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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 ОСНОВНИХ
АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ПРАВА
1. Опис и циљеви Студијског програма
Основне академске студије права трају четири године (осам семестара).
Завршетком студија студент стиче звање „дипломирани правник“.
Током студија студент мора да савлада градиво из 22 обавезна предмета, 8
изборних предмета током трајања основних академских студија права. Стручна
пракса је саставни део студијског програма и обавља се на другој и трећој години
основних академских студија. Вештина се налази на четвртој години основних
академских студија, за коју студент добија сертификат.
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 омогућава студенту да избором предмета из понуђене 4
изборне листе по години студија (45 изборних предмета, распоређених по
изборним листама, по години студија), активно учествује у креирању свог
образовања.
Однос обавезних и изборних предмета усклађен је са одредбама Правилника
о стандардима и поступку за акредитацију високошколских установа (најмање 20%
изборних предмета) и он се остварује учешћем изборних предмета са 49 ЕСПБ у
укупној вредности од 240 ЕСПБ на основним академским студијама права.
У структури студијског програма основних академских студија права
заступљене су све групе предмета, и то: академско општеобразовни, теоријско
методолошки, научно стручни и стручно апликативни.
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Неопходна практична знања студенти ће стицати кроз обавезну стручну
праксу, коју ће обављати у одговарајућим институцијама (судови, тужилаштва,
државна управа, органи локалне самоуправе, привредни субјекти, итд). Овако
обављена стручна пракса вреднује се ЕСПБ бодовима.
2. Врсте студија и исход процеса учења
На основним академским студијама изводи се академски студијски програм,
који оспособљава студенте за примену и унапређење правничких знања и
достигнућа.
Успешним окончањем основних академских студија права студент стиче
општа и посебна теоријска и практична знања, вештине и способности неопходне
за професионално обављање правничких послова у правосуђу, државној управи и
локалној самоуправи, јавним службама, привредним организацијама и у другим
организацијама и институцијама.
Савладавањем студијског програма основних академских студија права,
студент је оспособљен и компетентан да:
− обавља управноправне послове у управи, правосуђу, привредним
друштвима, удружењима, организацијама, јавним службама 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.
Успешним окончањем основних академских студија, студент се може
непосредно укључити у наставни процес на мастер академским студијама права и
свих других друштвених и хуманистичких наука.
3. Академски назив
Завршетком студија студент стиче звање „дипломирани правник“.
4. Услови за упис на студијски програм
На студијски програм основних академских студија права могу се уписати
сви они који имају средње образовање у четворогодишњем трајању.
На студијски програм основних академских студија права могу се уписати и
они који су завршили одговарајуће средње образовање у иностранству и
испуњавају остале услове предвиђене Законом.
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У случају да се на конкурс јави већи број кандидата од тражених, избор се
врши на основу: успеха у средњој школи (највише 40%) и успеха на пријемном
испиту (највише 60%).
5. Листа обавезних и изборних предмета
Прва
Предмети I семестра

година

Недељни фонд час.

Укупан фонд час.

ЕСПБ

Увод у право
Римско право
Историја права
Основи економије

5+1+1
4+1
5+1
4+1

105
75
90
75

9
7
8
7

Укупно

18+4+1

345

31

Предмети II семест.
Уставно право

Страни језик*
Изборни предмет**
Изборни предмет**
Укупно

6+1

105

10

3+0

45

7

3+1
3+1
15+3

60
60
270

6
6
29

*Страни језик
Студент бира: Енглески, Немачки, Руски,Француски језик.
Листа изборних предмета за прву годину: студент бира два од три понуђена
предмета
Изборни предмети **
1. Основи социологије са социологијом права
2. Уставна историја Србије
3. Методи решавања спорова
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Друга година
Предмети III семестра
Увод у грађанско и Стварно
право
Управно право

Недељни фонд
час.
6+1

Укупан фонд час.
105

ЕСПБ
10

6+1

105

10

Кривично право

6+1

105

10

Укупно

18+3

315

30

Предмети IV семестра
Међународно јавно право
Породично право

5+1
4+1

90
75

8
7

Изборни предмет
Изборни предмет
Стручна пракса

3+1
3+1

60
60

6
6
3

Укупно

15+4

285

30

Листа изборних предмета за другу годину: студент бира два од три понуђена
предмета
1. Политички систем
2. Правна медицина
3. Економска политика
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Трећа година
Предмети V семестра
Кривично процесно право
Облигационо право
Јавне финансије и
финансијско право
Укупно
Предмети VI семестра
Радно и социјално право
Наследно право
Криминологија
Изборни предмет
Стручна пракса
Укупно

