Република Србија
Универзитет у Нишу
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ
Број:
30. 04. 2020. године
На основу чл. 45. Статута Правног факултета у Нишу („Билтен Правног
факултета“ бр. 270/19), Наставно-научно веће на седници од 30. 04. 2020. године, донело је

ОДЛУКУ
I
Садржаји - темe предмета положени на основним академским студијама права,
признају се као положени делови садржаја - тема предмета на основним струковним
студијама, и то код следећих предмета:
-

Грађанскоправна област

Назив предмета на
ОАС

Назив
предмета на
ОСС

Увод у Грађанско
право и Стварно
право

Основи
грађанског
права

Теме из силабуса
предмета на ОСС
које се студенту
признају
-Појам и место
грађанског права у
систему права;
-Извори грађанског
права;
-Грађанскоправни
однос и принципи
његовог
регулисања;
-Субјекти
грађанскоправних
односа;
-Објекти
грађанскоправних
односа;
-Грађанска

Теме из силабуса
предмета на ОСС које
студенту преостају
/

субјективна права;
-Правни промет;
-Имовина;
-Правни послови;
-Појам,
карактеристике и
извори стварних
права;
-Појам и врсте
државине;
-Појам,
карактеристике и
облици својине;
-Заштита државинеТужбе и
карактеристике;
-Заштита својине
пред националним
европским судомгаранција својине
по Протоколу 1 уз
Европску
конвенцију;
-Тужбе за заштиту
права својине;
-Уговорно стицање
права својине;
-Оригинарно
стицање права
својине;
-Сусвојина;
-Заједничка
својина;
-Етажна својина;
-Стварне
службености;
-Личне
службености;
-Реални терети;
-Реална и лична
средства
обезбеђења;
-Основе заложног
права-ручна залога,
хипотека и
регистарска залога;
Право прече

куповине;
-Право грађења;
-Основе евиденције
непокретности и
права на
непокретностима.
Наследно право

Основи
грађанског
права

-Уводна и основна
питања наследног
права;
-Основна начела
домаћег наследног
права;
-Извори наследног
права у Републици
Србији;
-Основни услови за
наступање
наслеђивања;
-Неспособност и
недостојност за
наслеђивање;
-Одрицање од
наслеђа;
-Појам и наступање
законског
наслеђивања;
-Законски наследни
редови у Републици
Србији.

/

Грађанско процесно
право

Грађански
судски
поступци

-Грађанско
процесно право као
облик правне
заштите;
-Правни извори
грађанског
процесног права;
-Грађански судски
поступак;
-Парнично
процесно право;
-Спор, парница и
парнични поступак;
-Општи парнични
поступак и посебни
парнични поступци;
-Предмет парнице
и предмет
парничног
поступка;
-Процесне
претпоставке;
-Субјекти
парничног
процесног права;
-Парничне странке,
појам странке,
заснивање и
престанак
страначког
својства;
-Заступници
странака;
-Супарничари и
умешачи;
-Основна начела
парничног
процесног права;
-Парничне радње;
-Страначке
парничне радње;
-Судске парничне
радње;
-Тужба и врсте
тужби;
-Подизање, промене
и повлачење тужбе;

-Улога јавних
бележника у
ванпарничном
поступку;
-Делатност извршног
суда и извршитеља.

-Одрицање од
тужбеног захтева;
-Одбрана од тужбе;
-Одговор на тужбу;
-Ток парничног
поступка;
-Доказивање и
доказна средства;
-Одлучивања и
судске одлуке;
-Правни лекови;
-Посебни парнични
поступци;
-Ванпарнично
процесно право;
-Врсте
ванпарничних
поступака;
-Покретање, ток и
начела
ванпарничног
поступка;
-Извршно процесно
право;
-Средства
извршења;
-Средства
обезбеђења.

