
Табела 5.2 Спецификација предмета  
Студијски програм/студијски програми: ОАС политик; ОАС међународне пол; ОАС соц. пол. и соц. рада 
Врста и ниво студија: основне академске студије 
Назив предмета: Основи права 
Наставник (презиме, средње слово, име): Дејан Д. Павловић 
Статус предмета: Обавезни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: 
Циљ предмета 
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  
На крају курса од студента се очекује да: 
-познаје основну правну терминологију 
-разуме кључне правне концепте и институте 
-разуме значај силе, правде, морала и државних институција за право 
-усвоји тезу да  политика  треба да се одвија у границама ваљаног права 
-познаје основна уставна начела и решења у националном правном поретку 
-познаје законодавни поступак и правосудни систем Републике Србије 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Појам права, Разна схватања права, Однос права и правде, Однос силе и права, Однос права и морала, 
Правна норма, Правни акт, Формални извори права, Правни однос, Субјекти права, Примена и тумачење 
права, Владавина права и Правна држава. 
Практична настава: Семинарска расправа, обавезни аргументовани есеј до 5 стр, анализа правних 
докумената. 
Литература  
А.  Основна 
Коста Чавошки, Радмила Васић, Увод у право, (било које издање)  
Правни факултет у Београду и „Службени гласник“, Београд, (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; 
 
Број часова активне наставе Остали часови 
Предавања: 2 
 

Вежбе: 2 Други облици наставе: Студијски 
истраживачки рад: 

Методе извођења наставе 
Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 10 писани испит  
есеј 20 усмени испт 50 
колоквијум-и 20 ..........  
семинар-и    
Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писани испити, усмени 
испит, презентација пројекта, семинари итд......) 
Максимална дужина 1 страница А4 формата 

 


