИЛОЗИ

царства, I српски устанак, II српски устанак, Срби у
Угарској у првој половини XIX века, Учешће Срба у
револуцији 1848/49. године
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—Србија од пада уставобранитеља до Берлинског
конгреса, Србија од Берлинског конгреса до Мајског
преврата, Краљевина Србија од Мајског преврата до
Балканских ратова, Српски народ у Хабзбуршком
царству крајем XIX века, Југословенска идеја и
с т ва р а њ е н о в е д р ж а в е , К р а љ е в и н а СХС ,
Парламентаризам у Краљевини, Страначке борбе и
национални сукоби, Почетак распада Краљевине
Југославије

ЛИТЕРАТУРА ЗА ПРИПРЕМУ И ПОЛАГАЊЕ
ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА ИЗ ИСТОРИЈЕ
С. Ферјанчић, Т. Катић Историја за I разед гимназије
ЗУНС, Београд, 2003
С. Марјановић-Душанић, М. Шујица, Историја за II
разред гимназије општег и друштвено-језичког
смера, ЗУНС, Београд, 2002
М. Перовић, Р. Новаковић, Историја за III разред
гимназије општег и друштвено-језичког смера,
ЗУНС, Београд, 1994
К. Николић, Н. Зутић, М. Павловић, З. Шпадијер
Историја за III разред гимназије природноматеметичког смера и IV разред гимназије општег и
друштвено-језичког смера, ЗУНС, Београд , 2002.

ПРИЛОЗИ
ПРИМЕР БР.1
ТЕСТ ПИТАЊА ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И ИСТОРИЈЕ

2. Наведи за која три гласа ваздушна струја делом пролази и
кроз нос _____ , _____ , _____ .
3. Одреди врсте речи:
Зар
- ___________________ ,
није
- ___________________ ,
доста
- ___________________ ,
да
- ___________________ ,
двојица - ___________________ ,
иду
- ___________________ ,
пешице - ___________________ .

ПРИЛОЗИ

1. Норма књижевног језика дефинише се као
_____________________________________.

4. Подвуци речи које се мењају по падежима и одреди у ком
су падежу:
Налазим храброст да главу провучем кроз оквир прозора
на вагону.
__________________________________________ ,
__________________________________________ ,
__________________________________________ ,
__________________________________________ ,
__________________________________________ ,
5. Kонгруенција je ___________________________________
,
6. Подвуци субјекат у реченици:
Милана нема код куће.
7. Подвуци објекте у реченици:
Народ лако измишља приче и брзо их шири.
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8. Подвуци и одреди врсту зависне реченице.
Кошуља му је била толико пута закрпљена, да је
личила на једро.
___________________________ .
9. Одреди значење фразеологизама.
Сатерати у мишју рупу ___________________________ .
Дотерати цара до дувара
___________________________ .
10. Подвуци сложенице:
рукав, рука, рукопис, наручити, рукохват, уручити.
11. Шта значе изрази:
плагијат
___________________________ .
факсимил
___________________________ .
12. Напиши правилно реченицу:
Утакмицу посматра шесто гледаоца.

13. У којој се уметности прославила Сапфо?
а) у музици,
б) у сликарству,
в) у књижевности.
(заокружи тачан одговор)
14. На ком је миту заснована радња у трагедији
„Антигона“?
а) мит о златном руну,
б) мит о Аталанти,
в) мит о Едипу.
(заокружи тачан одговор)
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15. Наброј бар три мотива из Страдања и васкрсења
Христовог.
________________________________
________________________________
________________________________

Ове стихове изговара
_____________________________
17. А у руке Мандушића Вука
Биће свака пушка убојита.
Ове стихове изговара
_____________________________

ПРИЛОЗИ

16. А ја што ћу, али са киме ћу?
Мало руках малена и снага,
Једна сламка међу вихорове,
Сирак тужни без нигдје никога?

18. Стеван Сремац описује људе из нишке средине у своја
три дела:
________________________________
________________________________
________________________________
19. Израз “бодлеризам” oзначава:
а) осећај незадовољства људи, због тога што не
могу ником да се супротставе,
б) осећање пркоса и револта због свести о
човековој затечености у свету бесмисла,
в) чежња за слободом која је обузела поробљене
народе.
(заокружи тачан одговор)
20. Творац модерне лирске психолошке драме зове се:
_______________________________
21. Којој врсти песама припадају лирске песме:
Претпразничко вече___________________
Долап ______________________________
Можда спава ________________________
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22. Речи: „Буди човек, а човек је само за жал и муку
здаден “, изговара ________________

ПРИЛОЗИ

23. Речи: „Буди човек, а човек је само за жал и муку
здаден “, упућене су ____________________________
24. Израз “ламент” значи:
а) плач,
б) сигурност,
в) јадиковање,
г) туга,
д) радост.
(заокружи тачне одговоре)
25. Синтагма “кафкијанска атмосфера” означава:
а) узвишеност човекове одлучности да и по цену
живота сачува своје достојанство и не покори
се тиранији,
б) свет у коме је све могуће, без обзира на
организованост друштва,
в) свест бесмисла, беспомоћности, нелогичности,
насиља, патње, самоће,
г) снагу и моћ родољубља и човековог поноса
(заокружи тачне одговоре)
26. Јунак романа Процес зове се
_________________________________________
27. Личности Владимир и Естрагон јављају се у драми
_____________________.
Oни чекају ______________________________
28.
За коју је збирку својих песама Д. Максимовић
написала:
''У њој сам изразила вековну тежњу нашег
народа да не повреди правду, затим његов
отпор према насиљу, презирање охолости,
склоност према милосрђу, способност да се
приволи царству небескоме''.
Назив збирке је
___________________________________________
_____
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29.

Хоће ли слобода умети да пева
као што су сужњи певали о њој.

30.

Наброј бар два савремена српска драмска писца.
_________________________________________
_________________________________________

31. Са појавом вишка производа и приватне својине
јавиле су се и првобитне људске
заједнице.
ДА
НЕ

ПРИЛОЗИ

Наведи назив песме:
_______________________________
У којој се збирци песама налази ова песма ?
_______________________________
Ко је аутор збирке песама ?
_______________________________

32.Становниство Индије било је подељено на касте
ДА
НЕ
33. Назив Грци који се данас употребљава потиче од :
а) самих Грка
б) Римљана
в) Европљана
34. Хомерско доба у Грчкој историји траје од :
а) XV XII века
б) XII VIII века
в) VIII VI века
35. У Спартанској држави најбројнији су били
а) Спартанци
б) Перијеци
в) Хелоти
36. Хоплити су били тешко наоружани војници у
спартанској војсци
ДА

НЕ

53

37. Пелопонески савез окупљао је државе са
а) демократским робовласничким уређењем
б) аристократским робовласничким уређењем

ПРИЛОЗИ

38. Оснивач персијске државе био је
а) Дарије
б) Кир
в) Камбиз
39. Битка у Термопилском кланцу одиграла се
а) 480 год.пре н.е.
б) 490 год.пре н.е.
40. Атина је била најразвијенији и најснажнији грчки полис
а) у IV веку пре н.е.
б) у V веку пре н.е.
в) у VI веку пре н.е.
41. Најзначајније грађевине старих Грка биле су на
Акропољу. Наведи их.
1._________________ 2. __________________
3. ________________ 4. __________________
42. Најзначајнији центри културног и научног
стваралаштва у доба хеленизма били су:
1._______________________ 2.
______________________ 3. _____________________
43. Након збацивања задњег краља Тарквинија Охолог
509.год. пре н.е. Рим је проглашен републиком
ДА
НЕ
44. У другој фази борбе између патрицијата и плебејаца ,
плебејци остварују право на писане
законе на 12 бронзаних таблица
ДА
НЕ
45. Позната реченица « ALEA IACTA EST « Гај Јулија
Цезара изречена је
а) 39.год.пре н.е.
б)49.год.пре н.е.
в) 59.год.пре н.е.

54

47. Скитачко и ратоборно племе Хуни који су изазвали
сеобу народа, проваљују у Европу
у другој половини
а) III века пре н.е.
б) IV века пре н.е.
в) V века пре н.е.
48. Првобитни назив Енглеског парламента био је
краљевски Велики суд
ДА
НЕ
49. Првим уставом од 1791.год. грађани Француске деле
се на тзв. активне и пасивне грађане
ДА

НЕ

ПРИЛОЗИ

46. Оснивач Домината био је
а) Октавијан
б) Диоклецијан

50. Луј XVI осуђен је на смрт одлуком
а) Директоријума
б) Конвента
51. Континенталном блокадом Наполеон је желео да
економски и војно сломи
а) Енглеску
б) Русију
52. Први португалски морепловац који је дошао до
Индије био је
а) Бартоломео Дијаз
б) Васко да Гама
53. После владавине краља Милутина на престо долази
краљ Стефан Урош III Дечански
ДА
НЕ
54. Крунисање Твртка I обављено је 1377 год. у
манастиру Милешево
ДА
НЕ
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55. У току првог српског устанка одиграла се 1805 год.
битка на Мишару
ДА
НЕ

ПРИЛОЗИ

56. Црногорски владар Данило , по дозволи руског цара
,проглашава се за кнеза и тако
Црна Гора постаје световна кнежевина
ДА
НЕ
57. Другу балкански рат завршен је потписивањем
мировног уговора у Лондону 1913 год.
ДА
НЕ
58. Фебруарском револуцијом 1917 год. срушен је царски
систем у Русији
ДА
НЕ
59. Крфска деклерација донета је
а) 1917 год.
б) 1918 год.
60. Октроисани устав донет је
а) 1931 год.
б) 1932 год.
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1.”У октобру ове године навршава се седам стотина
година од смрти великог мистика и аскете
Франциска из Асијаза, свеца католичке цркве и једне
од најмаркантни- јих појава у духовном животу
света”.
(И. Андрић)
Наведена реченица по саставу је:
а) проста
б) проширена
в) сложена
Заокружите слово испред тачног одговора.

