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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 28.02.2013. године, усвојило је предлог 

 
СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА МАСТЕР  

АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ПРАВА 
 
 

Студијски програм мастер академских студија права траје једну годину (два 
семестра).  

Студије се организују као једносеместралне, са просечним укупним 
оптерећењем студента у оквиру 40-часовне радне недеље током једног семестра. 

Успешно окончање студија подразумева савладавање градива из пет 
изборних предмета са одговарајућих изборних листи, као и израду и одбрану 
завршног – мастер рада.   

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. 

У току мастер академских студија права, студент је дужан да обави 
студијски истраживачки рад у трајању од 120 часова. 

Студијски програм усклађен је са одредбама Правилника о стандардима и 
поступку за акредитацију високошколских установа (најмање 30% изборних 
предмета), с обзиром на то да сви предмети потребни за стицање академског назива 
мастер правник имају статус изборног предмета, чиме је омогућено да студент 
учествује у креирању свог образовања и усавршавања. 

Студијски програм се реализује кроз предавања, консултативну наставу, 
вежбе, студијско истраживачки рад, израду завршног – мастер рада и друге облике 
активне наставе утврђене Планом извођења наставе.  

Приликом уписа мастер академских студија права студент се опредељује за 
два предмета  из одговарајуће  уже научне области са изборне листе број 1 и три 
предмета са изборне листе број 2. 

Студент има право да се определи и за један изборни предмет  из уже  
научне области која је сродна ужој научној области  коју је изабрао (изборна листа 
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број 1). Избор предмета из сродне научне области одобрава управник мастер 
студија, на захтев студента. 

Приликом усвајања плана наставе за наредну школску годину, Наставно-
научно веће, на основу опредељења студената, утврђује распоред изборних 
предмета по семестрима, тако да се настава из једног предмета организује само у 
једном семестру.  

У првом семестру мастер студија, студент је дужан да обави студијски 
истраживачки рад из одабране уже научне области који служи за припрему 
завршног - мастер рада.  

Мастер академске студије права окончавају се израдом и одбраном 
завршног-мастер рада. Услов је да најмање половина ЕСП бодова од укупног броја 
бодова предвиђених за реализацију мастер студија буде остварена на предметима 
који су у вези са темом завршног-мастер рада. 

Успешним окончањем мастер академских студија права, студент стиче 
општа и посебна теоријска и практична знања, вештине и способности којима се 
допуњују знања и способности стечена на основним студијама права и која 
представљају основу за развијање критичког мишљења и примену знања. 

Савладавањем програма мастер академских студија, студент је оспособљен 
и компетентан да: 

− примени стечено знање приликом решавања  проблема у новим и 
непознатим околностима у области права и да разуме шири контекст 
примена правних норми. 

− нуди аналитичке одговоре у погледу примене правних прописа, као и у 
погледу измена у области правне регулативе;  

− уочава, сагледава и истражује друштвене и правне појаве и проблеме и 
даје креативне предлоге за њихово решавање; 

− критички анализира и евалуира законска решења, правну праксу и 
функционисање правних институција; 

− аргументовано дискутује о правним појавама, институтима и 
проблемима;  

− сагледава практични аспект, значај и имликације теоријских ставова о 
појединим правним институтима; 

− планира и организује тимски рад и управља људским ресурсима;  
− настави своје даље усавршавање на докторским студијама у области 

права и других друштвено-хуманистичких наука; 
− промовише стандарде правне етике и правног професионализма;  
− прати развој законодавства и правне науке и залаже се за примену 

резултата научних истраживања у законодавној и правној пракси; и 
− перманентно унапређује своје правничко знање, вештине и 

способности. 
Мастер академске студије може да упише лице које је завршило 

одговарајуће основне академске студије и остварило најмање 240 ЕСПБ.  
Одговарајућим се сматрају основне академске студије права и основне 

академске студије у сродној области у оквиру поља друштвено-хуманистичких 
наука у складу са општим актом Факултета. 
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Редослед кандидата за упис на мастер академске студије права утврђује се у 
складу са одредбама општег акта Универзитета, Факултета и конкурса за упис на 
мастер академске студије. 

Студенти могу прелазити са једног мастер академског студијског програма 
на други мастер академски студијски програм Факултета или са мастер академског 
студијског програма другог факултета, под условима и на начин уређен општим 
актима Факултета. 