Недељни фонд час.
6+1
6+1
5+1

Укупан фонд час.
105
105
90

ЕСПБ
10
10
7

17+3

300

27

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

90
90
75
60

16+4+1

315

10
8
7
6
2
33

Листа изборних предмета за трећу годину: (студент бира један предмет са листе
изборних предмета)
Филозофија права
Право животиња
Уговорно потрошачко право
Алтернативно збрињавање деце
Међународно хуманитарно право
Виктимологија
Правне студије рода
Међународно кривично право
Пореско право
Пословне и банкарске финансије
Берзанско право и пословање
Право страних инвестиција
Јавно-приватна партнерства
Банкарско право и право хартија од вредности
Изборно право
Медијско право
Енглески језик струке 1
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Четврта година
Предмети VII семестра
Грађанско процесно право
Трговинско право
Право интелектуалне
својине
Укупно
Предмети VIII семестра
Међународно приватно
право
Међународно трговинско
право
Основи права ЕУ
Изборни предмет
Изборни предмет
Вештина
Укупно

Недељни фонд час.
6+1
6+1
4+1

Укупан фонд час.
105
105
75

ЕСПБ
10
10
7

16+3

285

27

4+1

75

8

4+1

75

8

2+1
3+1
3+1
0
16+5

45
60
60
0
315

5
6
6
0(сертификат)
33

Листа изборних предмета за четврту годину: (студент бира два предмета са листе
изборних предмета)
Савремене демократије
Права личности
Право накнаде неимовинске штете
Право и пракса медијације
Арбитражно право
Међународно породично право
Пенологија
Криминалистика
Прекршајно право
Буџетско право
Економска анализа права
Право потрошача
Право спољне трговине
Интелектуално стваралаштво у информатичком друштву
Дисциплинско право
Уставно судство
Право локалне самоуправе
Право Међународне организације рада
Енглески језик струке 2
Наука о управљању са правном информатиком
Клиничко правничко образовање
Студент полагањем изборних предмета предвиђених студијским програмом остварује
49 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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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.
Укупно ангажовање студента састоји се од активне наставе (предавања, вежбе,
практична настава, семинари и други облици активне наставе), самосталног рада,
колоквијума, испита, добровољног рада у локалној заједници и других видова
ангажовања. Укупан број часова активне наставе не може бити мањи од 600 часова
у току школске године.
Практична настава изводи се као саставни део наставног процеса.
Студенти праксу могу обављати у државним органима, установама и
привредним субјектима (судовима, тужилаштвима, органима државне управе и
локалне самоуправе, предузећима и установама).
Студијски програм основних студија права не предвиђа обавезу завршног
рада.
7. Бодовна вредност сваког предмета исказаног у ЕСПБ
Бодовна вредност сваког предмета саставни је део курикулума датог под
тачком 5.
8. Предуслови за упис појединих предмета или групе предмета
Опредељивање студената за одређени предмет, може се условити претходно
положеним испитима из једног или више предмета, што се одређује силабусом
сваког наставног предмета, као саставног дела овог студијског програма.
9. Начин избора предмета из других студијских програма
Начин избора предмета из других студијских програма биће уређен уколико
буду уведени нови студијски програми.
10. Услови за прелазак са других студијских програма у
оквиру истих или сродних области студија
Уколико се на Факултету организују други студијски програми на основним
академским студијама, студенти могу прелазити са једног студијског програма на
други, на начин уређен општим актима Факултета.
Студенти који су уписали студијски програм права на неком другом
факултету, или студијски програм из образовно-научног поља друштвенохуманистичких наука могу прећи на студијски програм који се организује на
Факултету, под условима предвиђеним општим актима Факултета.
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11. Предиспитне обавезе
Утврђује се сразмера поена стечених у предиспитним обавезама и на
испиту, при чему предиспитне обавезе учествују у обиму од 30-70 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 Предраг Димитријевић
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