ПРИЛОЗИ

ПРИМЕР БР. 2
ТЕСТ ПИТАЊА ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И
ИСТОРИЈЕ

2. У наведеним глаголским облицима подвуците
плусквамперфекат:
будем певао, бејах певао, бих певао
3. Од именице отац облик датива
гласи_____________
4. ”Професор нам саопшти: прочитајте најпре
упутства”.
С аспекта правописа наведена реченица:
јесте,
није правилно написана.
Заокружите шта је тачно.
5. Подвуците исправно написану реч:
бурекџиница, бурегџиница.
6. Напишите компаративе придева
Сладак ________________
Мастан________________
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ПРИЛОЗИ

7. ”Вас троје станите једно иза другог”.
Уз бројеве на линијама одредите којој врсти
припадају.
Троје_______________________
Једно______________________
Другог______________________
8. ”Самоћа подстиче човјека да дође до неслућених
открића” - Одговорите која је врста речи
неслућених.____________________
9. Које су гласовне промене извршене у подвученим
речима
момак момче _____________
момак момчина____________
момак момци______________
10. Напишите скраћенице за следеће примере:
госпођица_____________
гимназија______________
Српска академија наука и уметности__________
11. Одреди падеж подвучених речи:
Мој брат је тада имао весело и насмејано
лице.____________
Мој брат је тада био веселог и насмејаног
лица.___________
12. Може ми се учинити да тонем у звуке...
Напишите који је глаголски облик подвучена
реч._________
13. Напишите правилно са правописног аспекта
реченицу:
Завршава се школска 1997/98. година, а нова
почиње 1.IX. 1998.
године.________________________________
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14. Упорно је учио, положиће испит:
Подвучена реченица је по значењу

16. Почеци словенске писмености везују се за рад
двојице хришћанских мисионара и настанак прве
словенске азбуке у другој половини IX века. Имена
мисионара и назив азбуке напишите на линији.
___________________________________
17. Ко је написао Житије деспота Стефана
Лазаревића?
а) Доментијан
б) Константин Филозоф
в) Стефан Првовенчани
Заокружите слово испред тачног одговора.

ПРИЛОЗИ

15. ”Ја ћу понети своје белешке а и ти понеси твоје
да их упоредимо”. Ако сматрате да у датој реченици
има грешака, реченицу напишите
правилно._________________________________

18. “Диоба Јакшића” јесте
а) народна-лирска песма
б) епско-лирска песма
в) уметничка песма
Заокружите слово испред тачног одговора.
19. Од наведених писаца представник европског
реализма јесте
а) Николај Гогољ
б) Хајнрих Хајне
в) Стефан Маларме
Заокружите слово испред тачног одговора.
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ПРИЛОЗИ

20. “Време смрти” је роман Добрице Ћосића у којем
он слика судбину српског народа:
а) у Балканским ратовима
б) у Првом светском рату
в) у Другом светском рату
Заокружите слово испред тачног одговора.
21. “Руку твојих да није
сунце не би никад
у сну нашем преноћило.”
Наведена строфа је из једне песме:
а) Бранка Миљковића
б) Васка Попе
22. Из кога књижевног дела су књижевни ликови:
Аксиња, Наталија, Дуњашка?
23.” Проговорила је. Збори, анђеле дивни, још; јер
блисташти” (Шекспир)
Која је стилска фигура подвучени израз?
24. “Странац” је роман о једној људског
егзистенцији и у роману се говори о:
а) човековој усамљености
б) отуђености
в) бесмислу и апсурдности живота
Заокружите слово испред тачног одговора.
25. Роман Проклету авлију треба читати као:
а) роман о истражном затвору у Цариграду и
судбинама затвореника
б) роман сложених алегоријско-симболичних
значења.
Заокружите слово испред тачног одговора.
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27. Подвуците аутора драме ”Чекајући Годоа”
а) Алберт Ками
б) Самјуел Бекет
в) Хорхе Борхес
28. У којој се нашој народној песми среће лутајући
(одисејевски) мотив муж на свадби своје жене:
29. Тамница” Владислава Петковића - Диса је:
а) родољубива песма
б) мисаона песма
ц) елегија
Заокружите слово испред тачног одговора.

