
1.1 Студијски програм  основних академских студија „ОАС Право“ који се реализује на Пословном и 
правном факултету , Универзитета „МБ“ садржи следеће елементе:  

а. назив и циљеви студијског програма: Студијски програм ОАС Право. 

Студијски програм ОАС Право је унапређени постојећи студијски програм права који у законском року 
пoдлеже поновној акредитацији. Има јасно формулисане циљеве чијим остваривањем се омогућава 
студентима стицање општих и посебних, теоријских и практичних знања, вештина, способности и 
компетенција неопходних за самостално и тимско обављање правничких послова у правосудним органима, 
институцијама власти, органима и организацијама државног и приватног сектора,међународним 
инститицијама и организацијама, као и за наставак образовања на МАС права и другим сродним студијама.  

б. врста студија и исход процеса учења у складу са законом који утврђује национални оквир 
квалификација: Основне академске студије у области правних наука.  

Завршетком студијског програма ОАС Право студент поседује напредна академска знања која се односе на 
теорије, принципе и процесе укључујући вредновање, критичко разумевање и примену грана права које су 
изучаване на студијском програму. Осим тога, студент стиче вештине да решава сложене правне проблеме у 
ужим областима домаћег и међународног права и вештине успешне комуникације у интеракцији и сарадњи са 
другима унутар институције, установе и организације где ради, као и вештине да користи номотехничке 
методе, технике, инструменте и поступке релевантне за правну професију. Завршетком студијског програма 
студент стиче способности да предузимљиво решава правне проблеме у нестандардним друштвеним 
условима; води правне пројекте самостално и са пуном одговорношћу; примењује етичке стандарде правне 
професије; организује, контролише и обучава друге за рад у правној струци; анализира и вреднује различите 
правне концепте, моделе, принципе, теорије и правну праксу, и испољава позитиван однос према значају 
целоживотног учења правника у личном и професионалном развоју. 

в. стручни, академски, научни односно уметнички  назив: дипломирани правник 

г. услове за упис на студијски програм: На СП ОАС Право може да се упише лице са претходно стеченим 
средњим образовањем у четворогодишњем трајању. Кандидат за упис полаже пријемни испит који 
подразумева полагање теста општег знања и информисаности. Рангирање пријављених кандидата се врши 
на основу просечне оцене остварене у средњој школи и резултата постигнутих на тесту општег знања и 
информисаности. Ближи услови за упис, прелазак са других, сродних факултета, као и поступак уписа на 
студијски програм „Право“ дефинисани су Статутом Факултета и Правилником о упису на студије. 

ђ. листа обавезних и изборних студијских подручја, односно предмета, са оквирним садржајем: 
Студијски програм Право обухвата изучавање 28 обавезних и 16 изборних предмета подељених у осам 
изборних блокова, у које су убројани и стручна пракса и истраживачки рад који је у директној вези са 
реализацијом завршног рада, али и израда и одбрана завршног рада.  

е. начин извођења студија и потребно време за извођење појединих врста студија: Основне академске 
студије Права се изводе континуирано током 8 семестара, према утврђеном наставном плану и програму. 
Настава се изводи током целе школске године која је подељена у два семестра од којих сваки обухвата по 15. 
наставних јединица. Реализује се на класичан начин (предавања, вежбе, други облици наставе, истраживачки 
рад и остали часови).   

ж. бодовну вредност сваког предмета исказану у складу са европским системом преноса бодова 
(ЕСПБ): Бодовна вредност сваког предмета исказана је у Табели 5.1а (распоред предмета по семестрима и 
годинама студија) и у Табели 5.2 (Спецификација предмета). Бодови су додељени сваком предмету 
сразмерно оптерећењу студента и степену ангажовања неопходном за припрему истог. Обавезни предмети 



вредновани су са 2,3,4,6,7,8 и 9 ЕСПБ, док сви изборни предмети имају по 6 ЕСПБ бодова. Стручна пракса 
носи 3 ЕСПБ бода и 6 часова недељно, у категорији осталих часова, у задњој години студија.   

з. бодовну вредност завршног рада на основним академским студијама исказана у ЕСПБ бодовима: 
Завршни рад је исказан кроз две позиције: 1) истраживање које је у директној вези са реализацијом завршног 
рада  исказано са два часа недељно у осмом семестру студија и 2 ЕСПБ бода, и 2)  завршни рад – израда и 
одбрана рада исказана са 2 часа у категорији осталих часова и  2 ЕСПБ бода.   

