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1. РЕЧ ДЕКАНА ФАКУЛТЕТА 

Драги матуранти, будући aкадемци, 

 Пре свега желим да вам честитам успешно савладану још 
једну степеницу на путу вашег образовања . Желим да вам 
укажем на чињенице које треба да имате у виду док се као 
свршени средњошколци налазите на раскрсници путева који 
живот значе . Сећајући се времена када сам био у вашем 
данашњем положају знам док стојите на раскрсници тих путева 
у вашој глави је безброј питања. Но, кључно међу њима овог 
вашег тренутка је: Којим путем кренути? Од тог избора зависи, 
у не малом и степен успешност и вашег будућег живота и 
живота оних због којих ћете живети и радити. Успешност 
човековог живљења, поред осталог, мери се и успешношћу 
посла који обавља. С обзиром на ово, а у жељи да вам олакшам 
доношење тако тешке а тако важне одлуке хоћу, драги 
матуранти да вам укажем на неке чињенице које говоре о 
предностима студија права. Желим да вам укажем на 
чињенице које треба да имате у виду и које треба да вам 
помогну да одлуку донесете вођени не само срцем већ и 
разумом и искуством. Уместо дугих реченица о предностима 
које пружају студије права само једна и вама добро позната 
чињеница. И данас као и кроз историју, на самом врху 
лествице најумнијих и најуспешнијих људи налазе се управо 
правници. Постати део тог круга увек је била и биће 
привилегија.  

Када је реч о Правном факултету Универзитета у 
Крагујевцу желим да знате да сви који ту долазе, а до сада их је 
било на десетине хиљада, долазе у кућу која се има чиме 
похвалити. Многи наши бивши студенти су успешне судије, 
адвокати, тужиоци, правници који су своје каријере градили у 
великим привредним системима, кроз рад у државној управи. 
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Њихова сведочења говоре, да је ово место где се однос 
узајамног поверења, поштовања и сваколике подршке не 
ограничава само на године студија. И после окончања студија 
они остају студенти Правног факултета у Крагујевцу. Остају 
студенти факултета који баштини традицију Лицеја, основаног 
још 1838. године, те прве „правничке” школе у Србији. Остају 
студенти града који је био прва престоница, у коме је донет 
први српски Устав, града који је центар државотворног у 
Србији, што је традиција која обавезује, али и предност свих 
оних који тим давно утабаним стазама сада крећу, оних који ће 
у овом окружењу, увек бити поштовани као даљи „чувари 
ватре” оног најбољег и најплеменитијег што држава Србија 
има, чува и негује. Факултет који вам представљамо је место на 
коме се поред квалитетне наставе, спремности професора да 
вам помогну пружа и прилика упознавања са најмодернијим 
тенденцијама у правној науци. Прилика сусретања и слушања 
речи најеминентнијих светских и европских стручњака из 
разних области права. Сваке године многи од њих су гости 
нашег факултета. Уз ово, свим студентима нашег факултета на 
располагању су његови научноистраживачки центри: Центар 
за спортско право, Центар за право европске уније, Правне 
клинике, Уставна радионица „Димитрије Давидовић” и други. 
У њима се у раду са професорима стичу додатна знања из 
области за које студент покаже посебно интересовање. Затим, 
Факултет је место где се ствара прилика упознавања и са радом 
најзначајнијих државних и међународних институција и тиме 
отварају врата за касније активно укључивање у иста.  

У искреној жељи да изађемо у сусрет што већем броју 
свршених средњошколаца и омогућимо им да на нашем 
факултету стекну диплому која значи улазницу за што већ број 
професија факултет је при самом крају активности на 
акредитацији још једног- новог студијског програма. Реч је о 
студијском програму oсновних академских студија права 
``Унутрашњи послови и безбедност.`` Акредитацијом овог 
студијског програма уз постојећи студијски програм ( Основне 
академске студије права - општи смер) наш Факултет, као мало 
који други, пружа изузетно широку лепезу могућности 
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запошљавања. Ово тим пре што је у току и поступак доношења 
Закона о регулисаним професијама који дипломи правних 
факултета чији је оснивач Република Србија придаје посебан 
значај. 

О техничкој подршци коју Факултет пружа својим 
студентима није потребно посебно говорити. Она се 
подразумева. Под кровом Правног факултета у Крагујевцу на 
располагању су фондови две библиотеке – Универзитетске и 
Библиотеке Правног факултета, рачунарске учионице које 
омогућавају приступ базама правних прописа, претраживање 
интернета, што је све у функцији квалитетнијег рада и лакшег 
учења.  