ПРИЛОЗИ

26. ”Као златне токе крвљу покапане,
доле пада сунце за гору, за гране”.
(Ђура Јакшић: ”Вече”)
Стилска фигура у наведеним стиховима
је___________

30. Први чин једног познатог драмског дела почиње
песмом и игром младих девојака, а последњи чин,
који се завршава свадбом ”мртвачки је тужан”. На
линији напишите име дела и писца
31. Критско-микенска култура била је
а) пре Хомерског доба
б) истовремено кад и Хомерско доба
в) после Хомерског доба
Заокружите слово испред тачног одговора.
32. Један од побројаних органа не припада историји
Спарте. Заокружите слово испред њега.
а) архонти
б) ефори
в) герусија
г) народна скупштина
Заокружите слово испред тачног одговора.
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ПРИЛОЗИ

33. Принципат и доминат су
а) титуле римских владара
б) периоди у развитку римске државе
в) друштвене групе у Риму
Заокружите слово испред тачног одговора.
34. Ефијалт је реформатор у
а) Атини
б) Риму
в) Спарти
Заокружите слово испред тачног одговора
35. Диоклецијан је своме савладару поверио западни
део Царства са седиштем у Милану, а сам је задржао
источни део са седиштем у Никомедији.
а) да
б) не
Заокружите слово испред тачног одговора.
36. Колони су
а) становници грчких
колонија на Медитерану
б) први управници хришћанских
општина у Риму
в) обрађивачи или закупци
земље у периоду Домината
37. Сукоб око лаичке инвеституре избио је између
папе Гргура VII и немачког цара
38. Константинова даровница је
а) други назив за Милански едикт
б) зборник одлука Првог васељенског сабора
в) лажни документ приписан цару Константину
Заокружите слово испред тачног одговора.
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40. Коначан расцеп Источне (православне) и
Западне (римокатоличке) цркве одиграо се године.
41. Заокружите историјски тачан исказ:
а) Угарска и Византија су ратовале у 11. и 12. веку
због Далмације, Београда и Браничева.
б) Угарска и Византија су једине балканске силе
које у 11. и 12. веку нису међусобно ратовале пошто
су имале тачно разграничене сфере утицаја: Угарска
у Далмацији, Византија у Подунављу и Браничеву.

ПРИЛОЗИ

39. Пољска се распада на удеоне кнежевине у
а) X веку
б) XI веку
в) XIII веку
Заокружите слово испред тачног одговора.

42. Бжетислав I и Бжетислав II били су владари
а) Великоморавске кнежевине
б) Чешке
в) Пољске
43. Комитет јавног спаса припада историји
а) Инквизиције
б) Француске Револуције
в) Америчког грађанског рата 1861-1865 године.
Заокружите слово испред тачног одговора.
44. На челу Англиканске цркве од 1534. године
налази се
а) папа, као у свим католичким земљама
б) надбискуп Кентерберија
в) енглески краљ
г) Горњи дом енглеског Парламента
Заокружите слово испред тачног одговора.
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ПРИЛОЗИ

45. Борбу за своје национално ослобођење Грци
отпочињу
а) 1811. године
б) 1821. године
в) 1848. године
г) 1876. године
Заокружите слово испред тачног одговора.
46. Процес израстања и јачања српске државе у
Рашкој убрзале су и сталне борбе са већформираним
суседним државама. Наведите две најзначајније
суседне државе са којима је Србија од краја IX до
почетка XII века у сталним сукобима:
47. Године 1998. обележен је значајан вишевековни
јубилеј оснивања манастира Хиландара. Наведите
годину оснивања манастира Хиландара и име
оснивача:
48. Србија је пала под турску власт
а) 70 година после смрти цара Душана
б) 70 година после Маричке битке
в) 70 година после Косовске битке
Заокружите слово испред тачног одговора.
49. Наведите године прве и друге велике сеобе Срба
50. Које године се завршава прва владавина кнеза
Милоша Обреновића?
51. Кнез, Државни савет и Народна скупштина су
органи власти предвиђени Уставом Србије од 1835.
године.
а) да
б) не
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52. Период развитка Србије од 1842. до 1858. године
назива се
период.

54. Наведите три политичке партије које су у Србији
настале осамдесетих година XIX века
55. Наведите годину доношења Видовданског
устава.
56. Које је године Црна Гора добила свој први устав?
57. Пробој солунског фронта извршен је
а) пре 80 година
б) исте године кад и уједињење и стварање
Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца
в) после Крфске декларације
Обележите тачне исказе.

