Табела 5.2 Спецификација предмета
Студијски програм/студијски програми : РАЧУНОВОДСТВО И РЕВИЗИЈА, БАНКАРСТВО
ОСИГУРАЊЕ И БЕРЗЕ, ПОРЕЗИ И ЦАРИНЕ

Врста и ниво студија: Основне струковне студије, први ниво
Назив предмета: ОСНОВИ ПРАВА
Наставник (Име, средње слово, презиме): Проф. др Ђуро М. Ђурић
Статус предмета: Обавезни
Број ЕСПБ: 8
Услов:
Циљ предмета
Стицање основних сазнања о основама правног система, упознавање са елементима као што су
правна акта, правне институције и установе, правне гране и правне области. Упознавање са
основним и фундаменталним појмовима из области државе и права.
Исход предмета
На систематичан и методски поступан начин приказати студентима целовитост и
конзистентност правног система, почев од његовог појмовног одређења, принципа на којима
почива, основних елемената из којих се састоји, који су то велики правни системи у свету.
Студенти ће овладати и основним знањима о држави, њеној организацији и облицима, као и
облицима политичког поретка и државног уређења, основним појмовима права као што су
правна норма, правни акт, правна чињеница, правни субјект итд.
Садржај предмета
Теоријска настава
Основни појмови правног система, Елементи правног система, Принципи правног система,
Држава и државна власт, Облици владавине, Облици политичког поретка, Облици државног
уређења, Облици државне власти, Правне норме, Правни акт, Правни однос, Тумачење права
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Вежбе, колоквијуми и одбрана семинарских радова
Литература
Владимир Јовановић, Вук Кулић "Основи права", ВШСС за економију и управу, Београд, 2013.
Здравко Јеж ''Правни систем са основним елементима општег учења о праву и држави','
Привредна академија, Нови Сад, 2006.
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Број часова активне наставе
Остали
часови
Предавања: Вежбе: Други облици наставе:
Студијски истраживачки
4
1
рад:
Методе извођења наставе
Настава се изводи комбиновањем предавања и вежби
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
поена
активност у току предавања
10
писмени испит
практична настава
усмени испт
50
колоквијум-и
30
..........
семинар-и
10
Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени
испити, усмени испт, презентација пројекта, семинари итд......
Максимална дужна 1 страница А4 формата
Спецификацију треба дати за сваки предмет из студијског програма. Ако постоје заједнички
предмети за више студијских програма тада се у Књизи предмета, предмет приказује само један
пут. Књига предмета представља јединствен прилог за све студијске програме првог и другог
нивоа студија.
Сваки предмет мора бити одвојени фајл, да би могао да се хиперлинком повеже са наставним
особљем (Књига наставника) и планом студија Табела 5.1, односно 5.1а.