Но драги матуранти, студије нису године резервисане 
само за учење. Студенти живе најлепше године својих живота. 
Дружења студената, окупљања, популарне „правнијаде” све је 
то у функцији жеље да са овог места студент не понесе само 
успомене које се тичу учења, већ и да се овде учврсте 
међусобна пријатељства и везе што је још један капитал који се 
одавде носи. У том циљу на нашем факултету велика пажња се 
поклања студентском организовању. Своја права студенти 
остварују кроз рад Студентског парламента и кроз активности 
студентских организација. Њихово функционисање Факултет 
свестрано подржава и помаже. 

Драги матуранти, будући академци, изнесено су само 
неке чињенице које треба узети у обзир у доношењу одлуке, 
док још стојите на раскрсници ваших животних путева. Уместо 
истицања других чињеница само још нешто из личног 
искуства. Када сам пре скоро 4о година био у ситуацији у којој 
се налазите сада ви у почетку нисам размишљао о упису на 
студије права. Међутим, како се примицао тренутак одлуке 
жеља да упишем правни факултет постајала је све већа и све 
дилеме су нестале. Сада после толико година, не само да се не 
кајем, већ сам и сигуран, када бих поново био у ситуацији да 
бирам, опет бих изабрао да будем студент права. Зато, желим 
вам драги матуранти, да у октобру месецу будете и ви друштву 
оних којима ћу у Амфитеатру Правног факултета у Крагујевцу 



10 

пожелети добродошлицу, честитати на правом избору и 
пожелети успешне кораке у савладавању свих препрека које 
воде циљу због којег сте и уписали наш факултет . Нама на 
Правном факултету у Крагујевцу биће изузетно драго ако и ви 
будете наши студенти. Ако кренете путем више од 100 000 оних 
који су то били пре вас. Ми ћемо учинити све да правничко 
образовање које ћете стећи на овом Факултету буде улазница за 
сва врата која жели да отвори сваки успешни правник. 

Добро дошли на Правни факултет Универзитета у 
Крагујевцу. Добро дошли у Храм правне науке не само 
Шумадије већ и шире. 

   

    Проф. др Станко БЕЈАТОВИЋ 



 

11 

2. УПИС НА ФАКУЛТЕТ 

2.1. Упис на основне академске студије права 

Упис студената на основне академске студије права спро-
води се на основу Заједничког конкурса који објављују сви фа-
култети за територију Републике Србије. Текст Конкурса се мо-
же набавити на свим трафикама. Конкурс би требало да буде 
објављен око 1. маја 2016. године. 

У прву годину основних академских студија – општи смер, 
Правни факултет у Крагујевцу уписује: 

 235 студената који се финансирају из буџета, 

 205 студената који плаћају школарину.  

У прву годину основних академских студија – смер 
унутрашњи послови и безбедност,* Факултет уписујe 165 
студената који плаћају школарину. 

У прву годину основних академских студија може се упи-
сати, у оквиру одобреног броја, свако лице које има средње 
образовање у четворогодишњем трајању и које положи пријем-
ни испит. 

Кандидат који има положену општу матуру не полаже 
пријемни испит. Уместо пријемног испита овом кандидату 
вреднују се резултати опште матуре у складу са општим актом 
Универзитета. 

                                      

* Поступак акредитације овог студијског програма је у току. 
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Страни држављанин се може уписати на студије права, 
под истим условима као и домаћи држављанин, у складу са За-
коном. Посебан услов за упис страног држављанина на прву го-
дину основних студија јесте знање српског језика. Проверу зна-
ња српског језика обавља комисија од 3 члана, коју образује Де-
кан. 

Редослед кандидата за упис у прву годину основних сту-
дија утврђује Комисија за упис на основу општег успеха постиг-
нутог у средњем образовању и резултата постигнутог на при-
јемном испиту 

Ранг листа се сачињава према укупном броју бодова сва-
ког кандидата, по утврђеним мерилима. Кандидат може освоји-
ти највише 100 бодова. 

Под општим успехом у средњој школи подразумева се 
збир просечних оцена из свих предмета у I, II, III и IV разреду, 
помножен са два. По овом основу кандидат може освојити нај-
мање 16, а највише 40 бодова. Општи успех у средњој школи 
рачуна се на две децимале. 

На пријемном испиту кандидат може постићи од 0 до 
највише 60 бодова( два теста по 30 питања). 

Универзитет утврђује јединствену ранг листу свих канди-
дата, са укупним бројем бодова стеченим по свим критеријуми-
ма утврђеним Конкурсом, без обзира на начин финансирања. 