ПРИЛОЗИ

53 .Наведите године првог и другог државног удара
краљаАлександра Обреновића

58. Поделу Краљевине Југославије на бановине увео
је
а) краљ Петар Карађорђевић
б) кнез Павле Карађорђевић
в) краљ Александар Карађорђевић
59. Општи имовински законик за Црну Гору из 1888.
године
израдио је
60. Бановина Хрватска је основана
а) 1939. године
б) 1941. године
в) 1942. године.
Заокружите слово испред тачног одговора.
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ПРИМЕР БР. 3

ПРИЛОЗИ

ТЕСТ ПИТАЊА ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И
ИСТОРИЈЕ
1. Римљани су рачунали године
а) од прве Олимпијаде
б) од оснивања града Рима
в) од Христовог рођења
2. Горњи Египат је други назив за Персијско царство
а) да
б) не
3. Брама, Вишну и Шива су традиционална
божанства
а) Египта
б) Грчке
в) Индије
4. У Грчкој током Хомерског доба појам ФИЛА
означава братство, а појам ФРАТРИЈА племе
а) да
б ) не
5. ГЕРУЗИЈА и ЕФОРИ су појмови из историје
а) Рима
б) Атине
в) Спарте
6. Заокружите слово испред тачног одговора:
а) Солонове реформе су биле пре Драконових, али
после Клистенових;
б) Солонове реформе су биле пре Клистенових,али
после Драконових .

66

8. Реформе браће Грах бејаху усмерене на
а) ограничавање Цезарове диктатуре
б) спољнополитичка питања
в) аграрна питања
9. Далмација, Тракија, Дакија и Мезија су римске
а) префектуре
б) провинције
в) дијецезе

ПРИЛОЗИ

7. Чувени Демостенови говори ( филипике ) били су
уперени против
а) Филипа Другог Македонског
б) Филипа Четвртог Лепог
в) Филипа Шестог Валоа

10. Заокружите слово испред тачног одговора:
а) Карло Велики је отац Пипина Малог;
б) Карло Велики је син Пипина Малог;
11. За име цара Јустинијана Првог везује се
а) доношење Закона дванаест таблица
б) кодификација Цорпус Јурис Цивилис
в) Велика Повеља Слобода
12. Великоморавска Кнежевина је рана држава
а) Западних Словена
б) Јужних Словена
в) Источних Словена
13. Кијевска Русија је примила хришћанство у време
а) цара Ивана Грозног
б) кнеза Игора
в) кнеза Владимира
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ПРИЛОЗИ

14. Година 1066. значајна је због
а) пада Цариграда под османлијску власт
б) норманске инвазије на Британска острва
в) оснивања Парламента
15. Први Устав донет током Француске револуције
1791. године прогласио је
а) апсолутну монархију
б) уставну монархију
в) републику
16. Стефан Немања био је
а) велики жупан
б) краљ
в) цар
17. Српска Црква је од 1219. године у рангу
а) епископије
б) архиепископије
в) патријаршије
18. Цар Душан је освајао територије:
а) Угарске
б) Бугарске
в) Византије
19. Други део Душановог Законика донет је године
а) 1349.
б) 1354.
в) 1371.
20. Заокружите тачан одговор:
а) деспот Ђурађ Бранковићје владао пре деспота
Стефана Лазаревића;
б) деспот Ђурађ Бранковићје владао после деспота
Стефана Лазаревића
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21. Српска средњовековна држава је престала да
постоји после
а) Маричке битке
б) Косовске битке
в) пада Смедерева

23. Период од 1815. до 1858.године је време
континуиране владавине династије Обреновић
а) да
б) не
24. Кнез,савет и народна скупштина су органи
предвиђени Уставом Србије из 1838 године
а) да
б) не

ПРИЛОЗИ

22. Упишите коју је титулу имао Карађорђе
Петровић

25. Дела СРПСКЕ ОБМАНЕ и СРБИЈА НА
ИСТОКУ написао је
а) Светозар Милетић
б) Светозар Марковић
в) Јован Цвијић
26. Под именом НАМЕСНИЧКИ УСТАВ познат је
Устав Србије из године
а) 1835.
б) 1838.
в) 1869.
г) 1888.
27. Никола Пашић је најистакнутији члан
а) Либералне странке
б) Радикалне странке
в) Социјалдемократске странке
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ПРИЛОЗИ

28. Напишите године доношења два устава
Југославије између два светске рата
29. Црна Гора је постала кнежевина 1852. године,
што је уједно прва година владавине кнеза (упишите
име)
30. Свој први Устав Црна Гора је добила године
31. Одговорите да ли су следеће реченице правилно
написане с аспекта интерпункције и правописа,
заокруживањем речи јесте или није:
Ти пођи а не она.
јесте није
32. Посетио сам га кад сам чуо да је стигао.
јесте није
33. Нисам обећао али сам дошао.
јесте није
34. Урадите то наједноставније што можете.
јесте није
35. Студираћу на Правном Факултету у Нишу.
јесте није
36. У следећем низу подвуците правилно написану
реч:
градски, гратски, грацки
37. Завршио је средњу техничку школу.
Напишите скраћеницу од подвучене речи.
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38. Искључне, супротне и закључне реченице
одвајају се зарезом:
а) да
б) не

40. Поделите следећу реченицу на просте, одн.
проширене реченице.
Спремао се да погине на барикадама револуције у
јуришу на двор и министарства. ________________
41. Лука Бог није га чуо. Напишите који је глаголски
облик није._________________
42. Напишите облик правог лица множине
императива од глагола скакати.______________

ПРИЛОЗИ

39. Послали су мајци пакет. Подвуците реч у којој је
извршена гласовна промена.