и. предуслови за упис појединих предмета или групе предмета: Предуслови за упис појединих предмета 
или групе предмета приказани су у Табели 5.2  Спецификација предмета у прилогу стандарда.   

ј. начин избора предмета из других студијских програма: У студијском програму ОАС Право заступљен је 
довољан број изборних предмета, који доприноси квалитету студијског програма. Избор предмета из других 
студијских програма утврђен je на основу: усклађености садржаја и циљева студијских програма и 
подударности програма од 80%; упоређивања вредности и обима програма на основу оптерећења израженог 
кроз вредност ЕСПБ бодова; упоређивања укупног оптерећења студента који подноси захтев за избор 
предмета из других студијских програма. Поред ових критеријума, узима се у обзир број недељних часова, 
предавања, вежби и др. облика настве. 

к. услови за прелазак са других студијских програма у оквиру истих или сродних области студија: 
Студент може прећи на студијски програм права са других студијских програма исте или сродних области, ако 
има положене испите који одговарају овом студијском програму и ако је остварио потребан број ЕСПБ бодова 
за упис на одговарајућу годину. Одлуку о сродности области и усклађености предмета доноси Научно-
наставно веће, на предлог  Комисије коју именује декан или Веће. 

л. друга питања од значаја за извођење студијског програма.  

Студијски програм ОАС Право је усклађен са сродним студијским програмима права на државним и 
приватним универзитетима, али поседује и одређене специфичности. Изводи се само на српском језику. 
Наставним планом утврђују се наставни предмети по научним, односно предметним областима, њихов 
распоред по годинама студија и семестрима, седмични и годишњи/семестрални број часова наставе и 
трајање студија. 

Параметри студијског програма основних академских студија Право су самовредновани у процесу 
самоевалуације студијских програма и високошколске установе. Сви закључци и  прихватљиви предлози, 
изведени из процеса самоевалуације и редовног праћења квалитета овог и других студијских програма који 
се изводе на Пословном и правном факултету уврштени су у овај студијски програм који улази у академску 
процедуру реакредитације, као и у планове и програме сваког предмета на студијском програму основних 
академских студија Право. 
Стратешка орјентација Пословног и правног факултета, као високошколске установе јесте константно 
усавршавање свих елемената процеса наставе у настојању да сви параметри буду у складу са Законом о 
високом образовању, Стратегијом развоја високог образовања, стандардима за акредитацију студијских 
програма, трендовима и циљевима високог образовања примењеним у развијеним земљама Европе и света. 

1.2. Обим студија се изражава бројем ЕСПБ бодова. 

Обим студијског програма основних академских студија Право изражен је бројем од 240 ЕСПБ бодова.   

2.1. Сврха студијског програма је образовање студената за препознатљиве и јасне професије и 
занимања. Студијски програм обезбеђује стицање компетенција које су друштвено оправдане и 
корисне.  



Студијски програм основних академских студија „Право“ је резултат критичког преиспитивања постојећег 
студијског програма „Право“ и израз је настојања да се у пуној мери задовоље стандарди савременог 
образовања у области права.  

Сврха студијског програма основних академских студија ОАС Право јесте образовање студената за 
препознатљиву и јасну професију и занимање  правника, односно, стицање напредног нивоа академских 
знања, вештина, способности и компентенција будућих  дипломираних правника неопходних за њихово 
укључивање у рад правосудних органа, државних институција, установа и организација приватног сектора, 
медија, политичких организација, невладиног сектора, институција и организација јавно-приватног 
партнерства, међународних организација и слично. 

Значајна сврха студијског програма основних академских студија Право јесте да након завршетка студија 
права,  свршени студент у потпуности буде спреман да преузме послове, дужности и одговорности и да 
индивидуалним и тимским радом успешно решава правне проблеме у било ком сектору друштва и у било 
којој сфери друштвеног живота.  

Важна сврха студијског програма основних академских студија Права јесте оспособљавање дипломираних 
правника да по завршетку студија адекватно одговоре било ком друштвеном и пословном изазову који се 
ставља пред позицију дипломираног правника у правном, економског, политичком, социјалном, културном, 
информационом, безбедносном и другом сектору савременог друштва.  