Завршетком основних академских студија и мастер академских студија 
права студент стиче укупно 300 ЕСПБ и стиче академски назив мастер правник. 
  
 
 

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ПРАВА 
 

Мастер правник 
 

 
Предмети првог 

семестра 
 

 
Недељни 

фонд 
Часoва 

 
Укупан фонд 

часова 

 
ЕСПБ 

Предмет  са изборне листе 1 3+1+1+0 60 8 
Предмет  са изборне листе 1 3+1+1+0 60 8 
Предмет са изборне листе 2 3+1+0+0 60 7 

СИР 0+0+0+8 120 8 
Укупно 9+3+0+8 300 31 

 
 

Предмети другог семестра 
 

 
Недељни 

фонд 
часoва 

 
Укупан фонд 

часова 

 
ЕСПБ 

Предмет са изборне листе 2 3+1+0+0 60 7 
Предмет са изборне листе 2 3+1+0+0 60 7 

Завршни – мастер рад  
(израда и одбрана мастер рада) 

 
0+0+0+12 

 
180 

 
15 

Укупно 6+2+12 300 29 
 
 

Ужа правнотеоријска  научна област 
 
ИЗБОРНА ЛИСТА 1  
Правна етика  
Савремене политичке теорије  
 
ИЗБОРНА ЛИСТА 2  
Правна и политичка култура  
Упоредна политика 
Геополитика 
Биоетика  
Тумачење права 

 

http://www.prafak.ni.ac.rs/files/master/master_OSN_2013/Pravna_etika.pdf
http://www.prafak.ni.ac.rs/files/master/master_OSN_2013/Savremena_politicka_teorija.pdf
http://www.prafak.ni.ac.rs/files/master/master_OSN_2013/Pravna_i_politicka_kultura.pdf
http://www.prafak.ni.ac.rs/files/master/master_OSN_2013/Uporedna_politika.pdf
http://www.prafak.ni.ac.rs/files/master/master_OSN_2013/Geopolitika.pdf
http://www.prafak.ni.ac.rs/files/master/master_OSN_2013/Bioetika.pdf
http://www.prafak.ni.ac.rs/files/master/master_OSN_2013/Tumacenje_prava.pdf
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Ужа јавноправна научна област 
 
ИЗБОРНА ЛИСТА 1  
Парламентарно право  
Посебно управно право  
Европско радно право 
 
ИЗБОРНА ЛИСТА 2  
Уставна заштита људских права 
Институције локалне самоуправе 
Колективно радно право 
Упоредно уставно право  
Јавна управа  
Службеничко право 

 
Ужа кривично-правна научна област 
 
ИЗБОРНА ЛИСТА 1  
Право извршењa кривичних санкција  
Кривично правосуђе 
 
 
ИЗБОРНА ЛИСТА 2  
Корпоративно кривично право 
Организовани криминалитет 
Правни стандарди заштите људских права у кривичној области 
Форензичка психологија и психологија судског поступка 
Криминалитет насиља 

 
Ужа грађанскоправна научна област 
 
ИЗБОРНА ЛИСТА 1  
Основи грађанског права Европске уније  
Медицинско право 
Извршно процесно право  
Права детета  
 
ИЗБОРНА ЛИСТА 2  
Ванпарнично процесно право  
Јавнобележничко право 
Међународно арбитражно право 
Стварноправна средства обезбеђења 
Уговорна одговорност за штету 
Имовински односи супружника и ванбрачних партнера   
Упоредно наследно право  

