Табела 5.2Спецификација предмета Шифра:П.З.1.О.01
Студијски програм/студијски програми: Општеправни;
Врста и ниво студија: Основне академске студије; Студије првог степена
Назив предмета: Увод у право
Наставник (Име, средње слово, презиме):Јагода М. Недић
Сарадник: Драган Б. Пантић
Статус предмета: Обавезан предмет на основним академским студијама,I семестар
Број ЕСПБ: 10
Услов: /
Циљ предмета:
Општа знања о држави и праву као увод у правне студије и њихова улога у осветљавању
феноменологије државне управе и управљања у смислу државе и права. Изучавају се општи појмови о
држави, државним делатностима, организацији државе, вези између државе и права. Увод у право је основ
за : уставно, управно, међународно јавно право и друге предмете.
Исход предмета:
Студент би требало да покаже познавање основних идеја и појмова о држави и праву; може да именује и
дефинише основне правне институте и појмове правне науке; правилно употребљава правну
терминологију; уме да објасни појмове државне управе и управљање у смислу државе и права.
Садржај предмета:
• Општи приступ: појам права
• Друштвено-правне норме,
• Појам права,
• Правни плурализам,
• Правни акт: појам правног акта, форма и садржина правног акта, хијерархија правних аката
• Извори права: материјални и формални, појединачни правни акти
• Важење, праведност и делотворност правних аката
• Правни однос: појам правног односа, структура правног односа, правни објект, субјективно
право, правна обавеза, динамика правних односа
• Тумачење права: субјекти тумачења, методи и средства тумачења,
• Врсте тумачења: језичко, циљно, систематско, историјско, логичко
• Врсте тумачења: дословно, просширено и сужено, субјективно и објективно, статичко и
еволуционистичко
• Други облици тумачења: везано, слободно, апстрактно тумачење
• Појам правног система: принципи правног система, елементи правног система, групе и области
права
• Главни рпавни системи данас
• Општи приступ о држави и државној власти
• Облици владавине: појам државног поглавара, монархија, република
• Облици политичког поретка: демократија, аутократија
• Облици државног уређења: унитарна и сложена држава
• Облици државне власти: појам облика државне власти, три конкретна облика државне власти
• Председнички, парламентарни и конвентски систем
Литература:
а) основна: Јеж З.: Правни систем са основним елементима општег учења оправу и држави, Привредна
академија, Нови Сад 2006.
б) допунска:Лукић Р., Кошутић, Б.:Увод у право, Службени лист, Београд, 2006.; Чавошки К., Васић Р.:
Увод у право, Правни факултет, Службени гласник, Београд, 2007.
Остали часови
Број часова активне наставе
Предавања:
Вежбе:
Други облици
Студијски истраживачки /
4x15=60
2x15=30
наставе: /
рад: /
Методе извођења наставе: Усмена предавања илустрована у Power Point-u, Индивидуални и групни
радови, интерактивни облици наставе, презентације, дискусионе групе
Оцена знања (максимални број поена 100)
Завршни испит
поена
Предиспитне обавезе
поена
присуство и активност на
писмени испит
10
предавањима
40
присуство и активност на вежбама
усмени испт
10
колоквијуми I и II
25
семинарски рад
15

