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1. РЕЧ ДЕКАНА ФАКУЛТЕТА

Драги матуранти,
Добродошли на Правни факултет Универзитета у Крагујевцу!
Добродошли на факултет који своју традицију баштини још од времена
оснивања Лицеја.
Крагујевац је постао престоница Србије 1818. године. Од тог доба град
постаје важан културни и просветни центар. На предлог министра просвете,
Гимназија у Крагујевцу је 1838. године прерасла у Лицеј. На Лицеју је 1840.
године основана класа за изучавање правних наука а први професор права, постао је
тадашњи министар просвете, Јован Стерија Поповић. Тада почиње модерно и
систематско изучавање правних наука у Србији. Ова, претеча правних
факултета, сматрала се круном образовања у тадашњој Србији.
Правни факултет Универзитета у Крагујевцу је државни акредитовани
факултет за обављање високообразовне делатности на сва три нивоа студија –
основне, мастер и докторске академске студије права. На факултету се реализују
четири студијска програма: Основне академске студије права – општи смер;
Основне академске студије права - смер Унутрашњи послови и безбедност; Мастер
академске студије права и Докторске академске студије права. Факултет настоји
да константно развија и унапређује своје студијске програме на свим нивоима
студија у складу са најновијим достигнућима у струци и науци и у складу са
највишим стандардима образовања. Факултет је, такође, акредитован и за
обављање научноистраживачке делатности коју обавља преко Института за
правне и друштвене науке.
Правни факултет настоји да образује младе стручњаке који ће унапредити
правну праксу, а међу њима и оне који ће се бавити научноистраживачким радом и
својом научном изузетношћу и стваралаштвом допринети развоју правне науке.
Факултет располаже са преко 50.000 библиотечких јединица и две
студентске читаонице. Путем интернета повезан је са највећим светским базама
7

података, што олакшава приступ информацијама без којих је незамисливо
савремено правничко образовање. На факултету постоје две рачунарске сале за
студенте са приступом интернету, што олакшава учење и студирање. Факултет
је успоставио сарадњу са бројним научним и истраживачким институцијама у
земљи и иностранству, као и са правосудним институцијамa.
На основу потписаних споразума о сарадњи са судовима и тужилаштвима,
факултет пружа могућност за двонедељну праксу свим студентима треће и
четврте године основних академских студија, како би се на тај начин још у току
студија упознали са практичном применом теоретски стечених знања.
Правни факултет у Крагујевцу је отворен за упис свих лица која су
завршила средње образовање у четворогодишњем трајању из Републике Србије, као и
из иностранства под условима дефинисаним Законом о високом образовању.
Факултет се може похвалити бројним активностима, гостујућим предавачима,
наградама које студенти овог факултета освајају на такмичењима из области
права, сарадњом са многим домаћим и институцијама у иностранству.
Опредељење да студирате права даје вам много предности приликом
запошљавања. Дуга је листа послова које можете обављати – послове судије,
адвоката, тужиоца, нотара, извршитеља, правобранитеља, правника у привреди,
професора итд. Државе нема без правника, а држава је послодавац највећем броју
људи. Правна држава почива на правним прописима. Правници су они који
стварају правила која други морају да поштују.
Осим учења, на Правном факултету вас очекује богат студентски живот
(правнијаде, манифестација „Дани правника“, и др.), а омогућено је и студентско
организовање кроз Студентски парламент, као орган факултета.
Много је разлога и аргумената због чега је добро уписати Правни
факултет.
Проф. др Драган ВУЈИСИЋ

8

2. УПИС НА ФАКУЛТЕТ

2.1. Упис на основне академске студије права
Упис студената на основне академске студије права спроводи се на
основу заједничког конкурса који објављују сви факултети за територију
Републике Србије. Текст Конкурса се може набавити на свим трафикама.
Конкурс би требало да буде објављен у мају 2020. године.
У прву годину основних академских студија – Општи смер,
Правни факултет у Крагујевцу уписује:
 235 студената који се финансирају из буџета,
 205 студената који плаћају школарину.
У прву годину основних академских студија – смер Унутрашњи
послови и безбедност, Факултет уписујe:
 165 студената који плаћају школарину.
У прву годину основних академских студија може се уписати, у
оквиру одобреног броја, свако лице које има средње образовање у четворогодишњем трајању и које положи пријемни испит.
Кандидат који има положену општу матуру не полаже пријемни
испит. Уместо пријемног испита овом кандидату вреднују се резултати
опште матуре у складу са општим актом Универзитета.
Страни држављанин се може уписати на студије права, под истим
условима као и домаћи држављанин, у складу са Законом. Посебан услов
за упис страног држављанина на прву годину основних студија јесте знање српског језика. Проверу знања српског језика обавља комисија од 3
члана, коју образује Декан.
Редослед кандидата за упис у прву годину основних студија утврђује Комисија за упис на основу општег успеха постигнутог у средњем
образовању и резултата постигнутог на пријемном испиту
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Ранг листа се сачињава према укупном броју бодова сваког кандидата, по утврђеним мерилима. Кандидат може освојити највише 100 бодова.
Под општим успехом у средњој школи подразумева се збир просечних оцена из свих предмета у I, II, III и IV разреду, помножен са два.
Према овом основу кандидат може освојити најмање 16, а највише 40 бодова. Општи успех у средњој школи рачуна се на две децимале.
На пријемном испиту кандидат може постићи од 0 до највише 60
бодова( два теста по 30 питања).
Универзитет утврђује јединствену ранг листу свих кандидата, са
укупним бројем бодова стеченим по свим критеријумима утврђеним
Конкурсом, без обзира на начин финансирања.
Кандидат може бити уписан на терет буџета ако се налази на јединственој ранг листи до броја одобреног за упис кандидата на терет буџета,
а има најмање 51 бод.
Кандидат може бити уписан као студент који плаћа школарину
уколико се на јединственој ранг листи налази, од броја који се уписује на
терет буџета до броја одобреног за упис студената који плаћају школарину, ако постигне најмање 30 бодова.
Рокови за пријављивање кандидата на конкурс, објављивање ранг
листе и подношење евентуалних приговора биће наведени у конкурсу.
Студент студија првог степена друге самосталне високошколске
установе, лице које има стечено високо образовање на студијама првог
степена и лице коме је престао статус студента у складу са законом, може
се уписати на студије првог степена, под условима и на начин прописан
општим актом Универзитета.
Право из претходног става остварује се на лични захтев.
Одлуку о испуњености услова за признавање испита и упис у одговарајућу годину студија доноси декан Факултета.