 
Ужа трговинскоправна научна област 
 
ИЗБОРНА ЛИСТА 1  
Стечајно право  
Право међународне продаје 
 
ИЗБОРНА ЛИСТА 2  
Право осигурања  
Право конкуренције 

http://www.prafak.ni.ac.rs/files/master/master_OSN_2013/Parlamentarno_pravo.pdf
http://www.prafak.ni.ac.rs/files/master/master_OSN_2013/Posebno_upravno_pravo.pdf
http://www.prafak.ni.ac.rs/files/master/master_OSN_2013/Evropsko_radno_pravo.pdf
http://www.prafak.ni.ac.rs/files/master/master_OSN_2013/Ustavna_zastita_ljudskih_prava.pdf
http://www.prafak.ni.ac.rs/files/master/master_OSN_2013/Institucije_lokalne_samouprave.pdf
http://www.prafak.ni.ac.rs/files/master/master_OSN_2013/Kolektivno_radno_pravo.pdf
http://www.prafak.ni.ac.rs/files/master/master_OSN_2013/Uporedno_ustavno_pravo.pdf
http://www.prafak.ni.ac.rs/files/master/master_OSN_2013/Javna_uprava.pdf
http://www.prafak.ni.ac.rs/files/master/master_OSN_2013/Sluzbenicko_pravo.pdf
http://www.prafak.ni.ac.rs/files/master/master_OSN_2013/Pravo_izvsenja_krivicnih_sankcija.pdf
http://www.prafak.ni.ac.rs/files/master/master_OSN_2013/Krivicno_pravosudje.pdf
http://www.prafak.ni.ac.rs/files/master/master_OSN_2013/Korporativno_krivicno_pravo.pdf
http://www.prafak.ni.ac.rs/files/master/master_OSN_2013/Organizovani_kriminalitet.pdf
http://www.prafak.ni.ac.rs/files/master/master_OSN_2013/Pravni_standardi_zastite_ljudskih_prava_u_krivicnopravnoj_oblasti.pdf
http://www.prafak.ni.ac.rs/files/master/master_OSN_2013/Forenzicka_psihologija_i_psihologija_sudskog_postupka.pdf
http://www.prafak.ni.ac.rs/files/master/master_OSN_2013/Kriminalitet_nasilja.pdf
http://www.prafak.ni.ac.rs/files/master/master_OSN_2013/Osnovi_gradjanskog_prava_EU.pdf
http://www.prafak.ni.ac.rs/files/master/master_OSN_2013/Medicinsko_pravo.pdf
http://www.prafak.ni.ac.rs/files/master/master_OSN_2013/Izvrsno_procesno_pravo.pdf
http://www.prafak.ni.ac.rs/files/master/master_OSN_2013/Prava_deteta.pdf
http://www.prafak.ni.ac.rs/files/master/master_OSN_2013/Vanparnicno_procesno_pravo.pdf
http://www.prafak.ni.ac.rs/files/master/master_OSN_2013/Javnobeleznicko_pravo.pdf
http://www.prafak.ni.ac.rs/files/master/master_OSN_2013/Medjunarodno_arbitrazno_pravo.pdf
http://www.prafak.ni.ac.rs/files/master/master_OSN_2013/Stvarnopravna_sredstva_obezbedjenja.pdf
http://www.prafak.ni.ac.rs/files/master/master_OSN_2013/Ugovorna_odgovornost_za_stetu.pdf
http://www.prafak.ni.ac.rs/files/master/master_OSN_2013/IMOVINSKI_ODNOSI_SUPRUZNIKA_I_VANBRACNIH_PARTNERA.pdf
http://www.prafak.ni.ac.rs/files/master/master_OSN_2013/Uporedno_nasledno_pravo.pdf
http://www.prafak.ni.ac.rs/files/master/master_OSN_2013/Stecajno_pravo.pdf
http://www.prafak.ni.ac.rs/files/master/master_OSN_2013/Pravo_medjunarodne_prodaje.pdf
http://www.prafak.ni.ac.rs/files/master/master_OSN_2013/Pravo_osiguranja.pdf
http://www.prafak.ni.ac.rs/files/master/master_OSN_2013/Pravo_konkurencije.pdf
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Ауторско право ЕУ 
Саобраћајно право 
Право предузетништва  
Право међународних трговинских интеграција  
Право међународних плаћања  
 
Ужа међународноправна научна област 
 
ИЗБОРНА ЛИСТА 1  
Институције и право Европске уније 
Међународно приватно право хашких конвенција 
 
ИЗБОРНА ЛИСТА 2  
Дипломатско и конзуларно право 
Међународна правна помоћ у грађанским стварима 
Међународна људска права 
Међународне организације 
Упоредно Међународно приватно право 

 
Ужа правноисторијска научна област 
 
ИЗБОРНА ЛИСТА 1  
Институти римског права 
Правна традиција словенских народа 
 
ИЗБОРНА ЛИСТА 2  
Рецепција римског права 
Римско право и кодификације у Новом веку 
Византијска државно-правна традиција 
Правни споменици средњевековне Србије 
Држава и право после великих револуција 
Представнички систем XIX и XX века 

