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Припремање студената за свеобухватно проучавање права као теоријске и апстрактне науке. 
Оспособљјавање студената за даљи ток студнирања,  упознајући их основним појмовима, 
терминима и институтима права, као и посебним односима између државе и права уопште. 
Развијање посебних вештина у разумевању односа законодавне, извршне и судске власти. 

Садржај предмета
Појам права; друштвено-правне норме; правни плурализам; појам и карактеристике правних 
аката; извори права; појам правног односа и правних аката; тумачење права;  субјекти права, 
појам правног система; кодификација права; анализа појма државе и њене организације; 
класификација државних облилка; облици владавине; облици политичког поретка; облици 
државног уређења; облици државне власти.

Г. Вукадиновић, Д. Аврамовић, Увод у право, Правни факултет Нови Сад, 2014. 

Р. Лукић, Б. Кошутић, Увод у право, Правни факултет, Службени гласник, Београд, 2009.  
године.

К. Чавошки, Р. Васић, Увод у право, Правни факултет, Планет принт, Београд, 2011.  године.

ПРАВО 

Испуњење предиспитних обавеза

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Након успешног савладавања овог предмета, студенти ће анализирати уставне, законсконске 
и подзаконске текстове, анализираће правне норме, тумачење и примену права. Студнети ће 
разумети теоријско и практично значење права  и његов значај за стабилност укупних 
друштвених односа преко основних правних института. 

Обухвата: обраду и анализу извора права, субјеката права, елемента правне норме, разраду 
елемената правног система, државе и државне власти.

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Спецификација предмета за књигу предмета

Примењују се вербално-текстуална и илустративно-демонстративна метода, метода израде 
реферата, семинарских радова и пројеката, као и метода „корак по корак".

Литература
Р. Васић, М. Јовановић, Г. Дајовић, Увод у право, Правни факултет, Досије студио, Београд, 
2016. године

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Заједнички
Основне академске студије првог нивоа
Увод у право

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