43. Истерали су нас из ровова. У ком је падежу
лична заменица нас.________________
44. Напишите облик инструментала од глаголске
именице читање.__________________
45. Осећа да му је сада друкчија дрхтавица.
Напишите која је врста речи истакнута реч.
_______________
Напишите назив стилске фигуре из следећих
примера:
46. Борови стражаре у сутону.____________
47. Сребрна бреза..._________________
48. Ја босиљак сејем, мени пелен ниче.___________
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ПРИЛОЗИ

49. Балада је књижевно стваралаштво које се
одликује трагичним завршетком.
а) јесте
б) није
50. У роману СЕОБЕ М. Црњанског описан је поход
Славонско-подунавског пука.
а) јесте
б) није
51. Фема је књижевни лик из драме:
а) Зла жена
б) Укроћена горопад
в) Покондирена тиква
52. Књижевно дело ФАУСТ написао је:
а) Шилер
б) Гете
в) Марк Твен
53. Владика Данило је књижевни лик из дела:
а) Бакоња фра-Брне
б) Горски вијенац
в) Поп Ћира и поп Спира
54. Лирску песму СТРАЖИЛОВО написао је:
а) Бранко Радичевић
б) Горан Обрадовић
в) МилошЦрњански
55. ДЕРВИШ И СМРТ М. Селимовића је модеран
психолошки роман.
а) да
б) не
56. Бранко Миљковић је аутор песме:
а) Тражим помиловање
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б) Ватра и ништа
в) Тамница

58. Блажену ноћ су мени ископали
Од капља дана бијесни огањ пали
крваву зјену у мозгу ко рану,
моје су очи згасле на моме длану.
Стихови су из песме:
а) Ћелија
б) Плач матере човекове
в) Јама

ПРИЛОЗИ

57. Радисав са Уништа, Фата Авдагина, Мехмедпаша Соколовићјесу књижевни ликови из дела:
а) Смрт Смаил-аге Ченгића
б) На Дрини ћуприја
в) Омер-паша Латас

59. Ана Карењина је:
а) лик храбре мајке, оличење постојаности у животу
б) лик несрећне жене у браку и у животу
в) лик мајке која помаже свом сину, револуционару
у његовом револуционарном раду
60. Може се рећи да је целокупно Његошево дело
утемељено на две теме. Ако је једна - космичка
судбина човека, која је друга?
а) Ширење исламске цивилизације на запад
б) Историјска судбина Црне Горе
в) Опредељење за европску цивилизацију
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ПРИМЕР БР. 4

ПРИЛОЗИ

ТЕСТ ПИТАЊА ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И
ИСТОРИЈЕ
1. Изведите компаратив од придева:
а)велик ________________, б)добар ____________
в) мали ________________, г) зао______________.
2. Облик множине именице човек је ___________,
облик 1. лица једнине презента глагола бити је
___________.
Напишите назив овог односа или особине:
______________
3. Напишите друго лице једнине императива од
глагола:
а) помоћи _____________, б) певати ____________,
в) викати _____________, г) ући________________,
д)увити ______________, ђ) ковати______________.
4. Подигао је руку у којој је држао писмо.
Препишите зависну реченицу, одредите тип:
_____________________________________________
5. Пошто је књига била врло скупа, нисам је купио.
Препишите зависну речиницу и одредите јој
функцију у комуникативној
___________________________________________ .
6. Залутао је иако је знао пут.
Подвуците зависну реченицу, одредите њен тип и
напишите је у инверзији:
___________________________________________ .
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8. Одредите врсту напоредног односа и његово
обележје, напоредне јединице и функцију у
следећем примеру:
Милан је имао најбоље резултате, али је много
бринуо.
___________________________________________ .
9. Одредите врсту напоредног односа у овим
примерима:
а) Ана седи за столом, чита књигу и не примећује
никога.
б) Соња ће или позвати или послати поруку.
в)Аца није дошао, него се јавио телефоном.

ПРИЛОЗИ

7. Аца је отишао да спава.
Одредите тип комуникативне (више) реченице,
одредите њен тип и напишите је у инверзији:
____________________________________________ .