Право и пракса
медијације

Писање
правних
докумената
Право и пракса
медијације

(Преостају све теме)
Појам и врсте
сукоба; Правни и
интересни спорови;
Медијација и други
алтернативни
методи за мирно
решавање спорова;
Домаћи и
међународни
правни оквир
медијације;
Медијација –
основни концепти;
Дефиниција, сврха
и принципи

медијације;
Историјат и модели
медијације; Врсте и
стилови медијације;
Области примене
медијације; Улога и
задаци медијатора;
Комуникационе
вештине – активно
слушање,
сумирање,
парафразирање,
преоквиравање,
постављање
питања, рад са
јаким осећањима,
мапирање потреба и
страховања;
Припрема за
медијацију; Фазе
поступка
медијације;
Споразум – правна
природа, дејство,
карактеристике и
елементи; Праћење
примене споразума;
Типичне тешкоће и
замке у медијацији;
Добити, индикације
и контраиндикације
за медијацију;
Стандарди
квалитета и кодекс
професионалног
понашања
медијатора; Етичка
питања медијације.
Уговорно
потрошачко право

Уговорно
потрошачко
право

1.уговорно
потрошачко право
као део права
заштите потрошача;
2. заштита
економских
интереса
потрошача; 3.

појам, настанак и
извори уговорног
потрошачког
права.; 4. основни
појмови уговорног
потрошачког права;
5. обавештавање
потрошача; 6.
непоштено
пословање; 7.
заштита потрошача
у остваривању
права из уговора
који садржи
неправичне
уговорне одредбе;
8. заштита
потрошача у
остваривању права
из уговора о
продаји робе; 9.
заштита потрошача
у остваривању
права из уговора
који се закључују
изван пословних
просторија; 10.
заштитапотрошача
у остваривању
права из уговора
који се закључују
на даљину ; 11.
ограничење
употребе појединих
средстава
комуникације на
даљину; 12. право
електронске
трговине; 13.
заштита потрошача
у остваривању
права из уговора о
пружању услуга;
14. заштита
потрошача у
остваривању права
из уговора о

туристичком
путовању; 15.
заштита потрошача
у остваривању
права из уговора о
временски
подељеном
коришћењу
непокретности
(тајм-шеринг)
Облигационо право

Основи
уговорног
права

-Појам и значај
облигационог
права;
-Настанак, извори,
начела и систем
облигационог
права;
-Субјекти, врсте и
заштита
облигационог
односа;
-Основни принципи
уговорног права,
општи услови
настанка уговора,
форма и тумачење
уговора, дејства
уговора и престанак
уговора, врсте
уговора,
обезбеђење
извршења уговорне
обавезе;
-Проузроковање
штете другоме као
извор облигационих
односа, основи и
услови грађанске
одговорности,
штета, кривица,
узрочна веза,
противправност,
одговорност за
другога,
одговорност за
штету узазвану

/

опасном ствари и
опасном
делатношћу,
посебни случајеви
одговорности за
штету, надокнада
материјалне и
нематеријалне
штете;
-Неосновано
обогаћење;
-Незвано вршење
туђих послова;
-Једностране изјаве
воље;
-Дејство
облигационих
односа;
-Престанак
облигационих
односа;
-Облигациони
односи са више
дужника или
поверилаца;
-Замена субјеката;
Преузимање дуга;
-Облигациони
уговори: уговор о
продаји, уговор о
размени, уговор о
поклону, уговор о
зајму, уговор о
закупу, уговор о
послузи, уговор о
делу, уговор о
остави, уговор о
пуномоћству.

-

Кривичноправна област

Назив предмета на

Назив предмета

Теме из силабуса

Теме из силабуса

ОАС

Кривично право

на ОСС

предмета на ОСС
које се студенту
признају
Основи
-Појам, предмет,
кривичног права извори, принципи и
и кривичног
деоба кривичног
поступка
права;
-Појам и елементи
кривичног дела;
-Објект и субјект
кривичног дела;
-Основи искључења
кривичног дела;
-Појам, елементи и
основи искључења
кривице;
- Стадијуми у
извршењу
кривичног дела;
-Облици (форме)
извршења
кривичног дела;
-Појам,
карактеристике и
облици
саучесништва;
-Појам,
карактеристике,
сврха, врсте и
изрицање
кривичних санкција
(казни, мера
упозорења, мера
безбедности,
санкција за
малолетнике и
санкција за правна
лица;
- Посебне
кривичноправне
мере;
-Рехабилитација;
-Гашење
кривичних
санкција;
-Најзначајнија
кривична дела :

предмета на ОСС које
студенту преостају
/

убиства, телесне
повреде, туча,
крађе,
разбојништво,
разбојничка крађа,
изнуда,
фалсификовање
исправе,
злоупотреба
службеног
положаја,
проневера,
примање и давање
мита.
Кривично процесно
право

Основи
кривичног права
и кривичног
поступка

- Уводни и основни
појмови о
кривичном
процесном праву и
кривичном
поступку;
-Кривичнопроцесни
субјекти; Општа
излагања о
процесним
субјектима;
Кривични суд;
Овлашћени
тужилац;
Окривљени и
бранилац
окривљеног;
Споредни процесни
субјекти;
-Кривичнопроцесне
радње; Процесне
радње доказивања;
Процесне радње
одлучивања; Радње
процесне принуде;
Радње руковођења
поступком и остале
радње суда.

