
Основне академске студије Право – ОАС Право 
 

На Пословном и правном факултету организују се Основне академске студије из области 
правних наука.  

Студије се изводе у трајању од четири године дана (осам семестара) и њима се остварује 
240 ЕСПБ.  

Студијски програм основних академских студија под називом Право има све законом 
прописане елементе: 
− Основни циљ студијског програма је да обезбеди савремено образовање у области права; да 

студенти разумеју кључна питања правног пословања у различитим областима; да развију 
аналитичке способности интерпретације како би разумели правне феномене у области правне 
регулативе; да стекну способности и вештине потребне за интерпретацију правних и других 
процеса у сталној промени, кроз утицаје на кључне исходе у националном и корпоративном 
пословању. 

− По завршетку овог студијског програма студенти поседују широка знања, способности и вештине 
неопходне за каријеру дипломираног правника. Оспособљени су за рад у све захтевнијим 
условима привређивања. Владавина права и сигуран правни амбијент, представљају основни 
предуслов за бржи развој државе и привреде. Дипломирани студенти овог студијског програма 
поседоваће знања и вештине у коришћењу принципа и извора правне регулативе како 
националног тако и међународног права, како би ефикасно и ефективно решавали сложене 
правне проблеме и спорне ситуације. Поред тога, студенти су оспособљени за рад у тиму и за 
добро комуницирање. 

− Студијски програм је из друштвено-хуманистичких наука (област – правне науке).Студенти 
добијају звање дипломираног правника, које је дефинисано Правилником о листи стручних, 
академских и научних назива ("Сл. гласник рс", бр. 30/2007, 112/2008, 72/2009, 81/2010, 39/11 и 
54/11). Скраћени назив је дипл. прав. 

− Услови за упис на студијски програм су прописани актима установе. Право уписа имају 
кандидати са завршеном средњом школом у трајању од четири године. Кандидати полажу 
пријемни испит на којем се проверавају склоности и способности; 

− Студијски програм се изводи класично, без учења на даљину. Настава је интерактивног 
карактера, обавезно укључује примере, подстиче студенте на критичко промишљање и 
креативност, самосталност у раду и примену стечених знања. 

− Сви предмети носе одређени број ЕСПБ бодова, а у складу са оптерећењем студента.  
− На завршној, четвртој години се не израђује завршни рад, јер студенти имају проходност на 

мастер студије на којима се ради мастер рад. 
− Предмети на студијском програму чине јединствену целину, одређене ширине и дубине. Постоји 

веза између одређених предмета, односно условљеност која је назначена у књизи предмета; 
− Актима установе дефинисани су услови избора предмета из других студијских програма.  
 
Савладавањем предмета у оквиру студијског програма студент стиче опште компетенције и 
следеће предметно специфичне компетенције: 

- Оспособљеност за истраживање, анализу, пројектовање и имплементацију правно-
пословних процеса; 

- Способност опредељивања, структурирања и решавања правних проблема у 
организацијама коришћењем примерених метода истраживања; 



- Оспособљеност за разумевање структуре компанијског законодавства; оспособљеност за 
аналитички приступ решавања правних проблема са којима ће се сусрести обављајући 
послове струке везане за ову област. 

- Оспособљеност за раумевање феномена конкуренције на тржишту, механизама који 
омогућавају економску ефикасност и облицима нарушавања конкуренције; студенти су 
овладали специфичним техникама неопходним за примену права конкуренције у свом 
непосредном радном окружењу;  

- Оспособљеност за раумевање структуре банкарског права и стандарда у овој области; 
оспособљеност студената за доношење самосталних и правно утемељених одлука и 
закључака у области банкарског пословања; оспособљеност за аналитички приступ 
решавања правних проблема са којима ће се сусретати у  обављању банкарских послова; 
оспособљеност студената  за  избор метода финансирања, закључивања и тумачења 
уговора банкарског права и решавања спорова у сфери банкарских послова; 

- оспособљеност да разуме структуру и разлоге настанка права потрошача као и 
међународних стандарда у овој области; за анализу и логично повезивање појмова и 
института права заштите потрошача; да понуди критичке и аналитичке одговоре у делу који 
се односи  на питања информисаности, сигурности, као и начину за остваривање ових права 
у сегменту заштите потрошача;  оспособљеност за анализу релевантне судске праксе и 
идентификацију кључних чињеница и проблема;  

- оспособљеност за истраживања у области корпоративног управљања;  за дефинисање, 
анализу и решавање сложених проблемских ситуација кроз извођење закључака о 
последицама коришћења појединих механизама корпоративног управљања;  

- оспособљеност да применом научних метода врши истраживања у оквиру одабраних тема у 
области финансија и финансијског права; да анализира релевантне институте финансија и 
финансијског права, да  критички и аналитички упоређује теоријске ставове и могућност 
њихове примене у непосредном раду;  

- Способност за примену стечених сазнања у решавању практичних проблема у области 
права, 

- Способност самосталног праћења и критичког вредновања савремених светских достигнућа 
у правној науци.  

 
Списак предмета ОАС-Право 

Прва година 
1. Међународна људска права 1 
2. Увод у право 1 
3. Општа историја државе и права 1 
4. Основи економије 1 
5. Енглески језик 1 1 
6. Уставно право 2 
7. Увод у грађанско право 2 
8. Историја државе и права српског народа 2 
9. Енглески језик 2 2 

Друга година 
10. Стварно право 3 
11. Управно право 3 
12. Кривично право 3 



13. Енглески језик 3 3 
14. Европске интеграције и право ЕУ 4 
15. Породично право 4 
16. Наследно право 4 
17. Међународно кривично право 4 
18. Енглески језик 4 4 

Трећа година 
19. Кривично процесно право 5 
20. Међународно јавно право 5 
21. Државно уређење 5 

 Изборни предмет 1 5 
22. Савремене промене у друштву и право  
23. Историја дипломатије  
24. Међународно приватно право  6 
25. Облигационо право 6 

 Изборни предмет 2 6 
26. Еколошко право  
27. Локална самоуправа  

 Изборни предмет 3 6 
28. Право интелектуалне својине  
29. Међународни односи и међународне органозације  

Четврта година 
30. Пословно право 7 
31. Пореско право 7 

 Изборни предмет 4 7 
32. Међународно пореско право  
33. Европско пореско право  

 Изборни предмет 5 7 
34. Дипломатско конзуларно право  
35. Преговарање  
36. Радно право 8 
37. Грађанско процесно право 8 
38. Међународно пословно право 8 

 Изборни предмет 6 8 
39. Интерактивне комуникације  
40. Интеркултурне комуникације  

 
 

 
 
 
 
 


