
6 Статус предмета (обавезни/изборни) Изборни
Услов

Циљ
предмета

Исход
предмета

Теоријска
настава

Практична 
настава 
(вежбе, ДОН, 
студијски 
истражива-чки 
рад)

1
2
3

4
5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови
2 2

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

8 писмени испит 35
7 усмени испит 15

20
15

Студијски програм 
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Избори
Основне академске студије
Клиничко правно образовање

Спецификација предмета за књигу предмета

Примењују се вербално-текстуална, илустративно-демонстративна метода и метода симулације случајева. Материја се 
студентима приближава кроз коришћење поњер-поинт презентација, браинсторминг-а, гостовања стручњака из праксе и 
наставника са других универзитета, кроз симулације, решавање случајева из праксе, анализу судских одлука, приказивање 
филмова и сл.

Литература
Ђорђе Д. Сибиновић, Професија адвокат, Службени гласник,  Београд, 2012. године.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

М. Мајић, Првостепена кривична пресуда - вештина писања, Параграф, Београд, 2014. 
Н. Петрушић, Састављање поднесака, Приручник за рад студената, Правна клиника за заштиту права жена, Ниш, 2011. 
године.

Ковачевић Р., Драшкић М., и други, Вештина комуникације, правни интервју, Мрежа универзитетских правних клиника, 
Београд, Београд, 2012. 

С. Бељански, Д. Укропина, и други, Правна етика, Мрежа универзитетских правних клиника, Београд, 2013.

ПРАВО

Испуњење предиспитних обавеза

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Савладавањем овог предмета студент ће обављати  будуће професије компетентно, савесно и са високим 
професионалним моралом, пружаће правне информације, биће способни да воде правни интервју, водиће процес 
саветовања, састављаће поднеске, познаваће протокол пријема клијента, начин евидентирања, протоколисања, 
документовања у адвокатској канцеларији и биће мотивисан за унапређивање својих професионалних способности и 
вештина.

Обухвата: симулације на стварним случајевима из праксе, које су посебно прилагођене за вежбу студената. Симулације се 
одвијају у посебној учионици која је опремљена за ту сврху. Наставне методе које се користе су “браинсторминг”, правна 
анализа случаја, “играње улога”, симулирање судског процеса,дискусије, итд. Такође, студенти ће организовани 
присуствовати суђењима и посетиће адвокатске канцеларије, ради што бољег упознавања са њиховом праксом. 

 Стицање практичних вештина и професионалне одговорности, оспособлавање студената у области примене права у 
стварним животним ситуацијама. Обезбеђење бесплатне правне помоћи за оне друштвене групе које се налазе у ризику од  
социјалне искључености, као и да „усади“ идеју у будуће правнике да људи без моћи и новца заслужују једнак третман у 
друштву и једнакост пред законом, која је гарантована како Уставом, тако и бројним међународним инструментима. 
Усвајање стандарда правног професионализма и правне етике, обука студената у правничким вештинама: правно 
информисање, правни интервју, правно саветовање, састављање поднесака, оспособљавање студената за примену 
протокола пријема клијената, администрирање, евидентирање, протоколисање и документовање у адвокатској канцеларији.

Садржај предмета
Појам и предмет клиничког правног образовања; Историјски развој клиничког правно образовања; Методе клиничке обуке. 
Бесплатна правна помоћ у правном систему Србије;Услуге бесплатне правне помоћи; Корисници бесплатне правне помоћу; 
Пружаоци бесплатне правне помоћи; Организација и функционисање правних клиника (циљеви, принципи рада, облици 
правне помоћи, одговорност клинике за пружену правну помоћ. Правни професионализам; Стандарди професионалне 
адвокатске етике: правно информисање, правни интервју (актвно слушање, изражавање емпатије, рад са осећањима, 
постављање питања, фазе интервјуа), правно саветовање (идентификација проблема, откриванје и разматрање циљева 
клијента, идентификација и разматрање опција, процењивање последица одлуке, процес саветовања); Састављање 
поднесака; Примена протокола пријема клијента; Администрирање, евиднтирање, протоколисање и документовање у 
адвокатској канцеларији.
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