- Предистражни
поступак;
-Истрага;
- Ток главног
претреса;
- Основи, садржај и
одлуке другостепеног
суда по жалби.

Криминалистика

Криминалистика -Појам
криминалистике;
-Криминалистички
органи и њихова
делатност:
-Интерпол;
-Криминалистичка
идентификација;
-Криминалистичка
регистрација;
-Савремени методи
регистрације и
идентификације;
-Лични опис;
-Регистрациона
фотографија;
-Дактилоскопија;
-Модус операнди
систем
регистрације;
-Регистрација и
идентификација
непознатих лица и
лешева.
-Остале савремене
методе
криминалистичке
регистрације и
идентификације;
-Појам и врсте
криминалистичке
фотографије.;
-Оперативна
фотографија;
-Истражна
фотографија;
- Макро и микро
фотографија;
-Криминалистичка
обрада лица места;
-Техничка средства;
-Криминалистичке
клопке;
- Видљиви и
невидљиви
текстови;
-Вештачење

/

ватреног оружја;
-Вештачење
рукописа;
-Вештачење
потписа;
-Вештачење
писаћих машина;
-Вештачење печата,
штамбиља и
жигова;
- Вештачење новца
и новчаница;
-Утврђивање
старости
документа;
-Реконструкција
знакова и бројева
на металу;
-Патролирање;
-Осматрање;
-Заседа;
- Рација;
-Потернице и
објаве;
- Употреба
дресираних паса;
-Кривична пријава;
-Криминалистички
увиђај;
-Реконструкција
кривичног догађаја;
-Тактика
претресања;
-Тактика
саслушања сведока;
-Тактика
испитивања
окривљеног;
-Препознавање
лица и ствари.
Пенологија

Право извршења -Појам, предмет и
кривичних
методи Пенологије;
санкција
-Основни појмови
Пенологије;
-Друштвена
реакција на

/

криминално
понашање;
-Појава првих
затвора и затвора
као казне;
- Увод у
малолетничко
кривично
правосуђе;
-Системи извршења
казне затвора;
- Облици и
структура
затворских
установа;
-Затвори за жене;
-Заједница
осуђених лица у
затворској
установи;
-Осуђеничка
правила понашања;
-Извршење
кривичних санкција
према
малолетницима;
-Алтернативно
кажњавање;
-Формални систем;
-Ресторативна
правда;
-Извршење
осталих кривичних
санкција;
-Извршење мера
безбедности
(гостовање
стручњака који се
непосредно баве
извршењем мера
безбедности у
здравственим
установама).

-

Трговинскоправна област

Назив предмета на
ОАС

Назив предмета
на ОСС

Међународно
трговинско право

Јавно-приватна
партнерства

Јавно-приватна
партнерства

Јавно-приватна
партнерства

Теме из силабуса
предмета на ОСС
које се студенту
признају
-Појам јавноприватног
партнерства;
-Карактеристике и
елементи јавноприватног
партнерства;
-Јавно-приватно
партнерство у праву
Републике Србије;
-Субјекти јавноприватног
партнерства;

Права јавноприватних
партнерства (ЈПП)
обухвата
изучавање: појма
ЈПП; услова и

Теме из силабуса
предмета на ОСС које
студенту преостају
-ЈПП и регулатива
јавних набавки;
-Ризици јавноприватних
партнерстава;
-Облици ЈПП;
-Уговорно ЈПП;
-Институционално
ЈПП;
-Појам и предмет
концесије;
-Поступак доделе
јавног уговора;
-Јавни уговорзакључивање,
садржина и
реализација;
-Асиметричност као
карактеристика јавног
уговора;
-Јавни уговор као
„некомплетни
уговор“;
-Јавни уговор као
“relational agreement“;
-Надзор над
реализацијом јавног
уговора;
-Престанак ЈПП и
последице престанка;
-ЈПП као облик
коришћења водног
богатства.