Тежећи да што боље одговори својој сврси, Факултет је настојао да у значајнијој мери модернизује и 
унапреди студијски програм основних академских студија „Право“ и усклади га са захтевима из Закона о 
високом образовању, Стратегијом развоја образовања и васпитања у Србији до 2030. године и будућим 
потребама друштва и тржишта рада за дипломираним правницима. Унапређени студијски програм основних 
академских студија „Право“ је упоредив са сличним студијским програмима права акредитованих државних и 
приватних правних факултета у Србији, региону и развијеним земљама, што омогућава брже признавање 
наших диплома у јединственом европском образовном простору и већу мобилност студената. 

2.2. Сврха студијског програма мора бити у складу са основним циљевима високошколске установе на 
којој се програм изводи.  

Сврха студијског програма „Право“ је у потпуности усклађена са основним циљевима Пословног и правног 
факултета и Универзитета „МБ“. Поновном акредитацијом модернизованог студијског програма основних 
академских студија „Право“, Пословни и правни факултет ће дати свој скроман допринос подршци 
остваривању Стратегије развоја образовања и васпитања у Србији до 2030. године и остваривању Стратегије 
научног и технолошког развоја Републике Србије до 2025. године.  

2.3. Сврха реализације студијског програма мора бити јасно и недвосмислено формулисана.  

Сврха реализације студијског програма основних академских студија „Право“ је јасно и недвосмислено 
формулисана и представља конкретизацију основних циљева Стратегије развоја образовања у Србији до 
2030. године на макро, мезо и микро нивоу. 

 

3.1. Циљеви студијског програма укључују постизање компетенција и академских 
вештина као и методе за њихово стицање. Циљеви такође могу да укључе развој креативних 
способности и овладавање специфичним практичним вештинама потребним за обављање професије. 

Општи  циљ студијског програма основних академских студија Право јесте да студентима омогући стицање 
општих и посебних теоријских и практичних правних знања и вештина и да током студија код њих развије 
креативне способности и специфичне практичне вештине неопходне за професионално обављање послова 



правне струке у правосуђу, државним и приватним институцијама и организацијама, јавној управи и локалној 
самоуправи, јавним службама, привредним друштвима и међународним институцијама и организацијама.  

Посебни циљеви овог студијског програма су: 

− усвајање основних правних принципа и института и спознаја важности њиховог правилног тумачања и 
примене у правној пракси; 

− стицање искустава из анализе конкретних правних ситуација базираних на истинитим догађајима из 
свакодневне правне праксе и изналажење примењивих решења за такве ситуације; 

− развијање правних вештина и способности за самостални и тимски рад у организацији; 
− стицање знања из других сродних области ради мултидисциплинарног приступа решавању 

практичних правних проблема; 
− овладавање различитим способностима и правним вештинама за успешно извршавање задатака и 

послова у организацијама различитог типа (правосудне установе, државне институције, органи и 
организације, друштвене и приватне компаније, јавна предузећа на локалном, регионалном и 
државном нивоу, јавно-приватна партнерства, други органи и службе јавног, приватног и невладиног 
сектора, међународне институције и организације...); 

− надоградња стеченог знања из области познавања страних језика и примене информационих 
технологија у подршци стварања, тумачења и примене правних норми; 

− развијање способности за креирање, правилно тумачење и примену правних прописа и других 
правних аката различите правне снаге на локалном, региналном и националном нивоу; 

− развијање мотивације код студената за целоживотно учење и лично академско усавршавању на 
мастер академским студијама.  

3.2. Циљеви студијског програма су у складу са основним задацима и циљевима високошколске 
установе на којој се програм изводи.   

Циљеви студијског програма основних академских студија Право су усклађени са основним задацима и 
циљевима Пословног и правног факултета и Универзитета „МБ“. За реализацију постављених циљева 
Факултет унапред врши планирање процеса наставе, научно-истраживачког и стручног рада, међународне 
сарадње, доношења општих аката, финансијског пословања, организовања научних и стручних скупова, као и 
одржавање седница стручних органа и органа управљања који су у функцији остваривања циљева студијских 
програма који се изводе на Факултету.  

Контролу спровођења циљева студијског програма основних академских студија Право врше надлежни 
органи Факултета (Савет факултета, Наставно-научно веће, Изборно веће, Комисија за обезбеђење и 
унапређење квалитета, Комисија за спровођење поступка студентског самовредновања и др. органи). 

3.3. Циљеви реализације студијског програма морају да буду јасно и недвосмислено формулисани. 

Циљеви реализације студијског програма основних академских студија Права су јасно и недвосмислено 
формулисани у општим актима факултета и Универзитета у којима се утврђује дугорочна орјентација и 
унутрашња организација Факултета (Статут, Правилник о обезбеђењу и унапређењу квалитета...) 

