
ПЛАН РАДА НА ВЕЖБАМА ИЗ УВОДА У ПРАВО У АКАДЕМСКОЈ 2022/2023. 

Фонд часова: два часа недељно. 

Уџбеник: Радмила Васић, Миодраг Јовановић, Горан Дајовић, „Увод у право“, Београд. 

Термини: понедељом у 11, 40, амфитеатар VII и 13,30, слушаоница III;  

17. октобар 

 

 

 

Појам права 

Појам државе 

 

14. новембар 

Полусеместрални 

колоквијум 

 

Р. Васић, М. Јовановић, Г. 

Дајовић, „Увод у право“ 1-

165 стр. 

12. децембар 

 

 

 

Тумачење права: поступак 

Примена права 

 

24. октобар 

 

 

Држава 

Облици политичког 

режима – Аутократија; 

Демократија 

 

21. новембар 

 

Нормативни елемент 

правног поретка: 

Правна норма 

Фактички елемент правног 

поретка: 

Правни акт 

19. децембар 

Завршни колоквијум 

 

 

 

Р. Васић, М. Јовановић, Г. 

Дајовић „Увод у право“ 1-

373. стр. 

31. октобар 

 

Држава 

Облици државне власти 

Облици владавине 

Облици државног уређења 

 

28. новембар 

 

Субјекти права 

Субјективно право, 

злоупотреба права, правна 

обавеза 

 

26. децембар 

 

 

 

Завршни час 

 

Закључивање оцена 

7. новембар 

 

Однос државе и права 

Владавина права/Правна 

држава 

 

 

5. децембар 

 

 

 

Тумачење права: појам, 

средства 

 
 

Однос оцена и поена у току семестра 
1 (0-10) 2 (11-18) 3 (19-22) 4 (23-26) 5 (27-30) 

 

 

Бодовање провера знања и активности 

Полусеместрални колоквијум   Максимално 10 поена 

Завршни колоквијум   Максимално 12 поена 

Активности на вежбама Максимално 8 поена 



 

 

Однос предиспитних обавеза са вежби и испита: 

• са оценом 5 на вежбама, студент је у јануарском и фебруарском року ослобођен 

првог испитног питања на испиту; 

• са оценом 4 на вежбама, студент у јануарском и фебруарском року може да одговара 

прво испитно питање по сопственом избору; 

• студенти који су компјутерски одређени да вежбају Увод у право код доц. др М. 

Здравковића и на вежбама су остварили најмање оцену 4, а распоређени су да испит 

полажу код другог испитивача, стичу право да га замене за доц. Здравковића; 

• са оценом 1 на вежбама, студент добија забрану полагања испита из Увода у право у 

јануарском року; 

• студенту којем је закључена оцена 1, а притом је показао грубо занемаривање својих 

предиспитних обавеза (долазио је потпуно неспреман на час, није радио предвиђене 

задатке, итд.), у индекс се уписује посебна напомена о којој ће сви наставници из 

Увода у право водити рачуна у свим испитним роковима;  

 

 

 


