
 

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ 
Филозофски факултет Пале 

 

Студијски програм: Политикологија и међународни односи 

I циклус студија I година студија 

Пун назив предмета ОСНОВИ ДРЖАВЕ И ПРАВА 

Катедра  Катедра за новинарство и политикологију 

Шифра предмета Статус предмета Семестар ECTS 

ПО 2-4 Обавезан  2.семестар 6 
Наставник/ -ци др Радомир В. Лукић, редовни професор 

Сарадник/ - ци  

Фонд часова/ наставно оптерећење 
(седмично) 

Индивидуално оптерећење студента (у 
сатима семестрално) 

Коефицијент 
студентског 

оптерећења So1 

П АВ ЛВ П АВ ЛВ So 

3 2 0 3*15*1,4=63 2*15*1,4=42 0 1.4 

укупно наставно оптерећење (у сатима, семестрално)  
= 75h 

укупно студентско оптерећење (у сатима, семестрално)  
63+42+0 = 105h 

Укупно оптерећењепредмета (наставно + студентско): 180h 

Исходи учења 

Савладавањем овог предмета студент ће бити оспособљен да: 
- познаје основну правну терминологију, - разуме кључне правне концепте и институте, - разуме 

значај силе, правде, морала и државних институција за право, - усвоји тезу да политика треба 
да се одвија у границама ваљаног права. 

Условљеност - 

Наставне методе Предавања, вјежбе, консултације, колоквијуми 

Садржај 
предмета по 
седмицама 

 
1. Држава као заједница и држава као организације.Држава као правна појава.  
2. Елементи државе (територија, становништво, власт) 
3. Функције државе и промјене у државном поретку.  
4. Појам државне организације. Државна службена лица  
5. Државни органи: појам и врсте. Главне власти у држави (законодавна власт, извршно-управна 

власт, судска власт) 
6. Појам права.Врсте права. 
7. Однос права и државе. Однос силе и права. Однос права и морала. 
8. Појам правног пoретка. Појам правне норме. Појам правног акта. 
9. Извори права. Врсте правних аката. Општи правни акти. Појединачни правни. 
10. Субјект права. Објекат права. 
11. Правни односи: појам, врсте и елементи.Правна овлашћења.  
12. Правне обавезе. Правне чињенице. Праве радње. 
13. Појам и врсте тумачења права.  Средства тумачење права.Појам примене права.  
14. Систем права. Главни правни системи. 
 

Обавезна литература  

Аутор/ и Назив публикације, издавач Година Странице (од-до) 

Драган М. Митровић Увод у право 2017 делови 

    

Допунска литература 

Аутор/ и Назив публикације, издавач Година Странице (од-до) 
Радомир Д. Лукић, Будимир 
Кошутић 

Увод у Право, Правни факултет у Београд 2008 делови 

Коста Чавошки, Радмила 
Васић 

Увод у Право, Правни факултет у Београду 2007  

Обавезе, облици 
провјере знања и 

Врста евалуације рада студента Бодови Проценат 

Предиспитне обавезе 

                                                
 



оцјењивање присуство предавањима/ вјежбама 5+5  

позитивно оцјењен сем. Рад/ пројекат/ есеј 10  

   

тест/ колоквијум 40  

   

   

Завршни испит 
завршни испит (усмени/ писмени) 40  

УКУПНО 100 100 % 

Web страница (навести URL адресу предмета уколико постоји)/ (ако не постоји избрисати овај ред) 

Датум овјере (унијети задњи датум усвајања овог силабуса на сједници Вијећа) 

 


