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 На основу члана 143. Статута Правног факултета у Нишу („Билтен Правног 
факултета“, бр. 177/11), Наставно-научно веће Правног факултета на седници одржаној 21. 
02. 2018. године, усвојило је предлог 

 

СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ СТРУКОВНИХ 
СТУДИЈА ПРАВА 

 
1. Опис и циљеви Студијског програма 

 
Специјалистичке струковне студије права трају једну годину (два семетра).  
Завршетком студија студент стиче звање „специјалиста струковни правник“.  
Током студија студент мора да савлада градиво из 3 изборна предмета која су бирају са 

изборних листа из административне области, финансијско-правне области, правно-
пословне области и кривичноправне и грађанскоправне области. 

Студијски програм креиран је са циљем да студентима омогући стицање општих и 
посебних теоријских и практичних знања, вештина и способности неопходних за 
професионално обављање правничких послова у државној управи и локалној самоуправи, 
јавним службама, привредним друштвима, организацијама, удружењима,  у канцеларијама 
јавних бележника, јавних извршитеља и у другим организацијама и институцијама 
примерних звању специјалиста струковни правник. 

Циљ студијског програма је, такође, да студент овлада специфичним правним 
вештинама у систему заштите и развоја правног система и правне државе у складу са 
савременим правцима развоја образовања у области специјалистичких струковних студија 
права. 

На специјалистичким струковним студијама права студент слуша и полаже 3 изборна 
предмета у првом семестру које је изабрао са листе изборних предмета из одговарајуће 
области, чиме је постигнута 100% изборност предмета. У другом семестру студент 
специјалистичких струковних студија израђује и брани семинарски рад, припрема, 
израђује и брани специјалистички рад.   



У структури студијског програма на специјалистичким струковним студијама права 
заступљене су следеће групе предмета: стручно-апликативни и општеобразовни.  

Практична настава изводи се као саставни део наставног процеса.  
Студијски програм специјалистичких струковних студија права прописује обавезу 

припреме и израде специјалистичког рада, чијом одбраном се окончавају студије. 

2. Врсте студија и исход процеса учења 

На специјалистичким струковним студијама права изводи се струковни студијски 
програм, који оспособљава студенте за примену и унапређење правничких знања и 
достигнућа и укључивање у радни процес и самостално обављање правничке делатности. 

Студијски програм креиран је са циљем да студентима омогући стицање општих и 
посебних теоријских и практичних знања, вештина и способности неопходних за 
професионално обављање правничких послова у државној управи и локалној самоуправи, 
јавним службама, привредним организацијама, у канцеларијама јавних бележника, јавних 
извршитеља и у другим организацијама и институцијама.  

Циљ студијског програма је, такође, да студент овлада специфичним правним 
вештинама у систему заштите и развоја правног система и правне државе у складу са 
савременим правцима развоја образовања у области специјалистичких струковних студија 
права. 

Савладавањем студијског програма специјалистичких струковних студија права, 
студент је оспособљен и компетентан да: 

− обавља управноправне послове у управи, правосуђу, привредним друштвима, 
удружењима, организацијама, јавним службама,  канцеларијама јавних бележника и 
јавних извршитеља и др.;  

− самостално примењује стечена правничка знања у пракси;  
− на инвентиван и креативан начин обавља правничке послове, повезујући знања из 

различитих области права;  
− прати и унапређује правну струку кроз сагледавање нормативних решења и 

функционисање правних институција;  
− поштује стандарде правне етике и правног професионализма;   
− успостави професионални однос и адекватну комуникацију у радној средини и 

ширем окружењу;  
      −   користи правне ресурсе на Интернету и савремену информатичку технологију у    
           свакодневном раду; 
       −  влада кључним терминима, појмовима и правним категоријама; 
       − развије способност анализе и синтезе, као и да утврди и повеже значајне и                
          релевантне претпоставке у области правног и друштвеног система; 
       − повезује основна знања из различитих области права и да их примењује;  
       − решава конкретне проблеме уз употребу стручних знања и вештина; 
       − развија вештине и спретности у употреби знања у одговарајућем подручју; 

− прати и примењује новине у струци. 
Успешним окончањем специјалистичких струковних студија студент се може 

укључити у наставни процес на мастер струковним студијама права.  
 
 



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

4. Услови за упис на студијски програм 

На специјалистичке струковне студије може се уписати лице које је завршило основне 
струковне студије и остварило најмање 180 ЕСПБ бодова. 