2.2. Пријемни испит
Кандидати који конкуришу за упис у прву годину основних академских студија у школској 2020/2021. години, било на општи смер или
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смер унутрашњи послови и безбедност, полажу пријемни испит из Српског језика и књижевности и Историје, по програму гимназије општег
смера.
Пријављивање кандидата у првом конкурсном року ће се обавити у
последњој седмици јуна, а полагање пријемног испита у првој седмици
јула. Тачни датуми пријављивања кандидата и одржавања пријемног
испита на Правном факултету у Крагујевцу биће објављени на веб
страни факултета и на огласној табли.
У другом делу Информатора дат је преглед студијских програма,
као и по 100 питања по предмету који се полажу на пријемном испит, од
којих ће за пријемни испит бити састављени тестови од по 30 питања.
Пријемни испит обухвата проверу знања из:
1. српског језика и књижевности
2. историје.
Материјал за припремање пријемног испита из Српског језика и
књижевности је:
 Читанка за I-IV разред гимназије општег смера.
 Граматика за I-IV разред гимназије општег смера
Материјал за припремање пријемног испита из Историје је:
 Историја за I-IV разред гимназије општег смера.
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3. ПИТАЊА ЗА ПРИЈЕМНИ ИСПИТ

3.1. Питања из српског језика и књижевности
1. Заокружите слово испред дијалекта екавског изговора који је узет за
основу српског књижевног језика:
а) зетско-јужносанџачки
б) источнохерцеговачки
в) шумадијско-војвођански
2. Заокружите слово испред дијалекта ијекавског изговора који је узет за
основу српског књижевног језика:
а) зетско-јужносанџачки
б) источнохерцеговачки
в) шумадијско-војвођански
3. Браћа Ћирило и Методије саставили су:
а) ћирилицу
б) глагољицу
в) босанчицу
4. Запис Црнорисца Храброг, О писменима, у преводу значи:
а) О писмима
б) О правопису
в) О словима
5. Клинасто писмо је настало у:
а) Кини
б) Месопотамији
в) Египту
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6. Јеванђеља се налазе у:
а) Старом завету
б) Новом завету
в) Талмуду
7. Мирослављево јеванђеље написано је:
а) српскословенским
б) славеносрпским
в) старословенским језиком
8. Славеносербски магазин Захаријa Орфелина први је српски:
а) часопис
б) речник
в) буквар
9. Прво дело штампано Вуковом реформисаном ћирилицом је:
а) Писменица сербскога језика
б) Српски рјечник, I издање
в) Српски рјечник, II издање
10. Друго издање Српског рјечника објављено је:
а) 1852.
б) 1818.
в) 1847.
11. Годином почетка словенске писмености сматра се:
а) 963.
б) 863.
в) 1054.

12. Аутoр дела Сало дебелога јера, либо азбукопротрес је:
а) Јернеј Копитар
б) Сава Мркаљ
в) Ђура Даничић
13. У српском језику је ограничен број:
а) лексема
б) фонема
в) морфема
14

14. Српски књижевни језик има:
а) два акцента
б) четири акцента
в) пет акцената
15. Једносложне речи у српском језику имају само:
а) силазне акценте
б) кратке акценте
в) узлазне акценате
16. „У вези са изреченом пресудом, оптужени има право жалбе у року 15
дана од дана уручења пресуде.“
Функционални стил којим је написана дата реченица назива се:
а) административни
б) књижевноуметнички
в) публицистички
17. „Тражим утјеху, дозивам једну наду, али моје на смрт суђено срце
понавља своју страшну причу.“
Функционални стил којим је написана дата реченица назива се:

а) административни
б) књижевноуметнички
в) публицистички
18. Жаргон се од стандардног језика највише разликује у погледу:
а) синтаксе
б) акцентуације
в) лексике
19. У речи јунаци извршена је гласовна промена:
а) сибиларизација
б) палатализација
в) једначење по звучности
20. У речи тобџија извршена је гласовна промена:
а) палатализација
б) сибиларизација
в) једначење по звучности
15

21. Грана индоевропских језика којој припадају: шпански, француски,
италијански, латински, румунски, португалски језик назива се:
а) романска
б) германска
в) словенска
22. Реч путић је:
а) проста
б) изведена
в) сложена
23. Прецртајте погрешно написане примере:
недам, незнам, не срећан, необично, не ћеш.
24. Заокружи слово испред правилно написаног назива установе:
а) Правни факултет универзитета у Крагујевцу
б) Правни факултет Универзитета у Крагујевцу
в) Правни Факултет Универзитета у Крагујевцу
25. Правилно је:
а) у вези с тим
б) у вези тога
26. Компаратив придева зао гласи:
а) гори
б) лошији
27. Подвуците реч која не припада датом низу:
изнад, испод, ка, према, међутим
28. Одредите глаголски облик: бих
а) аорист
б) потенцијал
в) имперфекат
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29. Одредите глаголски облик: будем
а) аорист
б) презент
в) радни глаголски придев
30. Подвуците именице у наведеним примерима:
дрвеће, двојка, осми, него, милијарда, од, тројица, певање.
31. Одредите падеж подвучене речи: Стајали смо пред библиотеком.
а) акузатив
б) датив
в) инструментал
32. Подвуците главну реч у наведеним синтагмама:
постељина од свиле, необично висок, изузетно брзо.
33. Одредите врсту зависне реченице:
Ако се будемо добро организовали, стижемо на време у биоскоп.
а) временска
б) узрочна
в) условна
34. Одредите врсту зависне реченице:
Рекао је да ће каснити.
а) временска
б) изрична
в) намерна
35. Одредите врсту напоредног односа међу независним реченицама:
Никуда не излази, само по лепом времену прошета до парка.
а) закључни
б) супротни
в) искључни
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36. Одредите врсту напоредног односа међу независним реченицама:
Узми, или остави.
а) саставни
б) раставни
в) супротни
37. Ручак је спремљен. Реченица је:
а) пасивна
б) активна
в) безлична
38. Разведрило се. Реченица је:
а) лична
б) безлична
в) пасивна
39. Реченица: Ливада крај реке сања, пример је за стилску фигуру:
а) поређење
б) ономатопеју
в) персонификацију
40. Именице град (насељено место) и град (непогода) јесу:
а) хомоформи
б) прави хомоними
в) хомографи
41. Заокружите слово испред антонимског пара:
а) црно – црнило
б) црно – бело
в) црно – црње
42. Ако нас виде, обрали смо зелен бостан.
Означени део реченице пример је за:
а) фразеологизам
б) неологизам
в) архаизам
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43. Реч шрафцигер пореклом је из:
а) мађарског језика
б) немачког језика
в) турског језика
44. Ако уместо кројач кажемо терзија, употребили смо:
а) дијалектизам
б) архаизам
в) жаргонизам
г) историзам
45. Када уместо правопис кажемо ортографија, употребили смо:
а) антоним
б) синоним
в) хомоним
46. Бугарштице су народне песме:
а) кратког стиха
б) дугог стиха
в) из Бугарске
47. Катрен је строфа од:
а) два
б) три
в) четири стиха
48. Дидаскалије су упутства редитељу и глумцима како да поставе
драмско дело на сцену.
Наведена тврдња је:
а) тачна
б) нетачна
49. Анафора је:
а) посуда за вино и уље
б) стилска фигура
в) врста строфе
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50. Правилно написана скраћеница за реч доктор је:
а) др.
б) др
в) доц.
51. Хљестаков је лик из дела:
а) Ревизор
б) Туга
в) Ујка Вања
52. Легенду о Великом инквизитору прича:
а) Мајстор Понтију Пилату
б) Иван Карамазов Аљоши
в) Фауст Вагнеру
53. Радан Радановић, Давид Узловић и капетан Максим Сармашевић су
ликови из дела:
а) Прва бразда
б) Први пут с оцем на јутрење
в) Глава шећера
54. Еп о Гилгамешу припада:
а) хебрејској
б) хеленској
в) сумерско-вавилонској књижевности
55. Реч ренесанса значи:
а) почетак
б) препород
в) наставак
56. ,,За љубав, не за мржњу ја сам рођена!“ изговара:
а) Антигона
б) Андромаха
в) Ана Карењина
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57. Драме Антигона и Краљ Едип написао је:
а) Есхил
б) Софокло
в) Еурипид
58.

Бјеше бане у маленој Бањској
У маленој Бањској крај Косова,
Да таквога не има сокола.
Наведени стихови су из народне епске песме:
а) Бановић Страхиња
б) Хасанагиница
в) Смрт мајке Југовића

59. Деспот Стефан Лазаревић је написао:
а) Похвалу кнезу Лазару
б) Житије светог Симеона
в) Слово љубве
60. Паоло и Франческа су ликови из дела:
а) Декамерон
б) Божанствена комедија
в) Ромео и Јулија
61. Декамерон је дело:
а) Франческа Петрарке
б) Ђованија Бокача
в) Ђакома Леопардија
62. Житије Светога Симеона написао је Свети Сава.
Наведена тврдња је:

а) тачна

б) нетачна

63. Растињак, Вотрен, госпођа Вокер су ликови из дела:
а) Чича Горио
б) Тврдица
в) Фауст
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64. Предговор Људској комедији представља манифест:
а) романтизма
б) класицизма
в) реализма
65. Монах Лаврентије је лик из дела:
а) Декамерон
б) Ромео и Јулија
в) Божанствена комедија
66. Песму Међу јавом и мед сном написао је:
а) Ђура Јакшић
б) Јован Дучић
в) Лаза Костић
67. Дело Доситеја Обрадовића Живот и прикљученија јесте:
а) писмо
б) аутобиографија
в) новела
68. Подвуците дело које није написао Лаза Лазаревић:
Ветар, Вертер, Туга, Швабица, Све ће то народ позлатити
69. Поему Ђачки растанак написао је:
а) Ђура Јакшић
б) Бранко Радичевић
в) Јован Јовановић Змај
70. Који од наведених писаца није стварао у епохи романтизма?
а) Бранко Радичевић
в) Лаза Костић

б) Стеван Сремац
г) Ђура Јакшић

71. Евгеније Оњегин А. С. Пушкина јесте:
а) роман у стиховима
б) поема
в) драма

22

72. Дама којој Петрарка посвећује Канцонијер зове се:
а) Јулија
б) Беатриче
в) Лаура
г) Маргарита
73. Заокружи наслов песме чији је аутор Јован Дучић:
а) Сиво, суморно небо
б) Симонид
в) Вече на шкољу
г) Залазак сунца
74. Текст Певање и мишљење написао је:
а) Јован Скерлић
б) Светозар Марковић
в) Димитрије Туцовић
75. Андре Бретон је написао манифест:
а) футуризма
б) симболизма
в) надреализма
76. Песму Човек пева после рата написао је:
а) Момчило Настасијевић
б) Душан Васиљев
в) Милош Црњански
77. Историју новије српске књижевности написао је:
а) Јован Скерлић
б) Љубомир Недић
в) Богдан Поповић
78. Јона Потапов у краткој причи Туга А. П. Чехова је по занимању:
а) ковач
б) кочијаш
в) кројач
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79. Текст Певање и мишљење представља манифест:
а) реализма
б) модерне
в) просветитељства
80. Илија Чворовић јунак је драме:
а) Бранислава Нушића
б) Јована Стерије Поповића
в) Душана Ковачевића
81. Заокружите слово испред назива дела чији аутор није Бранислав
Нушић:
а) Кир Јања
б) Сумњиво лице
в) Народни посланик
82. Подвуци назив драме коју није написао Вилијем Шекспир:
Хамлет, Магбет, Краљ Лир, Отело, Ујка Вања.
83. Подвуци име лика који не припада датом низу:
Ахил, Патрокло, Антигона, Јелена, Менелај, Хектор.
84. Владимир и Естрагон ликови су из дела:
а) Ујка Вања
б) Чекајући Годоа
в) Чекање
85. Аћим Катић је лик из романа:
а) Проклета авлија
б) Дервиш и смрт
в) Корени
86. Заокружи слово испред песме која не припада збирци Тражим
помиловање:
а) За себра
б) Стрепња
в) За војничка гробља
г) За несхваћене

24

87. Енкиду је лик из дела:
а) Еп о Гилгамешу
б) Антигона
в) Илијада
88. Роман Хазарски речник Милорада Павића јесте:
а) роман тока свести
б) роман – река
в) роман – лексикон
89. Беснило, Златно руно и Човек који је јео смрт дела су:
а) Борислава Пекића
б) Давида Албахарија
в) Данила Киша
90. Уводна етапа у развоју драмске радње назива се:
а) експозиција
б) кулминација
в) перипетија
91. Дескрипција је:
а) приповедање
б) врста риме
в) описивање
92. Принцеза Атех јунакиња је романа:
а) Хазарски речник
б) Корени
в) Дервиш и смрт
93. Јунак романа Странац Албера Камија зове се:
а) Јозеф К.
б) Мерсо
в) Ахмед Нурудин
94. Аутор песничке збирке Кора јесте:
а) Момчило Настасијевић
в) Васко Попа

б) Бранко Миљковић
г) Миодраг Павловић

25

95. Рани јади, Гробница за Бориса Давидивича и Енциклопедија мртвих дела су:
а) Милорада Павића
б) Александра Тишме
в) Данила Киша
96. Песму Суматра написао је:
а) Милан Ракић
б) Душан Васиљев
в) Милиш Црњански
97. Песме Можда спава и Тамница написао је:
а) Милутин Бојић
б) Владислав Петковић Дис
в) Сима Пандуровић
98. Подвуци име које не припада датом низу:
Софка, газда Марко, ефенди Мита, хаџи Замфир, Томча,
99. Песме На Газиместану и Искрена песма написао је:
а) Јован Дучић
б) Милан Ракић
в) Владислав Петковић Дис
100. Шта није књижевни род?
а) лирика
б) драма
в) роман
г) епика
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3.2. Питaњa из историје
1. Прва човеколика бића зову се:
а) неандерталци
б) кромањонци
в) хоминиди
2. Праисторијску културу Лепенског вира открио је археолог:
а) Милоје Васић
б) Драгослав Срејовић
в) Ненад Тасић
3. Саргон I Велики је био владар ког царства:
а) Вавилонског
б) Асирског
в) Сумерско-акадског
4. Градови-државе Библос, Сидон, Тир...су:
а) египатски
б) феничански
в) сумерски
5. Државни робови у Спарти звали су се:
а) хелоти
б) перијеци
в) спартијати
6. Драконови закони су настали у:
а) Атини
б) Спарти
в) Риму
7. Aтински обичај, по коме је сваки грађанин, опасан по демократију,
могао бити протеран из града назива се:
а) хеленизам
б) стоицизам
в) остракизам
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8. Маратонска битка се одиграла:
а) 490 г.п.н.е.
б) 480. г.п.н.е.
в) 479 г.п.н.е.
9. . ”Златно доба Атине” обележио је у великој мери атински државник:
а) Солон
б) Пизистрат
в) Перикле
10. Зенон је био зачетник филозофске школе познате под називом:
а) стоицизам
б) епикурејство
в) киничка филозофија
11. Једно од седам светских чуда старога света, светионик- Фарос налазио
се у:
a) Вавилону
б) Александрији
в) Риму
12. Oбичај да сви поданици падају ничице на земљу када приступају
владару зове се:
а) остракизам
б) проскинеза
в) инвеститура
13. Најнижи по рангу међу римским магистратима били су:
а) претори
б) квестори
в) конзули
14. Израз плебс или плебејци односио се у старом Риму на:
а) аристократију
б) народ
в) робове
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15. Реч република потиче од латинског термина res publica, што значи:
а) опште добро
б) појединачно добро
в) државна земља
16. У Првом пунском рату Римљани су заузели:
а) Tарент
б) Сицилију
в) Картагину
17. Политичка групација која је у античком Риму штитила интересе
нобилитета се звала:
а) оптимати
б) популари
18. Центурија је била у римској војсци одред од:
а) 10 војника
б) 100 војника
в) 1000 војника

19. Каталинина завера се догодила:
а) 71 г.п.н.е.
б) 63 г.п.н.е.
в) 60 г.п.н.е.
20. У бици код Фарсале 48. г.п.н.е., Гај Јулије Цезар је поразио:
а) Марка Краса
б) Марка Антонија
в) Гнеја Помпеја
21. Осуде на смрт без претходног суђења у старом Риму зову се:
а) проскрипције
б) транскрипције
в) остракизам
22. Који римски цар је одговоран за смрт чувеног филозофа Сенеке:
а) Тиберије
б) Нерон
в) Трајан
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23. Оснивач династије Флавијеваца је био римски цар:
а) Веспазијан
б) Тит
в) Марко Аурелије
24. Битка у Теутобуршкој шуми одиграла се између Римљана и:
а) Парћана
б) Картагине
в) Германа
25. Милански едикт је издат:
а) 313 год.
б) 330 год.
в) 395 год.
26. Салвије Јулијан, Папинијан и Улпијан су били чувени римски:
а) лекари
б) историчари
в) правници
27. Велизар и Нарзес су били војсковође византијског цара:
а) Ираклија
б) Јустинијана
в) Теодосија
28. Велика сеоба народа је почела:
а) 313. год
б) 375 год
в) 410 год
29. Пипин Мали био је франачки краљ из династије:
а) Каролинга
б) Меровинга
в) Капета
30. Први васељенски сабор одржан је 325 године у:
а) Цариграду
б) Никеји
в) Ефесу
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31. У бици код Поатје 732 г., Франци су победили:
а) Лангобарде
б) Византинце
в) Арабљане
32. Оснивач западног монаштва је био:
а) Бенедикт из Нурсије
б) Фрањо из Асизија
в) Игњацио Лојола
33. Најважније податке о територијама које су населили Срби на
Балканском полуострву пружа:
а) Константин Порфирогенит
б) Маврикије
в) Прокопије
34. Прапостојбина Словена се налазила у:
а) Индији
б) Закарпатју
в) Скандинавији
35. Готфрид Бујонски је био један од вођа крсташа у:
а) Првом крсташком рату
б) Другом крсташком рату
36. Први пад Византије (Цариграда) догодио се:
а) 1099.
б) 1189.
в) 1204.
37. Трговачки савез севернонемачких градова у средњм веку се звао:
а) Еснаф
б) Ханза
в) Утрехтска унија
38. Велика повеља слободе(Magna Carta Libertatum) је издата:
а) 1204 г.
б) 1215 г.
в) 1265 г.
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39.Кнез Јован Владимир био је, крајем 10. и почетком 11. века, владар:
а) Бугарске
в) Босне
в) Дукље
40. Отац Стефана Немање се звао:
а) Тихомир
б) Завида
в) Деса
41. Катари или албижани су:
а) монашки ред
б) јеретички покрет
в) витешки ред
42. Рашком или Србијом од 1243. до 1276. је владао:
а) Стефан Немања
б) Стефан Првовенчани
в) УрошI
43. Краљ Драгутин познат је и као:
а) „сремски краљ”
б) „бачки краљ”
б) „банатски краљ”
44. Посед који је био у безусловном власништву, у немањићкој Србији,
назива се:
а) пронија
б) баштина
в) латифундија
45. Црквени устав, правилник, писано правило по коме треба да живи
неки манастир назива се:
а) легат
б) типик
в) јурисдикција
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46. Битка на Марици одиграла се:
а) 1371 год.
б) 1389 год.
в) 1402 год.
47. Године 1365., краљ и савладар српског цара Уроша постаје:
а) Вукашин Мрњавчевић
б) Угљеша Мрњавчевић
в) Лазар Хребељановић
48. У бици на Ровинама 1395 год. није погинуо:
а) Константин Драгаш
б) Стефан Лазаревић
в) Марко Краљевић (Мрњавчевић)
49. Велики чешки мислилац и реформатор који је спаљен на ломачи
1415., звао се:
а) Ђордано Бруно
б) Мартин Лутер
в) Јан Хус
50. Задарским миром 1358., Далмација и Дубровник су пали под врховну
власт:
а) Турске
б) Угарске
в) Венеције
51. Поморски пут за Индију је открио:
а) Васко де Гама
б) Бартоломео Дијаз
в) Кристофер Колумбо
52. Сабор у Вормсу одржан је:
а) 1517 год.
б) 1519 год.
в) 1521 год.
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53. Ко је говорио да право почива на сили и да се у политици не бирају
средства за постизање циља?
а) Еразмо Ротердамски
б) Жан Боден
в) Николо Макјавели
54. Прва грађанска република у Европи је била:
а) Француска
б) Енглеска
в) Холандија
55. Османлије су освојиле Београд:
а) 1459 год.
б) 1496 год.
в) 1521 год.
56. Вилијам Орански је био вођа:
а) Француске револуције
б) Низоземске револуције
в) Енглеске револуције
57. ”Славено-сербска хроника” је дело:
а) Ђорђа Бранковића
б) Јована Рајића
в) Доситеја Обрадовића
58. Вођа јакобинаца, у Француској револуцији, звао се:
а) Максимилијан Робеспјер
б) Дантон
в) Некер
59. Кандијски рат је рат између Турске и:
а) Русије
б) Аустрије
в) Венеције
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60. Велики (Бечки) рат између Аустрије и Турске је завршен:
а) Пожаревачким миром
б) Београдским миром
в) Карловачким миром
61. Дворац Петерхоф се налази у:
а) Санкт-Петербургу
б) Бечу
в) Берлину
62. Другу сеобу Срба из 1739., предводио је патријарх:
а) Арсеније III Црнојевић
б) Арсеније IV Јовановић
63. Декларацију независности у САД-у је написао:
а) Томас Џеферсон
б) Џорџ Вашингтон
в) Абрахам Линколн
64. Бородинска битка се одиграла:
а) 1812 год.
б) 1815 год.
в) 1820 год.
65. Бој на Мишару је битка из:
а) Првог српског устанка
б) Другог српског устанка
66. У одбрани Неготина 1813. јуначки је погинуо:
а) Стојан Чупић
б) Арсеније Ломо
в) Хајдук Вељко Петровић
67. Букурешки мир, између Русије и Турске, је потписан:
а) 1810 год.
б) 1812 год.
в) 1813 год.
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68. Програм српске државне и националне политике под називом
„Начертаније” је написао:
а) Вук Караџић
б) Константин Николајевић
в) Илија Гарашанин
69. Бој на Дубљу је битка из:
а) Првог српског устанка
б) Другог српског устанка
70. Најважнија личност италијанског уједињења је:
а) Виторио Емануел
б) Камило Бенцо ди Кавур
в) Бизмарк
71. Писац Сретењског устава(1835.) је:
а) Вук Караџић
б) Доситеј Обрадовић
в) Димитрије Давидовић
72. Ко од ових српских владара није убијен у атентату:
а) Милош Обреновић
б) Михаило Обреновић
в) Александар Обреновић
73. Ko од следећих личности не припада ”уставобранитељима”?:
а) Аврам Петронијевић
б) Тома Вучић Перишић
в) Јован Ристић
74. Битка код Сливнице је вођена током:
а) Српско- бугарског рата(1885.)
б) Првог балканског рата
в) Првог светског рата
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75. Споразум између појединих држава којим се регулишу њихови
односи назива се:
а) концесија
б) конвенција
в) компензација
76. Најзначајнији правни акт Србије у 19. веку је:
а) Грађански законик
б) Начертаније
в) Душанов законик
77. Најзначајнија политичка личност Срба у Јужној Угарској у 19. веку
био је:
а) Марко Миљанов
б) Стјепан Митров Љубиша
в) Светозар Милетић
78. Чланица Антанте није била:
а) Немачка
б) Русија
в) Француска
79. Србија је добила независност на:
а) Бечком конгресу
б) Берлинском конгресу
в) Париској конференцији
80. Никола Пашић је био на челу:
а) Напредне странке
б) Либералне странке
в) Радикалне странке
81. „Мајски преврат” догодио се:
а) 1889 год.
б) 1901 год.
в) 1903 год.

37

82. Анексија значи:
а) отцепљење
б) присаједињење
в) давање повластица
83. Сарајевски атентат из 1914. извршио је припадник „Младе Босне”:
а) Васа Чубриловић
б) Иво Андрић
в) Гаврило Принцип
84. Италија је у Првом светском рату учествовала на страни:
а) Антанте
б) Централних сила
85. Први председник Турске републике, и велики турски реформатор,
био је:
а) Мустафа Решид

б) Кемал Ататурк в) Пазван Оглу

86. Након пробоја Солунског фронта септембра 1918., чин војводе је
добио:
а) Петар Бојовић
б) Степа Степановић
в) Живојин Мишић
87. Видовдански устав, први устав Краљевине СХС-а, је донесен:
а) 1918.
б) 1920.
в) 1921.

88. Минхенским споразумом из 1938, Немачкој је одобрено припајање:
а) Гдањска
б) Аустрије
в) Судета
89. Други светски рат отпочео је нападом Немачке на:
а) Пољску
б) Југославију
в) СССР
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90. На Пацифику, током Другог светског рата, САД су ратовале против:
а) Италије
б) СССР-а
в) Јапана
91. Која од наведених битака не припада Другом светском рату:
а) Курска
б) Стаљинградска
в) код Мазурских језера
92. Партизанска слободна територија у Србији 1941. налазила се око
града:
а) Чачка
б) Горњег Милановца
в) Ужица
93. Најпознатији логор у Другом светском рату Аушвиц био је у:
а) Немачкој
б) Аустрији
в) Пољској
94. План економске обнове Европе након Другог светског рата се назива:
а) Маршалов план
б) Труманова доктрина
в) Савезнички план
95. Седиште Организација уједињених нација(ОУН) је у:
а) Сан Франциску
б) Њујорку
в) Женеви
96. Вођа Покрета за грађанску равноправност црнаца у САД-у је био:
а) Нелсон Мендела
б) Мартин Лутер Кинг
в) Махатма Ганди
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97. Када је настао Северноатлантски пакт (НАТО)?
а) 1945 год.
б) 1949 год.
в) 1955 год.
98. Први човек који је полетео у космос био је:
а) Јуриј Гагарин
б) Нил Амстронг
в) Сергеј Авдејев
99. На Брионском пленуму ЦК СКЈ (јули 1966.) смењен је са свих
дужности:
а) Милован Ђилас
б) Добрица Ћосић
в) Александар Ранковић
100. Роберт Шуман је био француски политичар и један од утемељивача:
а) Европске уније
б) НАТО пакта
в) Друштва народа
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3.3. Потребна документа
за упис на основне академске студије
Кандидати подносе:

 на конкурс:
1. Пријаву на Конкурс (може се добити на Факултету и на сајту
Факултета),
2. Оригинална документа на увид,
3. Фотокопије сведочанстава сва четири разреда завршене средње
школе,
4. Фотокопију дипломе о положеном завршном, односно матурском испиту,
5. Фотокопију извода из матичне књиге рођених,
6. Доказ о уплати накнаде на име трошкова полагања пријемног
испита. О висини накнаде и начину уплате кандидати ће бити
обавештени путем огласне табле и сајта Факултета.

 на пријемном испиту:
1. Потврду о учешћу на Конкурсу коју кандидат добија
приликом подношења докумената на Конкурс,
2. Личну карту или пасош,
3. Хемијску оловку или наливперо.

 приликом уписа:
1. Оригинална документа четири сведочанства, диплому и извод
из матичне књиге рођених,
2. Индекс, купује се на Факултету,
3. Две фотографије формата 4,5 x 6 цм,
4. Комплет образаца за упис, купује се на Факултету - књижари,
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5. Доказ о уплати накнада за студенте који плаћају школарину, о
висини накнаде и начину уплате кандидати ће бити обавештени
путем огласне табле и сајта Факултета.

НАПОМЕНЕ:
1. Кандидати могу приликом конкурисања, уместо фотокопија докумената да поднесу оригинална документа. У том случају фотокопије
нису потребне.
2. Фотокопије докумената кандидата који нису примљени или су
одустали од уписа, не враћају се.
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3.4. Студијски програми
основних академских студија права
Студијски програм је скуп обавезних и изборних студијских подручја, односно предмета, чијим се савладавањем обезбеђују неопходна
знања и вештине за стицање дипломе одговарајућег нивоа и врсте студија.
Делатност високог образовања остварује се кроз академске студије
на основу акредитованих студијских програма.
На Правном факултету у Крагујевцу студије се изводе у три степена.
Студије првог степена су основне академске студије, које имају 240
ЕСПБ. Оне трају четири године (осам семестара), а њиховим окончањем
студент стиче звање дипломирани правник.
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Oпшти смер
Р.бр.

Шиф.
Пред.

Назив предмета

Сем.

Број
часова

ЕСПБ

ПРВА ГОДИНА
1.

1U

Увод у право

I

90

8

2.

1R

Римско право

I

90

8

3.

1OI

Развитак права

I

60

6

2EJ

Изборни блок 1:

4.

2RJ

Страни језик (енглески или руски)

I

60

6

5.

1OE

Основи економије

II

90

8

6.

1I

Српско право

II

75

8

7.

2U

Уставно право

II

105

10

II

60

6

Изборни блок 2:
8.

VPS

Велики правни системи

ED

Економска дипломатија
Укупно часова активне наставе
Укупно ЕСПБ
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630
60

ДРУГА ГОДИНА
1.

2GS

Увод у грађанско право и стварно
право

III

120

10

2.

2K

Кривично право

III

105

10

3.

3F

Јавне финансије и финансијско
право

III

90

8

4.

PEU

Основи права ЕУ

III

60

5

5.

2P

Породично право

IV

90

8

6.

2N

Наследно право

IV

90

8

7.

PS

Изборни блок 3:

SPT

Политички систем

IV

60

6

IV

45

5

Савремене правне теорије
UPR
8.

Управна наука
Изборни блок 4:

3C

Црквено право

PLS

Право локалне самоуправе
Укупно часова активне наставе

660

Укупно ЕСПБ

60

ТРЕЋА ГОДИНА
1.

3O

Облигационо право

V

105

10

2.

3U

Управно право

V

105

10

3.

3A

Ауторско право

V

60

5

4.

3M

Међународно јавно право

V

90

8

5.

3K

Криминалистика

VI

60

6

6.

3KP

Кривично процесно право

VI

105

10

VI

60

6

7.

Изборни блок 5:
MLK

Малолетничко кривично право

UN

Управни надзор
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8.

Изборни блок 6:
PORP

Пореско право

POTP

Потрошачко право

SLP

Службеничко право

OPP

Организационо процесно право

VI

Укупно часова активне наставе

45

5

630

Укупно ЕСПБ

60

ЧЕТВРТА ГОДИНА
1.

4P

Привредно право

VII

120

10

2.

4G

Грађанско процесно право

VII

105

10

3.

4IS

Право индустријске својине

VII

60

6

VII

45

4

4.

Изборни блок 7:
4PM

Правна медицина

RET

Реторика

5.

4RS

Радно и социјално право

VIII

90

8

6.

MPSL

Међународно пословно право

VIII

90

8

7.

4 PV

Међународно приватно право

VIII

60

4

VIII

60

5

VIII

60

5

8.

Изборни блок 8:
MEDP

Медицинско право

MKP

Међународно кривично право

BERP

Берзанско право

PZR

Право знакова разликовања

POS

Право осигурања

9.

Изборни блок 9:
BBP

Берзе и берзанско пословање

KORU

Корпоративно управљање

MRDP

Међународно радно право

Укупно часова активне наставе
Укупно ЕСПБ
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690
60

Смер унутрашњи послови и безбедност
Р.бр Шиф.
.
Пред.

Назив предмета

Сем.

Број часова

ЕСП
Б

(предавања +
вежбе)

ПРВА ГОДИНА
1.

1U2

Увод у право

I

4+2

8

2.

1R2

Римско право

I

3+2

7

3.

1RSSP
2

Развитак светског и српског права

I

4+2

8

2EJ2

Изборни блок 1:

2RJ2

Страни језик (енглески или руски)

I

2+2

5

5.

1OE2

Основи економије

II

3+1

7

6.

1SB2

Системи безбедности

II

4+2

10

7.

2U2

Уставно право

II

4+3

10

4.

1SP2
8.

1OIS2
1VPS2

Изборни блок 2:
Социјална патологија
Основи информационих система
Велики правни системи
Укупно часова активне наставе
Укупно ЕСПБ

II

3+0
2+0

5

2+0
(40-41)x15=
600-615
60
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(предавања +
вежбе)

ДРУГА ГОДИНА
1.

2GS2

Увод у грађанско право и стварно
право

III

5+2

10

2.

2K2

Кривично право

III

5+2

10

3.

3F2

Јавне финансије и финансијско
право

III

3+2

8

4.

2MKP
2

Изборни блок 3:

2PRZ
2

Малолетничко кривично право
Рад полиције у заједници

3+1
III

3+1
3+1

2SLP2

Службеничко право

5.

2P2

Породично право

IV

3+2

7

6.

2N2

Наследно право

IV

3+2

7

7.

2PPB2

Изборни блок 4:

2PRP2

Право приватне безбедности

2EPB
2

Прекршајно право

8.

2+1
IV

Изборни блок 5:
2PS2

Политички систем

2SCP2

Социологија права

2+1

6

2+1

Еколошко право и безбедност

IV

Укупно часова активне наставе

2+2
2+2

6

40x15=600

Укупно ЕСПБ

60

(предавања +
вежбе)

ТРЕЋА ГОДИНА
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6

1.

3O2

Облигационо право

V

4+2

9

2.

3U2

Управно право

V

4+2

9

3.

3A2

Ауторско право и сузбијање
индустријске шпијунаже

V

4+0

6

4.

3M2

Међународно јавно право

V

3+1

6

5.

3K2

Основи криминалистике са
криминалистичком тактиком

VI

3+1

6

6.

3KP2

Кривично процесно право

VI

4+2

9

7.

3KMT
2

Криминалистичка методика и
криминалистичка техника

VI

2+2

5

VI

2+1

5

VI

2+1

5

Изборни блок 6:

8.
3MKP
2
3ZLJP
2
9.

Међународно кривично право
Заштита људских права

Изборни блок 7:
3PRP2

Пореско право

3UN2

Управни надзор

Укупно часова активне наставе

40x15=600

Укупно ЕСПБ

60

(предавања +
вежбе)

ЧЕТВРТА ГОДИНА
1.

4P2

Привредно право

VII

5+2

9

2.

4G2

Грађанско процесно право

VII

5+2

9

3.

Изборни блок 8:
4SM2

Судска медицина

4SPP2

Судска психологија и психијатрија

4.

4RS2

Радно и социјално право

5.

MPSL
2

Међународно пословно право

6.

4 PV2

7.

4KR2

VII

3+1
3+1

7

VIII

3+2

8

VIII

3+2

8

Међународно приватно право

VIII

3+1

6

Криминологија

VIII

3+1

6
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8.

Изборни блок 9:
4IKS2
4VTK
2

Извршење кривичних санкција
Високотехнолошки криминалитет
Укупно часова активне наставе
Укупно ЕСПБ

50

VIII

3+1
3+1

7

40x15=600
60

4. Студијски програм
мастер академских студија права
Студије другог степена су мастер академске студије, које имају 60
ЕСПБ. Оне трају једну годину (два семестра), а студент који их успешно
заврши стиче звање мастер правник.
На мастер академске студије права, за стицање академског назива
мастер правник може се уписати лице које је:
1. Лице које је на Правном факултету Универзитета у Крагујевцу завршило основне академске студије права и остварило 240 ЕСП бодова;
2. Лице које је на Правном факултету Универзитета у Крагујевцу завршило основне четворогодишње студије права по наставном плану
и програму који су важили до ступања на снагу Закона о високом
образовању;
3. Лице које је завршило основне академске студије права и остварило 240 ЕСП бодова, односно лице које је завршило основне
четворогодишње студије права по законима који су важили пре
ступања на снагу Закона о високом образовању на правном факултету чији је оснивач Република Србија;
4. Лице које је завршило основне академске студије и остварило 240
ЕСП бодова на неком другом правном факултету, чији оснивач
није Република Србија, или основне академске студије на другом
сродном факултету друштвено-хуманистичких наука, под условом
да се студијски програми и уџбеничка литература подударају са наставним планом и програмом Факултета;
5. Лице које је завршило основне академске студије наведене у тачки
4. а наведени планови, програми и уџбеничка литература се не
подударају, може се уписати на Mастер академске студије уколико
претходно положи одговарајуће допунске испите са Oсновних академских студија права Правног факултета Универзитета у
Крагујевцу које одреди Комисије за упис.
51

Допунски испити могу се полагати после уписа, али пре полагања
испита са Мастер академских студија.
6. Лице које је било уписано на последипломске магистарске студије
права, али их није завршило;
7. Лице које је завршило правни факултет акредитован у другој
држави, уз претходну нострификацију дипломе.

Рангирање кандидата за упис врши се на основу просечне оцене постигнуте на основним студијама и дужине студирања.
Заједнички обавезни предмети за све модуле
Методологија израде мастер рада
СИР (израда семинарског рада)

МОДУЛИ
Модул 1 – Еволуција модерног права
Обавезни предмет:
1. Правна европеизација Србије 1804-1914
Изборни предмети:
1. Развитак модерног права
2. Развитак модерног кривичног права
3. Развитак српске уставности
4. Развитак модерног српског кривичног права

Модул 2 – Теоријско-правни
Обавезни предмет:
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1. Номотехника
Изборни предмети:
1. Тумачење права
2. Заштита равноправности
3. Правна етика
4. Право специјалних категорија лица
Модул 3 – Грађанско право 1 (уговорно право)
Обавезни предмет:
1. Слобода уговарања и њена савремена ограничења
Изборни предмети:
1. Алтернативни начини решавања уговорноправних спорова
2. Уговори у спорту
3. Уговорно породично право
4. Уговори наследног права
5. Уговорно право са елементом иностраности у домаћем праву и праву ЕУ
Модул 4 – Грађанско право 2 (домаће и упоредно грађанско
право)
Обавезни предмет:
1. Тумачење и примена страног грађанског права
Изборни предмети:
1. Стварна права обезбеђења потраживања у савременим правним системима
2. Упоредно наследно право
3. Упоредно породично право
4. Међународно приватно право Европске уније
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5. Рецепција римског приватног права
Модул 5 – Кривично право
Обавезни предмет:
1. Криминологија са правом извршења кривичних санкција
Изборни предмети:
1. Организовани криминалитет
2. Корупција и прање новца
3. Финансијске истраге и одузимање имовине проистекле из кривичног дела
Модул 6 – Правно-економски
Обавезни предмет:
1. Економска политика
Изборни предмети:
1. Буџетско право
2. Лидерство
3. Право јавно-приватног партнерства
4. Право конкуренције
Модул 7 – Примењена реторика – јавни наступи
Обавезни предмет:
1. Примењена реторика – јавни наступи
Изборни предмети:
1. Судско беседништво и правна аргументација
2. Moot Court арбитража
3. Moot Court медијација
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Модул 8 – Радно право
Обавезни предмет:
1. Заштита права из радног односа
Изборни предмети:
1. Решавање колективних радних спорова
2. Дисциплинско право
3. Право Међународне организације рада
4. Права из здравствене и социјалне заштите
Модул 9 – Уставноправни
Обавезни предмет:
1. Уставне институтуције
Изборни предмети:
1. Медијско право
2. Изборно право
3. Уставно судство
4. Управљање локалном заједницом
Модул 10 – Пословно-привредни
Обавезни предмет:
1. Право конкуренције Европске Уније
Изборни предмети:
1. Туристичко право
2. Стечајно право
3. Право информационих технологија
4. Процесно право индустријске својине
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Модул 11 – Модул за дипломатију и медије
Обавезни предмет:
1. Дипломатско-конзуларно