Кандидат може бити уписан на терет буџета ако се налази 
на јединственој ранг листи до броја одобреног за упис кандида-
та на терет буџета, а има најмање 51 бод. 

Кандидат може бити уписан као студент који плаћа шко-
ларину уколико се на јединственој ранг листи налази, од броја 
који се уписује на терет буџета до броја одобреног за упис сту-
дената који плаћају школарину, ако постигне најмање 30 бодо-
ва. 

Учесник конкурса за упис може поднети приговор на ре-
гуларност конкурса, регуларност испита, редослед кандидата 
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на ранг листи декану Факултета, у року од 24 сата од објављи-
вања ранг листе на огласној табли Факултета.  

По приговору учесника конкурса, декан доноси решење у 
року од 24 сата од пријема приговора. 

На одлуку декана по приговору, кандидат може изјавити 
жалбу Савету Факултета у року од 24 сата од дана пријема ре-
шења. 

Савет Факултета решава по жалби у року од два дана од 
дана њеног пријема. 

Студент студија првог степена друге самосталне високо-
школске установе, лице које има стечено високо образовање на 
студијама првог степена и лице коме је престао статус студента 
у складу са законом, може се уписати на студије првог степена, 
под условима и на начин прописан општим актом Универзите-
та.  

Право из претходног става остварује се на лични захтев. 

Одлуку о испуњености услова за признавање испита и 
упис у одговарајућу годину студија доноси декан Факултета. 

2.2. Пријемни испит  

Кандидати који конкуришу за упис у прву годину основ-
них академских студија у школској 2016/2017. години, било на 
општи смер или смер унутрашњи послови и безбедност, пола-
жу пријемни испит из Српског језика и књижевности и Исто-
рије, по програму гимназије општег смера. 

Пријављивање кандидата у првом конкурсном року ће се 
обавити у последњој седмици јуна, а полагање пријемног 
испита у првој седмици јула. Тачни датуми пријављивања 
кандидата и одржавања пријемног испита на Правном 
факултету у Крагујевцу биће објављени на веб страни 
факултета и на огласној табли. 
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У другом делу Информатора дати су наставни програми 
предмета који се полажу, као и по 100 питања по предмету, од 
којих ће за пријемни испит бити састављени тестови од по 30 
питања). 

2.3. Упис на мастер академске студије  

На мастер академске студије права, за стицање академског 
назива - мастер правних наука, може се уписати кандидат који 
је завршио основне академске студије права на Правном факул-
тету у Крагујевцу, са најмање 240 ЕСПБ. 

Под истим условима, на ове студије се може уписати и 
кандидат који је основне академске студије права завршио на 
другом правном факултету у Републици Србији или иностран-
ству, уколико се број, назив и/или садржај предмета који је по-
ложио на факултету са кога долази, у највећој мери подудара 
са бројем, називом и садржајем предмета основних академских 
студија првог степена овог факултета. У супротном, кандидат 
је дужан да пре уписа на мастер студије положи испите из не-
достајућих предмета. 

Кандидат који је завршио основне академске студије права 
на другом правном факултету у Републици Србији или ино-
странству, може се уписати на мастер академске студије на 
овом факултету и под другачијим условима, уколико су они 
предвиђени споразумом овог факултета и другог правног фа-
култета у земљи или иностранству. 

Рангирање кандидата за упис на мастер академске студије 
врши се на основу просечне оцене постигнуте на основним 
академским студијама.  
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2.4. Упис на докторске академске студије 

Право уписа на докторске академске студије имају лица 
којa су на (овом) Факултету:  

1. завршила дипломске академске студије (у даљем тексту 
"мастер") и стекла звање дипломирани правник-мастер, оства-
ривши најмање 300 ЕСПБ; 

2. завршила основне студије и стекла звање дипломирани 
правник (VII-1 степен); 

Право уписа имају и лица која су: 

1. завршила мастер или основне студије (VII-1) на неком 
другом правном факултету у Србији, уз додатни услов да су 
наставни планови, програми и литература комплементарни 
наставним плановима, програмима и литератури прихваћеним 
на (овом) Факултету. Комплементарност утврђује Наставно-
научно веће, на предлог одговарајуће катедре; 

2. завршила друге мастер студије или основне студије (VII-
1) из друштвено-хуманистичких или сродних наука, уз 
додатни услов да положе одређене испите из садржаја 
студијских програма које одреди Наставно-научно веће, на 
предлог одговарајућих катедри. 