3.4. Циљеви се усклађују са захтевима одређене области и тржишта рада, привредног развоја и 
дефинисаним квалификацијским оквиром. 

Циљеви студијског програма основних академских студија Право су засновани на дугорочној оријентацији 
Факултета за обављањем образовне и научно-истраживачке делатности, чијим крајњим исходом се даје 
скроман допринос задовољавању привредних и друштвених потребе за дипломираним правницима. 

4.1. Савладавањем студијског програма основних академских студија „Право“ студент стиче следеће 
опште способности, које укључују: 



− способност анализе и синтезе примене правних прописа у организацији где је радно ангажован и 
способност предвиђања решења и последица које нужно произилазе из непримењивања правних 
аката;                   

− способност овладавања правним и другим методама, номотехникама, инструментима, поступцима и 
процесима истраживања правних и других проблема у организацији; 

− способност развоја критичког и самокритичког мишљења и правничког приступа поштовања закона и 
правних прописа, посебно људских права и слобода у организацији, као и способност предлагања и 
покретања правних поступака против прекршиоца правних норми;  

− способност за примену стечених правних знања у пракси правничке професије;  
− развој комуникационих способности и вештина неопходних за несметано одвијење усмене или 

писмене кореспонденције у домаћем или иностраном окружењу;  
− способност да користи правне ресурсе на Интернету и савремену информатичку технологију у 

свакодневном раду; 
− оспособљеност за заузимање и примену исправних професионалних и етичких ставова.  

4.2 Савладавањем студијског програма студент стиче следеће предметно-специфичне способности: 

− Темељно познавање ужих научних области правних наука и разумевање научних дисциплна унутар 
њих које се изучавају на студијском програму Права; 

− решавање конкретних правних проблема у организацији уз правилну употребу и коришћење правних 
метода и номотехничких поступака; 

− повезивање основних знања из ужих области правних наука и њихова зналачка примена у правној 
пракси; 

− влада кључним терминима, појмовима и правним категоријама; 
− развије способност анализе, синтезе и повезивања релевантних претпоставки у области правног и 

друштвеног система; 
− праћење промена и новина у правној струци, пре свега, у теоријскоправној, јавноправној, 

правнополитичкој, грађанскоправној, кривичноправној, привредноправној и међународноправној ужој 
области права; 

− развој правних вештина и спретности у практичној примени стечених теоријских знања у различитим 
правним професијама (судској, тужилачкој, јавнобележничкој, адвокатској, арбитражној, извршној, 
управној  и другим правним професијама) уз уважавање мултидисциплинараног приступа пословима 
правне струке;  

− употребу информационо-комуникационих технологија у овладавању знањима одговарајуће уже научне 
области права и научних дисциплина унутар ње уз способност заштите од злоупотребе ових 
технологија и високотехнолошког криминала.  

4.3. Исходи учења се описују према дескрипторима исхода учења националног оквира квалификација. 

Након завршетка студијског програма „ОАС Право“ од свршеног студента се очекује да: 

− поседује напредна академска знања која се односе на теорије, принципе и процесе уређења и 
функционисања домаћег правног система, домаћих и међународних институција и организација и 
међународног права и праксе, укључујући вредновање, критичко разумевање, тумачење и примену 
правних норми у свакодневној друштвеној пракси; 

− поседује правне вештине којима успешно решава сложене правне проблеме у правној струци у 
стандардним условима; 

− примењује вештине успешне комуникације у интеракцији и сарадњи са правним и другим субјектима из 
различитих друштвених група; 

− користи савремену информатичко-комуникациону опрему која му помаже у стварању, тумачењу и 
примени правних норми и у креирању и преносу информација;  

− предузимљиво решава правне и друге проблеме у нестандардним условима; 



− води сложене правне пројекте, самостално и са пуном одговорношћу; 
− у раду примењује етичке стандарде правне професије; 
− организује, контролише и обучава младе правнике и друге запослене за рад у области правне струке, 

посебно у креирању, тумачењу, примени и поштовању позитивних законских норми и људских права и 
слобода; 

− анализира и вреднује различите правне концепте, моделе и принципе правне теорије и праксе, с 
тежњом унапређења постојеће праксе у институцијама и организацијама где раде; 

− испољава позитиван однос и личним примером потврђује значај правног образовања у 
професионалном раду, током целоживотног учења. 

 