Редослед кандидата за упис на специјалистичке струковне студије утврђује се на 
основу опште просечне оцене остварене на основним струковним студијама. 

Општим актом Универзитета, односно Факултета могу се прописати и друга мерила за 
утврђивање редоследа кандидата за упис у прву годину специјалистичких струковних 
студија. 

 

5. Специјалистичке струковне студије права – студијски програм 

Специјалиста струковни правник 

 
Предмети I семест. Недељни фонд 

час. 
Укупан фонд час. ЕСПБ 

Изборни предмет са листе 1 4+2+1 105 10 
Изборни предмет са листе 2 4+2+1 105 10 
Изборни предмет са листе 3 4+2+1 105 10 
Укупно 21 315 30 
Предмети II семест.    
Израда и одбрана 
семинарског рада 

0+9 135 10 

Припрема и израда спец. 
рада 

0+10 150 10 

Одбрана специјалистичког 
рада 

0  10 

Укупно 19 285 30 

Административна област 

Изборна листа 1: 
1. Изборна администрација 
2. Право социјалне заштите 

 Изборна листа 2: 
1. Уставно правосуђе 
2. Право локалне самоуправе 

Изборна листа 3: 
1. Дисциплинска одговорност запослених 
2. Парламентарне процедуре 



Финансијско-правна област  

Изборна листа 1:  
1. Предузетничке финансије 
2. Буџетско финансирање 

Изборна листа 2: 
1. Финансијска тржишта 
2. Порески поступак 

Изборна листа 3:  
1. Развојна политика комуналне привреде 
2. Пословна економија 

Правно-пословна област 

Изборна листа 1: 
1. Корпоративно управљање 
2. Спољнотрговинско и царинско пословање 

Изборна листа 2: 
1. Заштита потрошача 
2. Међународни трговачки уговори 

Изборна листа 3: 
3. Стицање и заштита права индустријске својине 
4. Интерпретаторско, телевизијско и филмско право 
 

Кривичноправна и грађанскоправна област 

Изборна листа 1: 
1.Кривичноправна и прекршајноправна заштита од насиља у породици; 
2. Извршење алтернативних санкција; 
3. Правни положај осуђених лица; 
4. Основи психологије злочина и суђења. 
* Студент бира 3 од понуђена 4 предмета  

Изборна листа 2: 
1. Одштетно право, 

            2. Грађанскоправна заштита личности, 
3. Јавнобележничка делатност и 
4. Вансудско решавање спорова. 

* Студент бира 3 од понуђена 4 предмета 

 

 

 



6. Начин организовања студија и потребно време за извођење појединих облика 
студија 

 Студије се организују као једносеместралне, са просечним укупним оптерећењем 
студента у оквиру 40-часовне радне недеље током једног семестра. Студијски програм на 
специјалистичким струковним студијама права остварује се путем: предавања, вежби, 
консултација, семинара, семинарских радова, стручне праксе, теренске наставе, 
самосталног рада (припрема и израда семинарског и специјалистичког рада), колоквијума, 
испита, добровољног рада у локалној заједници и других видова ангажовања. Успешност 
студената у савлађивању појединог предмета континуирано се прати током наставе и 
изражава се поенима.  

Практична настава изводи се као саставни део наставног процеса. 
Студијски програм специјалистичких струковних студија права прописује обавезу 

припреме и израде специјалистичког рада, чијом одбраном се окончавају студије. 

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

8. Предуслови за упис појединих предмета или групе предмета 

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

9. Начин избора предмета из других студијских програма 

Начин избора предмета из других студијских програма биће уређен уколико буду 
уведени нови студијски програми. 

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

Уколико се на Факултету организују други студијски програми на специјалистичким 
струковним студијама, студенти могу прелазити са једног студијског програма на други, 
на начин уређен општим актима Факултета. 

11. Проходност на академске студије 

Студент специјалистичких струковних правних студија може уписати прву годину 
академских студија под условима предвиђеним општим актом Факултета. 

 

 



12. Предиспитне обавезе 
 

Утврђује се сразмера поена стечених у предиспитним обавезама и на испиту, при 
чему предиспитне обавезе учествују у обиму од 30 до 70 поена, а укупан број поена 
(предиспитне обавезе и завршни испит) износи 100 поена. 

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

ДЕКАН ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА 

                                                                                               Проф. др Саша Кнежевић 

 

 

 

 

 