начина израде,
предлагања и
одобравања
пројеката јавноприватног
партнерства;
субјеката (актера)
ЈПП; поступак
доделе јавног
уговора; начела
јавних уговора;
права и обавеза
јавних и приватних
партнера; уговора о
јавно-приватном
партнерству; услове
и начин давања
концесије; предмет
концесије; субјекте
концесије;
престанак
концесије; заштиту
права учесника у
поступцима доделе
јавних уговора;
јавно – приватног
партнерства у
специфичним
секторима.

-

Правноекономска област

Назив предмета на
ОАС

Назив предмета
на ОСС

Основи економије

Економија за
правнике

Теме из силабуса
предмета на ОСС
које се студенту
признају
-Повезаност
економских
активности (понуда
и тражња - основни
инструменти
тржишта);

Теме из силабуса
предмета на ОСС које
студенту преостају
-Увод у економију за
правнике;
-Својина - основна
институција
економских односа;
-Предузеће: профитна

Јавне финансије и
финансијско право

Институције
јавних
финансија

-Ефикасност
тржишта;
-Екстерни ефекти и
јавна добра;
-Производња и
трошкови;
-Тржиште радне
снаге;
-Потрошачки избор;
-БДП и мерење
трошкова живота;
-Привредни раст;
-Новац и цене у
дугом року;
-Отворена
привреда;
-Привреда у
кратком року
(модел агрегатне
тражње и понуде);
-Неке дилеме у вези
са монетарном и
фискалном
политиком;
-Јавна добра (јавне
потребе) – појам,
врсте и обележја;
-Тенденција пораста
јавних расхода;
-Покриће јавних
расхода;
-Ефекти,
ефикасност и
рационалност
јавних расхода;
-Ефекти
опорезивања;
-Сигнална дејства
пореза;
-Политика
сузбијања евазије
пореза;
-Евазија пореза у
међународним
економским
односима;
-Економски ефекти

организација;
-Тржиште: веза
произвођача и
потрошача;
-Држава у савременој
привреди;
-Право и економија;
-Финансијски систем;

-Појам и предмет
јавних финансија;
-Карактеристике
финансијске привреде;
-Институције јавних
финансија;
-Појам и предмет
финансијског права;
-Појам, обележја,
врсте и начела јавних
расхода;
-Структура јавних
расхода;
-Појам,
карактеристике и
врсте јавних прихода;
-Појам и обележја
фискалних прихода
(дажбина);
-Економски извори
дажбина (имовина,
доходак, потрошња);
-Појам и

опорезивања;
-Порез на доходак
физичких лица;
-Порез на добит
корпорација;
-Порези на
потрошњу (порез на
додату вредност,
акцизе);
-Порези на
имовину;
-Еколошки порези;
-Порески системи
земаља чланица
Европске уније;
-Остали фискални
приходи (царине,
таксе, доприноси за
обавезно социјално
осигурање,накнаде);
-Појам и узроци
двоструког
опорезивања;
-Мере и методе за
спречавање
двоструког
опорезивања;
-Буџет у
финансијскоj
теорији и политици;
-Функције и врсте
буџета;
-Улога парламента
и владе у буџетском
процесу;
-Финансирање
Европске уније –
Буџет ЕУ;
-Расподела јавних
прихода и јавних
расхода између
различитих нивоа
власти.

карактеристике
пореза;
-Циљеви опорезивања;
-Класификације
пореза;
-Елементи пореза
(порески предмет,
порески обвезник,
пореска основица,
пореска стопа, пореска
ослобођења и
олакшице);
-Појам и врсте
пореских начела;
-Финансијска пореска
начела;
-Економска пореска
начела;
-Социјално-политичка
пореска начела;
-Пореско-техничка
начела;
-Појам, компоненте и
субјекти
порескоправног
односа;
-Организација и
надлежност пореске
администрације;
-Порески дужници;
-Права и обавезе
пореских обвезника;
-Појам, врсте, узроци
и последице
избегавања плаћања
пореза (евазије
пореза);
-Преваљивање пореза;
-Појам и структура
савремених пореских
система;
-Трендови у
савременим пореским
системима;
-Појам и
карактеристике јавног
зајма;

