
Табела 5.2 Спецификација предмета

Основне академске студије политикологијеСтудијски програм:

Назив предмета: Основи права

Број ЕСПБ: 6
Статус предмета: Обавезан

Услов:
Циљ предмета
Програм обухвата приказане области које као теме припадају теоријској правној науци. У оквиру њих, обрађују се 
уже теме – теоријскоправни појмови и правни институти (како је приказано у заградама), а који су по свом значењу
и значају основни за разумевање структуре и функције права. Циљ овог предмета је да студентима прве године 
политичких наука пружи општа и основна знања о праву, да им покаже како право функционише као 
хијерархизована динамичка структура, како се држава и право прожимају и повезују у државно-правни поредак, да
им објасни потребу (у теоријскоправном смислу) права да државном силом буде гарантовано и потребу државе да 
правом буде морализована, најзад да их оспособи да разумеју зашто политички живот мора да се одвија у 
границама (исправног) права.

Исход предмета
Очекује са да студенти на прави начин разумеју однос између државе, права и политике, да уоче и разграниче 
њихове сфере деловања – самосталне, преклапајуће и ограничавајуће. Студенти би у оквиру овог предмета, 
такође, требало да науче да у појмовном облику препознају државне институције и правне институте, као и њихов 
вредносни потенцијал, и да у том смислу овладају основном правном терминологијом. У савременим условима није
могуће замислити модерног политиколога који није „снабдевен“ основним правним знањима, нити доброг 
политиколога који не поседује јасну свест о томе  да је право оруђе којим се једнако добро може „и кров над главом
сазидати и гроб ископати“.

Садржај предмета

Литература
а. Основна
Коста Чавошки, Радмила Васић, Увод у право – друго јединствено издање (или прво јединствено издање из 2006. 
године), Правни факултет у Београду и „Службени гласник“, Београд, 2007. (делови)
б. Допунска
1.Радомир Д. Лукић са Будимиром Кошутићем, Увод у право, Научна књига, Београд, 1975;
2.Божидар С. Марковић, О праведном  праву, Visio mundi academic press, Нови Сад, 1993;
3.Ханс Келзен,  О границама између правничке и социолошке методе. Општа теорија права и државе, Правни 
факултет у Београду, 1998;
4.Ханс Келзен, Чиста теорија права, Гутенбергова галаксија, Београд, 2000;
5.Алф Рос, Право и правда, ЦИД, Подгорица, 1996;
6.Херберт Л. А. Харт, Појам права, ЦИД, Подгорица, Цетиње, 1994;
7.Ђорђо Дел Векио, Право, правда и држава, Правни факултет у Београду, Београд, 1999;
8.Густав Радбрух, Филозофија права, Нолит, Београд, 1980.

Методе извођења наставе:
Предавања, Обавезни есеј до 5 страна, Семинари

Оцена знања
активност у току предавања 10; усмени испит 40; колоквијуми 10+10; семинар-и 20

др Баста-Флајнер Р. Лидија; мр Павловић Д. Дејан

Врста и ниво студија: основне академске студије

Број часова активне наставе предавања: ДОН:1вежбе: СИР:

Наставници:

3

Теоријска настава
Основи права као уводна и општа теоријска правна наука,  Појам права,  Разна схватања права,  Елементи права,
Правни акт,  Формални извори права,  Правни однос,  Субјект права,  Примена и тумачење права,  Тумачење права,
Држава и право,  Појам и врсте државних облика
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад


