
НОМОТЕХНИКА-ПИСАЊЕ ПРАВНИХ АКАТА 

 

 

Наставним планом и програмом Правног факултета Универзитета у Београду за 

студенте IV године предвиђене су у VII семестру две вештине: Номотехника-

Писање правних аката и Правна клиника, између којих студенти, приликом 

уписа IV године, бирају једну која је за њих обавезна. Студенти су дужни да 

полажу испит из вештине коју одаберу. Пријава вештине врши се на шалтеру 1. у 

термину који ће бити објављен на сајту. Накнадна измена избора вештина током 

семестра није могућа. 

 

Студенти који одаберу вештину Номотехника-Писање правних аката имају 

могућност да своје обавезе у односу на одабрану вештину испуне на један од три 

начина: 

 

1. Студијска група, понедељак 13,30, слушаоница VIII (судница); 

 

Наставу изводе: Вида Петровић Шкеро, судија Врховног касационог суда у 

пензији, др Александар Трешњев, судија кривичног одељења Вишег суда у 

Београду. 

 

Капацитет: 30 студената који ће бити рангирани према просечној оцени; по 

завршетку семестра студенти који су похађали стручну групу добијају 

верификацију да су положили испит-вештину; дозвољени број изостанака 2. 

 

 

2. Радне групe, уторак 13:30 (амфитеатар IV), среда и четвртак 13:30 

(амфитеатар II); 

 

Наставу изводе: доц. др Вук Цуцић, доц. др Иван Ђокић, доц. др Катарина Доловић 

Бојић, доц. др Филип Бојић, асс. Бранка Бабовић, aсс. Урош Живковић, асс. Бојана 

Тодоровић. 

 

Капацитет: 80/100 студената у групи; у току семестра предвиђена је писмена 

провера знања; по завршетку семестра студенти који су похађали наставу добијају 

верификацију да су положили испит-вештину; дозвољени број изостанака 2. 

 

Прва два часа у групама биће посвећена одржавању групних консултација 

(разговор о режиму на предмету, о испитној материји и осталим техничким 

питањима). 

 

СТУДЕНТИ КОЈИ СЕ ПРИЈАВЉУЈУ ЗА РАД У СТУДИЈСКОЈ ГРУПИ И 

РАДНИМ ГРУПАМА, МОРАЈУ ИМАТИ ПОЛОЖЕНЕ ИСПИТЕ ИЗ 

ПРЕДМЕТА УПРАВНО ПРАВО И ПРЕДМЕТА КРИВИЧНО ПРОЦЕСНО 

ПРАВО. 

 

НАСТАВА НА ГРУПАМА ПОЧИЊЕ 15.10. 

 



3. Писмено или усмено полагање испита 

 

Студенти који нису обухваћени радом у групама полажу или писмени или 

усмени испит. 

а) писмени испит одржава се у редовном испитном року и састоји се од једног 

теоријског питања (монографија Номотехника и правничко расуђивање, стр.17-67 

и 321-342) и задатка - решавања хипотетичког случаја и уобличавања тог решења у 

одређену врсту правног акта ИЛИ формулисања неког од елемената у поступку 

писања предлога закона и других прописа (литература за други задатак је 

монографија Номотехника и правничко расуђивање, стр. 115-165).  

б) усмени испит се полаже у редовном испитном року (испитивач: проф. Горан 

Дајовић). Испитна литература за усмени испит је монографија Номотехника и 

правничко расуђивање (стр.17-67; 115-227 и 321-342) 

 

МОНОГРАФИЈУ, КАО ОБАВЕЗНУ ЛИТЕРАТУРУ, ПРИЈАВЉЕНИ СТУДЕНТИ 

ДОБИЈАЈУ НА ПОЧЕТКУ СЕМЕСТРА БЕЗ НАКНАДЕ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


