
НОМОТЕХНИКА-ПИСАЊЕ ПРАВНИХ АКАТА – ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА 

ШКОЛСКУ 2022-2023 ГОДИНУ 

 

Студенти који одаберу вештину Номотехника - писање правних аката имају 

могућност да своје обавезе у односу на одабрану вештину испуне у ПРВОМ ИЛИ 

ДРУГОМ семестру. Без обзира да ли се оптира за наставу у првом или другом 

семестру, Номотехника се рачуна као обавезна вештина за први семестар. 

 

Настава из вештине Номотенхике по семестрима: 

 

I СЕМЕСТАР (Номотехника и писање правних аката јавног права) 

 

Наставу изводе: проф. Бранко Ракић, доц. др Иван Ђокић, доц. др Филип Бојић, 

асс. Бојана Тодоровић, aсс Ђорђе Марковић, асс Марија Влајковић, асс Алекса 

Николић, асс. Ивана Миљуш, асс Ивана Радосављевић и други. 

 

Капацитет: 150 студената (три групе по 50 студената) 

Ефекти:  крајем семестра предвиђена је писмена провера знања – израда 

појединачног правног акта из области ЈАВНОГ права; студенти који су 

редовно похађали курс, урадили 7 од 8 предвиђених задатака и прошли 

завршну проверу знања (колоквијум), пријављују испит и у испитном року у 

термину испита добијају верификацију да су положили Номотехнику. Студенти 

који су редовно похађали курс и радили задатке, приступе изради али не положе 

завршни колоквијум, имају право у два наредна испитна рока (јануарски и 

фебруарски) да на писменом испиту буду ослобођени теоријског питања. 

 

Студенти који се пријављују за рад у првом семестру, морају имати положене 

испите из предмета управно право и предмета кривично процесно право. 

 

НАСТАВА ПОЧИЊЕ 11.10.2020, a о распореду наставе у првом семестру 

студенти ће бити благовремено обавештени путем редовоног распореда 

предавања и путем moodle платформе (секција „Номотехника и писање 

правних аката јавног права“) 

 

Уколико број пријављених студената за први семестар буде већи од броја 

расположивих места, студенти ће бити рангирани према редоследу 

пријављивања. „Прекобројни“ студенти ће се сматрати као пријављени за 

наставу у другом семестру, уколико у другом семестру буде расположивих 

места. 

 

II СЕМЕСТАР (Номотехника и писање правних аката приватног права) 

 

Наставу изводе: проф. др Катарина Доловић-Бојић, проф др Милош Станковић, 

доц. др Снежана Дабић Никићевић, доц др Бранка Бабовић Вуксановић, асс Маша 

Мишковић, асс Новак Вујичић, асс Ивана Бараћ и други. 

 

Капацитет: 150 студената (три групе по 50 студената) 

Ефекти:  крајем семестра предвиђена је писмена провера знања – израда 

појединачног правног акта из области ПРИВАТНОГ права; студенти који су 



који су редовно похађали курс, урадили 9 од 11 предвиђених задатака и 

прошли завршну проверу знања (колоквијум), пријављују испит и у испитном 

року у термину испита добијају верификацију да су положили Номотехнику. 

Студенти који су редовно похађали курс и радили задатке, приступе изради, али не 

положе завршни колоквијум, имају право у два наредна испитна рока (јун 1 и 

јун 2) да на писменом испиту буду ослобођени теоријског питања. 

 

* * * 

 

Пријава Номотехнике врши се као и пријава осталих вештина. 

ИЗБОР СЕМЕСТРА у којем студент жели да похађа Номотехнику врши се на 

следећи начин: 

1. студенти који изаберу да похађају Номотехнику у ПРВОМ семестру 

треба да пошаљу ПОРУКУ с именом и презименом и бројем индекса на 

адресу: nomotehnika.prvi.sem@ius.bg.ac.rs 

 

2. студенти који изаберу да похађају Номотехнику у ДРУГОМ семестру 

треба да пошаљу ПОРУКУ с именом и презименом и бројем индекса на 

адресу: nomotehnika.drugi.se@ius.bg.ac.rs 
 

3. назначене мејл адресе не користе се током семестара - за комуникацију 

с наставницима, користе се мејл адресе предметних наставника. 

 

РОК ЗА СЛАЊЕ ПОРУКЕ ЈЕ 7.10.2020. (Петак) ДО 12.00. 

 

* * * 

Студенти који ЕЛЕКТРОНСКИ изаберу Номотехнику као вештину а НЕ 

ИЗАБЕРУ СЕМЕСТАР или не буду обухваћени радом у првом или другом 

семестру због већег броја пријављених од броја места, полажу писмени испит 

из Номотехнике. Писмени испит одржава се у редовним испитним роковима и 

састоји се  

1. од једног теоријског питања из монографије Номотехника и правничко 

расуђивање 

2. задатка - решавања хипотетичког случаја (из области јавног или 

приватног права) и уобличавања тог решења у одређену врсту 

појединачног правног акта.  

 

СПИСАК ТЕОРИЈСКИХ ИСПИТНИХ ПИТАЊА И МОНОГРАФИЈА, КАО 

ОБАВЕЗНА ЛИТЕРАТУРА, МОЖЕ СЕ ПРОНАЋИ НА НАСТАВНИЧКОМ 

ПРОФИЛУ ПРОФ. Г. ДАЈОВИЋА, НА САЈТУ ФАКУЛТЕТА. 

 

ПРАКТИЧНИ ЗАДАЦИ СЕ ВЕЖБАЈУ НА ОСНОВУ МАТЕРИЈАЛА КОЈИ СЕ 

НАЛАЗЕ НА MOODLE ПЛАТФОРМИ У СЕКЦИЈАМА „НОМОТЕХНИКА И 

ПИСАЊЕ ПРАВНИХ АКАТА ПРИВАТНОГ ПРАВА“ И „НОМОТЕХНИКА И 

ПИСАЊЕ ПРАВНИХ АКАТА ЈАВНОГ ПРАВА“. 

 

        Проф. Горан Дајовић 
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