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Студијски програм: Право (240 ЕСПБ) 

Врста и ниво студија: Основне академске студије, први ниво студија 

Назив предмета: Увод у право 

Наставник: Невенко Врањеш 

Статус предмета: обавезан 

Број ЕСПБ: 7 

Услов: Уписан први семестар, одслушан предмет и успешно реализоване предиспитне обавезе 

Циљ предмета: 
Циљ предмета је упознавање студената  са основним правним појмовима и институтима, општим и посебним методама 
истраживања и изучавања државе и права, поступцима и процесима истраживања теоријско правних принципа и 
установа, усвајање основних сазнања о појму и саставу  правног поретка, примени права и законитости као и тумачења 
правних норми и правне вредности.  

Исход предмета:  
Након положеног испита студент је усвојио теоријска знања о основним правним појмовима и институтима; разуме 
суштину односа државе и права; оспособљен је за теоријско правно промишљање и аргументовану расправу о теоријско 
правној проблематици; овладао је вештином тумачења правних норми; оспособљен за разумевање и примену права и 
законитости у свом професионалном раду; оспособљен за уочавање односа са другим правним дисциплинама. 

Садржај предмета:  

Теоријска настава: 

1.Увод у право; 2. Значај теоријских основа права; 3.Општа знања о држави и праву; 4.Правни поредак: појам и састав 
правног поретка; 5.Правна норма; 6.Правни акт; 7.Општи правни акти-извори права; 8.Појединачни правни акт; 
9.Правни однос; 10.Субјекти права;11.Тумачење права; 12.Примена права; 13.Законитост; 14.Правни систем; 15.Правне 
вредности. 

Практична настава: 
Ближе појашњавање неких од тема које се обрађују на предавањима, са посебним освртом на тумачење кључних 
правних појмова и института. Дискусија одабраних тема уз активно учешће студената. Припрема колоквијума и испита. 
Евалуација реализоване наставе и анализа њених резултата. 

Литература 

Основна: 
1.Лукић Р., Кошутић, Б.:  Увод у право, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд,2009. 
2.Симић М., С. Ђорђевић С.,  Матић Д.,: Увод у право, Правни факултет, Крагујевац, 2010 

Допунска: 
1.Вукадиновић Г., Теорија државе и права I и II, Футура публикације, Нови Сад, 2007. 
2.Чавошки К., Васић Р.: Увод у право, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2011. 

Број часова  активне наставе Остали часови 

Предавања: 2 Вежбе: 2 Други облици наставе: 0 

Методе извођења наставе  
Предавања су аудиторна, и изводе се у амфитеатру са свим студентима.  Вежбе  се изводе по групама студената у 
слушаоницама и то:  (1) као аудиторне, где се даље разрађују  поједине теме са предавања и аналазирају основни 
правни појмови и институти; (2) као  показне, за представљање и  тумачење општих и појединачних правних аката; и 
(3) као, дискусионе за дискусију одабраних тема из пређеног градива;   

 

Оцена знања (Максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 20 писмени испит  

колоквијум-први 15 усмени испит 50 

колоквијум-други 15 укупно 100 

 
 
 
 
 
 