Пословне и
банкарске финансије

Пословне и
банкарске
финансије

-Појам и предмет
пословних
финансија;
-Реални и
финансијски
токови;
-Пословне
финансије и друге
финансијске
дисциплине;
-Финансијска
функција
предузећа;
-Добит као мотив
економске
активности;

-Класификације јавног
зајма;
-Емисија и отплата
(техника) јавног зајмa;
-Буџет – појам,
карактеристике и
правна природа;
-Буџетска начела;
-Израда, доношење и
извршење буџета;
-Завршни рачун
буџета;
-Буџетска контрола;
-Савремене буџетске
реформе;
-Трендови у
савременим буџетским
системима;
-Нови приступ
управљању јавним
расходима;
-Финансијско
изравнање,
-Фискални
федерализам и
фискална
децентрализација;
-Фискални
суверенитет;
-Локалне јавне
финансије.
-Банкарске финансије;
-Настанак и развој
банака;
-Банке као
мултифункционалне
Организације;
-Модели финансијског
система;
-Централна банка :
појам и функције;
-Финансијско
посредовање банака;
-Регулација банкарске
активности;
-Небанкарске
финансијске

-Расподела
добити;
-Губитак предузећа
и начин његовог
покрића;
-Финансијски
извештаји;
-Биланс стања и
биланс успеха;
-Извештај о
токовима
готовине;
-Анализа
финансијских
индикатора;
-Извори
финансирања
предузећа;
-Капитална
структура;
-Финансирање из
сопствених
извора и
позајмљених
извора;
-Интерно и
екстерно
финансирање;
-Финансијско
управљање обртним
средствима;
- Нето обртна
средства;
-Управљање
готовином;
-Управљање
залихама;
-Рочност и извори
финансирања;
-Краткорочни
извори
финансирања;
-Средњорочни
извори
финансирања;
-Дугорочно
финансирање

институције;
-Банкарско пословање;
-Принцип
ликвидности
и рентабилности
банке;
-Конкуренција у
банкарству;
-Банкарска камата и
провизија;
-Принцип сигурности
пласмана;
-Краткорочни
банкарски пласмани;
-Дугорочни банкарски
пласмани;
-Некредитни
банкарски
пласмани;
-Управљање
кредитним ризиком;
-Средства одбране од
ризика;
-Извори средстава
банке;
-Депозитни извори
средстава банке;
-Недепозитни извори;
-Банкарски пласмани;
-Кредитни послови;
-Остали комерцијални
банакрски пласмани;
-Неутрални банкарски
послови;
-Сопствени банкарски
послови;
-Однос банке према
клијенту.

финансијским
инструментима;
-Финансијска
тржишта;
-Финансијски
инструменти;
-Дугорочни
банкарски кредити.

-

Јавноправна област

Назив предмета на
ОАС
Наука о управљању
са правном
информатиком

Назив предмета
на ОСС

Теме из силабуса
предмета на ОСС
које се студенту
признају
Правна
-Информациона
информатика и технологија и право;
административно -Употреба
пословање
информационе
технологије при
доношењу правних
аката;
-Информатизација
правних поступака; Електронска
комуникација у
правним
поступцима;
-Употреба
информационих
технологија наспрам
форме (облика и
саставних делова)
правних аката;

Теме из силабуса
предмета на ОСС које
студенту преостају
-Канцеларијско
пословање: примање,
прегледање,
распоређивање,
евидентирање,
достављање у рад и
отпремање поште;
административнотехничко обрађивање
аката;
-Канцеларијско
пословање:
архивирање и чување
архивираних
предмета; праћење
ефикасности и
ажурности рада
органа државне
управе и других

Управно право

Основи управног
права

-Електронски
документи;
-Појам и домени
електронске управе;
-Технологија
електронског
потписа;
-Електронско
пословање;
-Обрада података о
личности и заштита
приватности;
-Правно
информациони
системи;
-Претраживање
електронских база
података и правних
аката;
-Употреба
информационих
технологија у
службеничком
систему и
административном
пословању.
-Темељне теоријске
основе управног
права;
-Организациони
облици државне
управе;
-Субјекти недржавне
управе;
-Јавне службе;
-Јавне агенције;
-Акти јавне управе;
-Локална управа;
-Врсте управних
акти;
-Првостепени

надлежних
одлучилаца;
евиденција о актима и
предметима.