10. Одредити врсту напоредног односа и подвући
детерминанте:
а) Ласте су се вратиле: пролеће је, дакле, ту.
____________
б) У соби је владала тишина, једино се чуло куцање
сата, _______________
в) Милош не само да је закаснио него се није ни
представио. __________________
11. Административно-правној фразеологији
одговарају изрази:
а. висити у вазуху,
б. ставити аd acta,
в. у диспозитиву решења,
г. имати специфичну тежину.
(Заокружите слова испред тачних одговора).
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ПРИЛОЗИ

12. Речи преузете из различитих европских језика
зову се:
а) литература, доктор, балкон, авенија, булевар
_________________
б) библиотека, хиљада, икона, хор _______________
в) мајстор, бутер, цех, шминка, лајтмотив_________
г) филм, спорт, џемпер, клуб, трамвај_____________
13. Неисправно употребљене облике заменити
правилним:
а) Требам да дођем вечерас по моју торбу.
_______________________ _____________________.
б) Аутори пишу њихове књиге са много одрицања и
напора.
____________________________________________ .
14. Неправилне речи и облике заменити правилним:
а. Не сумњамо у никога.
______________________________ .
б. Нећемо говорити о ничему без разлога
____________________________________________ .
15. Написати одричне облике/реченице према датим:
а)(Они) сада иду према некоме.
________________________
б)Миша често навија за своје другове.
__________ ____________________________.
в)Ана разговара са неким на улици.
______________________________________ .
16. ”Бити или не бити?” је мисао која карактерно
одређује Хамлета као:
а) кукавицу, јер не сме да освети смрт оца,
б)лудака, јер не зна шта говори,
в)јер брине о части и етици.

76

18. Одлике модерне у књижевности су:
а. Тежња ка савршеној форми,
б. Реалистички приступ стварности,
в. Музикалност стиха,
г. индивидуализам, осећање досаде (сплин),
д. Китњаст стил у прози
ђ. Ларпурлартизам.

ПРИЛОЗИ

17. ”Ако хоћеш да знаш каква је нека држава и
њена управа, и каква им је будућност, гледај само
да сазнаш колико у тој земљи има честитих и
невиних људи по затворима, а колико зликоваца и
преступника на слободи. То ће ти најбоље казати.”
а)Написати име писца и назив дела
___________________
__________________________
б) Наратор у делу је
___________________________
в) Симболичка функција прстенасте композиције
овог дела је
_______________________________________
г) Човек је симболично представљен кроз један
облик живота у (природи) окружењу.

19. У оквиру модерне развијали су се бројни
уметнички и књижевни правци. Наведите
најважније:
________________________________________
20. Грпи ”уклетих песника” припадају:
а. Стефан Маларме,
б. Артур Рембо,
в. Данијел Дефо,
г. Шарл Бодлер,
д. Емануел Кант.
(Заокружите слова испред тачних одговора).
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ПРИЛОЗИ

21.На Дрини Ћуприја и Мост на Жепи Ива Андрића
сликају пишчеву обузетост мостовима, али на
различите начине.
а. У роману На Дрини ћуприја ”складно срезани
мост од камена са једанаест лукова широког
распона”, трајно чудо од камена и писац га
доживљава као:
_________________________________________ ,
Б. У приповеци Мост на Жепи ”појави се мост,
витак и бео, сведен на један лук од стене до стене”,
”изгледа као да је у лету само запео за тај оштри
мрки крш.... и да ће првом приликом наставити лет и
ишчезнути” и писац га доживљава као:
__________________________ .
22. ”О склопи усне, не говори, ћути”
а. Написати име песника и назив песме:
__________________________________________
б. У савременом тумачењу поезије песма је:
__________________________________________
23.”А ти не постојиш нит си постојала;
Рођена у мојој тишини и чами,
На сунцу мог срца ти си само сјала:
Јер све што љубимо створили смо сами.”
а. Написати име песника и назив песме:
__________________________________________
б. У савременом тумачењу поезије песма је:
__________________________________________
24. Радоје Домановић је аутор познатих дела:
__________________________________________
а. Он је творац ____________________________
б. Писац критикује ________________________
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26. Роман Сеобе Милоша Црњанског жанровски
моемо одредити као:
а. психолошки роман
_____________________________ ,
б.историјски роман
_______________________________ ,
в. Поетски или лирски роман
______________________ .

ПРИЛОЗИ

25. а. У роману Корени Добрице Ћосић је описао
породицу
_________________ .
б. Тема романа је
_______________________________ .
в. На почетку и на крају дела је исти књижевни
лик. Његово име је
__________________________________ .