и

медијско

комуникацијама
Изборни предмети:
1. Међународни односи и хуманитарно право
2. Историја економске дипломатије
3. Историја цивилизације
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право

у

глобалним

5. Студијски програм
докторских академских студија права
Студије трећег степена су докторске академске студије које имају
180 ЕСПБ. Оне трају три године (шест семестара). Студент који испуни
све обавезе предвиђене овим студијским програмом, као и обавезе прописане Статутом Универзитета, Факултета и Правилником о докторским
студијама, стиче научни назив - доктор правних наука.
Право уписа на докторске академске студије имају лица којa су на
(овом) Факултету:
1. завршила дипломске академске студије (у даљем тексту "мастер")
и стекла звање дипломирани правник-мастер, остваривши најмање 300
ЕСПБ, а који имају најмању просечну оцену 8,00 на основним и мастер
студијама
2. завршила основне студије и стекла звање дипломирани правник
(VII-1 степен), а који имају просечну оцену најмање 8,00.
Право уписа имају и лица која су:
1. завршила мастер или основне студије (VII-1) на неком другом
правном факултету у Србији, уз додатни услов да су наставни планови,
програми и литература комплементарни наставним плановима,
програмима и литератури прихваћеним на (овом) Факултету.
Комплементарност утврђује Наставно-научно веће, на предлог
одговарајуће катедре. Упис може бити одобрен и условно - уколико
кандидати положе испите који се одређују за сваког од њих посебно, с
обзиром на претходно завршени факултет, односно студијски програм,
и ужу научну област за коју су пријављени на конкурс;
2. завршила друге мастер студије или основне студије (VII-1) из
друштвено-хуманистичких или сродних наука, уз додатни услов да
положе одређене испите из садржаја студијских програма које одреди
Наставно-научно веће, на предлог одговарајућих катедри.
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Уколико лице које се уписује на докторске студије има просек
испод 8,00 на основним и мастер академским студијама, може се уписати
на докторске студије ако пре уписа положи квалификациони испит из
одговарајуће уже научне области који одреди Комисија за упис. Упис за
ова лица је услован – уколико положе квалификациони испит.
Сви кандидати морају знати најмање један страни језик релевантан
за ужу научну област за коју конкуришу, у мери да могу користити страну
литературу. Релевантност језика утврђује Комисија за упис, а познавање
језика доказује се сертификатима издатим од стране надлежних
институција или уверењима о положеном испиту на другим студијским
програмима.
Са пријављеним кандидатима обавља се интервју од стране
Комисије за упис.
Лице које је завршило магистарске студије и стекло академски
назив магистра наука може уписати трећу годину докторских студија
одговарајуће уже научне области у складу са законом. Руководилац
докторских студија, на предлог надлежне катедре, утврђује које испите и
(или) друге обавезе у оквиру студијског програма докторских студија ово
лице мора да положи, односно испуни. Уз испуњење оваквих, допунских
обавеза, ова лица право уписа стичу независно од кандидата који право
уписа стичу на основу ранг листе по објављеном конкурсу.
Мерила за утврђивање редоследа кандидата су: општа просечна
оцена на сваком од претходно завршених студијских програма, укупна
дужина студирања на сваком од претходно завршених студијских
програма посебно, објављени радови или истраживачка или друга пракса
из уже или сродне научне области за коју лице конкурише и утисак који
је Комисија за упис формирала о кандидатима на основу спроведеног
интервјуа.
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ЛИСТА ПРЕДМЕТА НА ДОКТОРСКИМ СТУДИЈАМА
ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ
1. Методологија научноистраживачког рада
2. Писање и презентовање научних радова
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ
Грађанскоправна ужа научна област
1. Грађанско процесно право - одабране теме
2. Наследно право - одабране теме
3. Облигационо право - одабране теме
4. Породично право – одабране теме
5. Права деце
6. Систем правних лекова у грађанским судским
7. Спортско право - одабране теме

поступцима

8. Стварно право - одабране теме
Еволуција права
1. Српско право - одабране теме
2. Развитак права- одабране теме
3. Развитак светске уставности
4. Развитак српске уставности - одабране теме
Римско право
1. Римско право - одабране теме
Ужа научна за област теорију државе и права
1 Савремене правне теорије - одабране теме
2. Увод у право - одабране теме
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Ужа уставноправна научна област
1. Уставно право -одабране теме
Ужа управноправна научна област
1. Управно право - одабране теме
2. Јавна управа
Ужа радноправна научна област
1. Међународно радно право - одабране теме
2. Радно право - одабране теме
Кривичноправна ужа научна област
1. Кривично право - одабране теме
2. Кривично процесно право - одабране теме
3. Криминалистика - одабране теме
4. Криминологија са правом извршења кривичних
санкција - одабране теме
5. Малолетничко кривично право - одабране теме
6. Међународно кривично право - одабране теме
7. Превенција криминалитета и рад полиције у заједници
Привредноправна ужа научна област
1. Ауторско право - одабране теме
2. Органи привредних друштава
3. Међународно трговинско право
4. Право Европске уније - одабране теме
5. Право заштите славних жигова
6. Право интелектуалне својине
7. Право међународне продаје робе
8. Привредно право - одабране теме
9. Саобраћајно право
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Међународноправна ужа научна област
1. Међународно јавно право - одабране теме
2. Међународно правосуђе - одабране теме
Међународноприватноправна ужа научна област
1. Алтернативно решавање спорова са елементом
иностраности
2. Међународно приватно право - одабране теме
Ужа научна област право у економији
1. Јавне финансије и финансијско право - одабране теме
2. Макроекономија
3. Микроекономија
4. Финансијска тржишта
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6. ОРГАНИЗАЦИЈА ФАКУЛТЕТА
Правни факултет Универзитета у Крагујевцу је високошколска
установа која у обављању делатности високошколско образовање и научноистраживачки рад обједињује образовни, научно-истраживачки и
стручни рад, као компоненте јединственог процеса високог образовања у
области правних и пратећих друштвених наука.
Седиште Факултета је у Крагујевцу, улица Јована Цвијића бр. 1.
Своју делатност Факултет остварује деловањем запослених у неколико организационих јединица, и то:

 Наставно-научна јединица,
 Институт за правне и друштвене науке
 Студијско-истраживачки центри
 Стручна служба, у оквиру које делује неколико одсека.
То су:
1) Одсек за наставу и студентска питања,
2) Одсек за опште послове,
3) Одсек за материјално-финансијско пословање,
4) Информациони центар,

5) Библиотека.
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