/

Уставно право

Уставно уређење

управни поступак;
-Другостепени
управни поступак;
-Ванредна правна
средства у управном
поступку;
-Извршење у
управном поступку;
-Контрола над радом
управе;
-Управна контрола
над радом управе;
-Основе управног
спора.
-Општа питања
(предмет и садржина
уставног права,
уставно право као
грана права, извори
уставног права,
стандардни и
особени извори);
-Појам и обележја
устава (појам,
садржина, својства и
функције устава,
композиција устава,
доношење и промена
устава);
-Појава и развитак
уставности (настанак
устава и уставности,
први писани устави,
стање уставности у
19. веку,
реформисана
грађанска уставност,
уставност у другој
половини 20. века);
-Уставна историја

Србије (развитак и
стање уставности у
развојним етапама);
-Уставно право
Европске уније
(настанак и развој
ЕУ,
институционална
структура, правна
природа Уније,
подела надлежности
између Уније и
држава чланица,
Устав за Европску
унију);
-Права човека
(устави и права
човека, теорија
основних права,
правно дејство
основних права,
подела и
систематика);
-Права човека у
домаћем уставном
праву (правни
извори основних
права, права човека и
грађанина у
уставном систему
Републике Србије и
Државне заједнице,
заштита уставних
права и слобода).
Радно и социјално
право

Радно и
социјално
законодавство

-Појам радног права;
Односи у раду у
појединим
друштвеним
системима; Радни
однос као правни

облик вршења рада;
Предмет и методи
радног права; Појам
и дефиниције радног
права; Место радног
права у правном
систему
-Извори радног
права - домаћи
(устав, закон и
подзаконски акти) и
међународни (акти
МОР-а, ОУН-а, СЕ и
ЕУ);
-Право на рад;
Синдикалне слободе
и права; Слобода
рада; Забрана
дискриминације;
-Друштвенорадни
однос; Радноправни
однос; Општи
елементи радног
односа; Рад ван
радног односа
-Заснивање радног
односа; Услови за
заснивање радног
односа - општи и
посебан режим;
Уговор о раду;
Ступање на рад;
Радни однос на
одређено и
неодређено време;
Пробни рад;
Приправници
-Вишак запослених;
Распоређивање
запослених; Радно
време; Одмори,
одсуства и празници;
Мировање радног
односа; Заштита на
раду; Зараде, накнаде
и остала примања
запослених

-Одговорност
субјеката радног
односа - општа
питања; Одговорност
за поштовање радне
дисциплине - општи
и посебни режим;
Материјална
одговорност
субјеката радног
односа; Удаљење са
рада
- Престанак радног
односа; Механизам
престанка радног
односа; Судска
заштита права из
радног односа
- Социјално
осигурање - појам,
смисао и циљ;
Основна начела,
организација,
финансирање и гране
социјалног
осигурања;
Осигурање за случај
незапослености;
Круг лица
обухваћених
осигурањем; Права
по основу осигурања
за случај
незапослености
- Здравствено
осигурање - појам и
смисао; Права из
здравственог
осигурања; Смисао и
појам здравствене
заштите;
Организација
здравствене заштите;
Поступак, услови и
начела остваривање
здравствене заштите;
Круг лица и њихова

права по основу
здравстевене
заштите;
Накнаданакнада
зараде и накнада
трошкова превоза
као права из
здравственог
осигурања
- Пензијско и
инвалидско
осигурање - појам и
смисао;
Финансирање
пензијског и
инвалидског
осигурања;
Осигураници,
осигурана лица и
лица којима се
обезбеђују права
само у појединим
случајевима;
Социјални ризици
обухваћени
пензијским и
инвалидским
осигурањем;
Пензијски стаж
- Старосна и
превремена старосна
пензија; Инвалидска
пензија; Породична
пензија; Телесно
оштећење; Новчана
накнада за туђу
помоћ и негу
-Усклађивање
пензија и новчаних
накнада за телесно
оштећење;
Остваривање и
заштита права из
пензијског и
инвалидског
осигурања;
Коришћење,

Службеничко право
(предмет је са
мастер академских
студија права)