 
Ужа правноекономска  научна област 
 
ИЗБОРНА ЛИСТА 1  
Савремени буџетски системи 
Право привредног система ЕУ 
Финансијске институције  
 
ИЗБОРНА ЛИСТА 2  
Локалне финансије  
Економија европских интеграција 
Антимонополско право  
Предузетништво и менаџмент  
 

Студент полагањем изборних предмета остварује 37 ЕСПБ бодова, што одговара 
стандарду учешћа изборних предмета од најмање 30% у укупном броју од 60 ЕСПБ  
бодова на мастер академским студијама. 
 

           ДЕКАН ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА, 
 

Проф. др Предраг Димитријевић 

http://www.prafak.ni.ac.rs/files/master/master_OSN_2013/Autorsko_pravo_EU.pdf
http://www.prafak.ni.ac.rs/files/master/master_OSN_2013/Saobracajno_Pravo.pdf
http://www.prafak.ni.ac.rs/files/master/master_OSN_2013/Pravo_preduzetnistva_silabus.pdf
http://www.prafak.ni.ac.rs/files/master/master_OSN_2013/Pravo_medjunarodnih_trgovinskih_integracija.pdf
http://www.prafak.ni.ac.rs/files/master/master_OSN_2013/Pravo_medjunarodnih_placanja.pdf
http://www.prafak.ni.ac.rs/files/master/master_OSN_2013/Institucije_i_pravo_EU.pdf
http://www.prafak.ni.ac.rs/files/master/master_OSN_2013/Medjnarodno_privatno_pravo_Haskih_konvencija.pdf
http://www.prafak.ni.ac.rs/files/master/master_OSN_2013/Diplomatsko_i_konzularno_pravo.pdf
http://www.prafak.ni.ac.rs/files/master/master_OSN_2013/Medjunarodna_pravna_pomoc_u_gradjanskim_stvarima.pdf
http://www.prafak.ni.ac.rs/files/master/master_OSN_2013/Medjunarodna_ljudska_prava.pdf
http://www.prafak.ni.ac.rs/files/master/master_OSN_2013/Medjunarodne_organizacije.pdf
http://www.prafak.ni.ac.rs/files/master/master_OSN_2013/Uporedno_Medjunarodno_privatno_pravo.pdf
http://www.prafak.ni.ac.rs/files/master/master_OSN_2013/Instituti_rimskog_prava.pdf
http://www.prafak.ni.ac.rs/files/master/master_OSN_2013/Pravna_tradicija_slovenskih_naroda.pdf
http://www.prafak.ni.ac.rs/files/master/master_OSN_2013/Recepcija_rimskog_prava.pdf
http://www.prafak.ni.ac.rs/files/master/master_OSN_2013/Rimsko_pravo_i_kodifikacije_u_Novom_veku.pdf
http://www.prafak.ni.ac.rs/files/master/master_OSN_2013/Vizantijska_drzavnopravna_tradicija.pdf
http://www.prafak.ni.ac.rs/files/master/master_OSN_2013/Pravni_spomenici_srednjovekovne_Srbije.pdf
http://www.prafak.ni.ac.rs/files/master/master_OSN_2013/Drzava_i_pravo_posle_velikih_revolucija.pdf
http://www.prafak.ni.ac.rs/files/master/master_OSN_2013/Predstavnicki_sistem_XIX_i_XX_veka.pdf
http://www.prafak.ni.ac.rs/files/master/master_OSN_2013/Savremeni_budzetski_sistemi.pdf
http://www.prafak.ni.ac.rs/files/master/master_OSN_2013/Pravo_privrednog_sistema_EU.pdf
http://www.prafak.ni.ac.rs/files/master/master_OSN_2013/Finansijske_institucije.pdf
http://www.prafak.ni.ac.rs/files/master/master_OSN_2013/Lokalne_finansije.pdf
http://www.prafak.ni.ac.rs/files/master/master_OSN_2013/Ekonomija_evropskih_integracija.pdf
http://www.prafak.ni.ac.rs/files/master/master_OSN_2013/Antimonopolsko_pravo.pdf
http://www.prafak.ni.ac.rs/files/master/master_OSN_2013/Preduzetnistvo_i_menadzment.pdf