27. Софка је главни јунак романа
а.____________________________________.
б. Тема романа је ___________________________ .
в. Софкина судбина одређена је нечистом крвљу
или сруштвеним односима и променама?
____________________________________.
28. Страдања српског народа у Првом светском
рату описана су у роману
а.___________________________, аутора
_________________________________ .
б. Ратна престоница је _______________________ .
в. Време обухваћено делом: ___________________ .
29. Навести називе два најзначајнија епа у старој
индијској књижевности:
а. __________________________ ,
б. __________________________ .
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ПРИЛОЗИ

30. Ако су главни јунаци Илија, Ђура, Даница, Соња
и Петар Јаковљевић, дело је ____________________,
име писца ___________________________________ .
Књижевни род дела је ________________________ .
31. Жакерија је француски назив за слободне
градове ван власти краљева и сењера.
а) да
б) не
32. Витешко - монашким редовима не припадају
а) Палеолози
б) Темплари
в) Јовановци
г) Тевтонци
39. Мартин Лутер, Урлих Цвингли и Жан Калвин
припадају покрету
а) Реформације
б) Контрареформације
в) Инквизиције
г) Меркантилизма
40. Кардинал Ришеље био је савременик
а) Луја IX
б) Луја XIII
в) Луја XIV
г) Луја XVI
41. Чувену француску Енциклопедију у периоду
1752-72. уређивали су ________________ и
__________________.
42. Дело ” О друштвеном уговору” написао је Жан
Жак Русо, а ” О духу закона” Монтескје.
а) да
б) не
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43. “Људи се рађају и остају слободни и једнаки у
правима” вели један од основних аката Француске
револуције, донет 1789. Његов потпуни назив је

45. Дантон и Робеспјер су се, разочани јакобинским
радикализмом 1795. године, добровољно повукли
из јавног живота.
а) да
б) не
46. Период француске историје од 1795. до 1799.
познат је као владавина _______________.

ПРИЛОЗИ

44. Први Устав донет у Француској револуцији био
је онај из _______ године.

47. Конзулство од 1799. до 1804. године припада
историји
а) Немачке
б) Француске
в) Русије
48. ”Битка народа” код Лајпцига била је 1812.
године, а Наполеонов поход на Русију 1813.
а) да
б) не
49. У Торину се __________ године састао први
италијански парламент и прогласио ставарање
државе чији је званичан и пуни назив био
_________________.
50.У дворцу Версај 18. јануара 1871. званично је
проглашено уједињење _______________.

81

51. Некадашња јединствена Хабзбуршка Монархија
1867. подељена је у две државе - Аустријско
Царство и Мађарско Краљевство. Акт којим се
уређује ова двојна монархија зове се
______________________________.

ПРИЛОЗИ

52. Други назив под којим је Сардинијска краљевина
позната јесте ___________________.
53. Политички програм уједињења немачких земаља
под вођством Пруске израдио је
_________________________.
54. Радничка управа привредним и политичким
животом француске престонице од 18. марта 1871.
до 28. маја 1871. у историји је позната под називом
______________.
55. У време Кримског рата 1853-56. године руски
цар био је _________________________.
56. Кметство у Русији укинуто је године
а) 1789.
б) 1856.
в) 1861.
г) 1871.
57. Централне силе у Првом светском рату биле су
окупљене око Немачке и Аустроугарске
а) да
б) не
58. Силе Антанте у Првом светском рату биле су
окупљене око Енглеске, Француске и Немачке
а) да
б) не
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60. САД се укључују у Први светски рат године
а) 1915.
б) 1916.
в) 1917.

ПРИЛОЗИ

59. Румунија се укључује у Први светски рат
године
а) 1915.
б) 1916.
в) 1917.
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ВАЖНА
ОБАВЕШТЕЊА
Адреса Факултета:
Трг краља Александра 11
18000 Ниш
Телефакс: (018) 523-747
Поштански фах 122
Секретар Факултета:
(018) 500-203
Служба за наставу и студентска питања:
(018) 258-301, 258-302
Благајна:
(018) 500-213
Књижара:
(018) 500-292
Број жиро-рачун Факултета:
840-1734666-83

ОНО ШТО НИКАКО НЕ БИСТЕ
СМЕЛИ ДА ЗАБОРАВИТЕ:
1. Благовремено припремите сва документа која
су потребна за пријављивање на конкурс.
2. Водите рачуна о роковима за пријаву на
конкурс.
3. Пријавите се за похађање припремне наставе
(факултативно).

НЕ ЗАБОРАВИТЕ:

4. Немојте да заборавите да морате доћи на
време, да бисте уопште могли да полажете
пријемни испит.
5. Строго се придржавајте упутстава о полагању
пријемног испита.
6. Уколико сте у дилеми у вези са роковима било
које врсте (за пријаву испита, оверу семестра, и
сл.), обратите се Служби за наставу и студентска
питања.
7. Нека огласна табла и сајт Факултета буду Ваш
поуздани водич до уписа и током трајања студија
на Правном факултету.
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