Службеничко
право

престанак и поновно
одређивање права из
пензијског и
инвалидског
осигурања; Матична
евиденција о
осигураницима и
корисницима права;
Добровољно
пензијско и
инвалидско
осигурање; Накнада
штете причињене
Фонду пензијског и
инвалидског
осигурања; Права
осигураника - бораца
из пензијског и
инвалидског
осигурања
-Систем социјалног
старања у Србији;
Права из социјалног
старања; Установе
социјалне заштите;
Остваривање и
заштита права из
социјалног старања
-Посебна заштита
деце и породице систем друштвене
бриге о деци и
породици у Србији,
права на
финансијску
подршку породици
са децом у Србији;
Социјална заштита
бораца, војних
инвалида и жртава
оружаних сукоба.
-Службеничко право:
појам, предмет и
извори; теоријски
појам јавног

службеника у
функционалном и
органском смислу;
врсте јавних
службеника;
службенички систем:
појам, врсте,
елементи и циљ;
службенички однос:
појам и основне
карактеристике;
-Позитивно-правни
појам државног
службеника;
Примена општих
прописа о раду и о
државним
службеницима:
садржина, однос и
начин; Начела рада
државних
службеника; права и
дужности државних
службеника;
државни службеник
и спречавање;
- Разврставање
радних места
државних
службеника:
извршилачка радна
места и положаји;
Попуњавање
слободних радних
места; јавни и
интерни конкурс;
радни однос на
одређено време;
пробни рад; акти о
пријему у службу;
-Оцењивање
државних
службеника;
напредовање
државних
службеника;
премештај државног

службеника: појам,
врсте и услови;
-Стручно
усавршавање
државних
службеника; додатно
образовање
државних
службеника;
државни стручни
испит; стручно
оспособљавањеприправништво;
-Права и дужности
државних
службеника,
спречавање сукоба
интереса државних
службеника;
-Одговорност
државних
службеника: појам и
врсте; дисциплинска
одговорност: појам,
покретање и вођење
дисциплинског
поступка, лакше и
теже повреде радних
дужности; казне;
застарелост;
одговорност
државног
службеника за штету
проузроковану на
раду и у вези са
радом: врсте, услови
одговорности и
накнада;
-Престанак радног
односа државног
службеника: појам и
врсте; престанак
радног односа
протеком времена и
споразумом;
престанак отказом од
стране службеника

или послодавца;
правна заштита у
поступку престанка
радног односа;
-Права државног
службеника при
промени уређења
државног органа:
измена и доношење
новог акта о
систематизацији;
промена
организације
државних органа и
права службеника;
праванераспоређених
државних
службеника
-Одлучивање о
правима и
дужностима
државних
службеника:
овлашћења и услови;
одлучивање о
правима државног
службеника који
руководи државним
органом; жалбене
комисије:
надлежност врсте и
састав; судска
заштита права
државних
службеника;
-Кадровски план;
Служба за
управљање
кадровима; начин
образовања и
надлежност;
кадровске
евиденције: врсте и
начин коришћења
података; Високи
службенички савет:
састав, надлежност,

престанак дужности
у Високом
службеничком
савету;
-Локални
службенички систем,
пријем у радни
однос, приправници,
распоређивање
запослених,
напредовање
запослених и платни
систем;
-Намештеници:
радна места
намештеника, радни
однос намештеника,
премештај и
распоређивање;
управна инспекција:
предмет и поступак
надзора, дужности и
овлашћења управног
инспектора;
-Радни однос
државних
службеника и радни
односи службеника у
јединицама локалне
самоуправе и
територијалне
аутономије; плата
државних
службеника,
уређивање,
утврђивање и
накнаде.

-

Међународноправна област

Назив предмета на

Назив предмета

Теме из силабуса

Теме из силабуса

ОАС

на ОСС

Основи права
Европске уније

Увод у право
Европских
интеграција

-

предмета на ОСС
које се студенту
признају
-Институције
Европске уније;
-Извори права
Европске уније;
-Доношење одлука
у Европској унији;
-Основни принципи
права Еропске
уније;
-Надлежност Суда
правде Европске
уније;
-Поступак пред
Судом правде
Европске уније;
-Извршење пресуда
Суда правде
Европске уније.

предмета на ОСС које
студенту преостају
-Грађанство ЕУ и
слобода кретања људи
у ЕУ;
-Савет Европе;
-Организација за
европску безбедност и
сарадњу.

Историјскоправна област

Назив предмета на
ОАС
Историја права
Римско право

Назив предмета
на ОСС

Теме из силабуса
предмета на ОСС
које се студенту
признају
Постанак и
Историја права:
развој установа -Примитивно право,
приватног и
обичај и обичајно
јавног права
право, најстарији
законски текстови у
историји
цивилизације;
-Грчка правна
традиција;

Теме из силабуса
предмета на ОСС које
студенту преостају
-Савино
законоправило и
Душаново
законодавство;
-Српски грађански
законик и казнителни
законик за књажевство
Сербију;
-Постанак и развој

Држава и право на
размеђи старог и
средњег века;
-Основне одлике
права у средњем
веку на примерима
Франачке, Кијевске
Русије, Француске,
Немачке, Енглеске,
Византије,
средњовековне
Србије у 19. и 20.
веку;
-Извори права у
побројаним
државноправним
целинама;
-Правне установе:
централна и
локална власт,
својина, брак и
породица, уговори,
накнада штете,
наслеђивање,
кривично дело,
извршилац, казнени
систем и судски
поступак.
Римско право:
-Појам, значај
поделе и систем
римског права;
-Историја римског
права: четири
периода римске
историје;
-Правни извори;
Рецепција римског
права;
-Институције
римског права:
статусно право,
породично право,
стварно право,
наследно право,
облигационо право;
-Судски поступак:

скупштинског система
у Србији 19. и 20.
века;
-Својина и
својинскоправна
заштита у римском
праву;
-Извори облигација у
римском праву;

врсте поступака.

-

Теоријскоправна област

Назив предмета на
ОАС

Назив предмета
на ОСС

Увод у право

Основи права

Политички систем

Јавне политике

Теме из силабуса
предмета на ОСС
које се студенту
признају
-Садржај предмета
Основи права;
-Појам државе;
-Државна
организација и
облици државе;
-Облици државе;
-Правна држава;
-Појам права;
-Правни однос;
-Законитост;
-Правни систем;
-Правне вредности,
правна држава и
владавина права.
-Појам, врсте и
модели јавних
политика;
-Демократија и
јавне политике.
Политичке
институције и
креирање јавних
политика;
-Плурализам
интереса и потреба.
Грађанско друштво
и јавне политике;
-Подручја јавних
политика;
-Имплементација и
евалуација
практичних јавних
политика;
Мултикултурализам

Теме из силабуса
предмета на ОСС које
студенту преостају
-Правна норма;
-Правни акт;
-Примена права.

-Процес одлучивања и
јавне политике;
-Анализа јавних
политика;
-Анализа јавних
политика локалних
самоуправа.

и јавне политике;
-Јавне политике
људских права;
-Законодавство и
јавне политике.

-

Грађанскоправна и кривичноправна област

Назив предмета на
ОАС
Грађанско процесно
право

Назив
предмета на
ОСС

Теме из силабуса
предмета на ОСС
које се студенту
признају
Организационо - Појам, предмет и
правосудно
извори
право
организационог
правосудног права;
- Појам судске
власти;
-Начела о судској
власти и правосуђу;
-Судови и њихова
организација;
-Судска
надлежност;
-Јавно тужилаштво
– организациона и
функционална
начела; Државно
веће тужилаца;
-Јавни тужиоци и
заменици јавних
тужилаца – избор и
именовање, положај
и престанак
функције;
-Јавно
правобранилаштво
– организација,
надлежност и
начела;
-Адвокатура;
Начела адвокатуре;
Положај адвоката,
стицање и губитак
својства адвоката.

Теме из силабуса
предмета на ОСС које
студенту преостају
-Високи савет
судства;
-Судије-избор,
положај, одговорност
и престанак функције;
- Судска управа;
-Други субјекти
пружања правне
помоћи;
- Органи, службе и
професионалци од
значаја за правосудну
делатност.

Кривично процесно
право

Организационо -Појам судске
правосудно
власти;
право
-Начела о судској
власти и правосуђу;
-Судови и њехова
организација;
-Судска
надлежност;
-Судије – избор,
положај,
одговорност и
престанак
функције;
- Судска управа.

II
Одлуку доставити: Служби за наставу и студентска питања, Служби за опште
послове и архиви

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
ДЕКАН
Проф. др Горан Обрадовић, с.р.