Сви кандидати морају знати најмање један страни језик 
релевантан за ужу научну област за коју конкуришу, у мери да 
могу користити страну литературу. Релевантност језика 
утврђује Комисија за упис, а познавање језика доказује се 
сертификатима издатим од стране надлежних институција или 
уверењима о положеном испиту на другим студијским 
програмима. 

Са пријављеним кандидатима обавља се интервју од 
стране Комисије за упис.  

 Лице које је завршило магистарске студије и стекло ака-
демски назив магистра наука може уписати трећу годину 
докторских студија одговарајуће уже научне области у складу 
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са законом. Руководилац докторских студија, на предлог 
надлежне катедре, утврђује које испите и (или) друге обавезе у 
оквиру студијског програма докторских студија ово лице мора 
да положи, односно испуни. Уз испуњење оваквих, допунских 
обавеза, ова лица право уписа стичу независно од кандидата 
који право уписа стичу на основу ранг листе по објављеном 
конкурсу.  

Мерила за утврђивање редоследа кандидата су: општа 
просечна оцена на сваком од претходно завршених студијских 
програма посебно, укупна дужина студирања на сваком од 
претходно завршених студијских програма посебно, објављени 
радови или истраживачка или друга пракса из уже или сродне 
научне области за коју лице конкурише и утисак који је 
Комисија за упис формирала о кандидатима на основу 
спроведеног интервјуа. 
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 Потребна документа  

 
Кандидати подносе: 
 

 на конкурс: 

1. Пријаву на Конкурс (може се добити на Факултету и на 
сајту Факултета), 

2. Оригинална документа на увид, 

3. Фотокопије сведочанстава сва четири разреда завршене 
средње школе, 

4. Фотокопију дипломе о положеном завршном, односно 
матурском испиту, 

5. Фотокопију извода из матичне књиге рођених, 

6. Доказ о уплати накнаде на име трошкова полагања 
пријемног испита. О висини накнаде и начину уплате 
кандидати ће бити обавештени путем огласне табле и 
сајта Факултета. 

 на пријемном испиту: 

1. Потврду о учешћу на Конкурсу коју кандидат добија 
приликом подношења докумената на Конкурс, 

2. Личну карту или пасош, 

3. Хемијску оловку или наливперо. 

 приликом уписа: 

1. Оригинална документа четири сведочанства, диплому 
и извод из матичне књиге рођених, 

2. Индекс, купује се на Факултету, 

3. Две фотографије формата 4,5 x 6 цм, 
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4. Комплет образаца за упис, купује се на Факултету - 
књижари, 

5. Доказ о уплати накнада за студенте који плаћају школа-
рину, о висини накнаде и начину уплате кандидати ће 
бити обавештени путем огласне табле и сајта Факулте-
та. 

 

НАПОМЕНЕ:  

1. Кандидати могу приликом конкурисања, уместо фото-
копија докумената да поднесу оригинална документа. У том 
случају фотокопије нису потребне. 

2. Фотокопије докумената кандидата који нису примљени 
или су одустали од уписа, не враћају се. 
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3. ОРГАНИЗАЦИЈА ФАКУЛТЕТА 

Правни факултет Универзитета у Крагујевцу је високо-
школска установа која у обављању делатности високошколско 
образовање и научноистраживачки рад обједињује образовни, 
научноистраживачки и стручни рад, као компоненте једин-
ственог процеса високог образовања у области правних и пра-
тећих друштвених наука. 

Седиште Факултета је у Крагујевцу, улица Јована Цвијића 
бр. 1, раније Ђуре Пуцара Старог бр. 1). 

Своју делатност Факултет остварује деловањем запосле-
них у неколико организационих јединица, и то: 

 Наставно-научна јединица, 

 Институт за правне и друштвене науке, 

 Студијско-истраживачки центри  

 Стручна служба, у оквиру које делује неколико одсека.  

То су:  

1) Одсек за наставу и студентска питања, 

2) Одсек за опште послове, 

3) Одсек за материјално-финансијско пословање, 

4) Информациони центар, 

5) Библиотека 
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4. СТУДИЈЕ И СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ 

Студијски програм је скуп обавезних и изборних студиј-
ских подручја, односно предмета, чијим се савладавањем обез-
беђују неопходна знања и вештине за стицање дипломе одгова-
рајућег нивоа и врсте студија. 

Студијски програми, врсте и нивои студија на универзи-
тетима у Србији уређени су Законом о високом образовању 
(„СГ РС“ бр 76/05...89/13) након чега су током 2006. године, 
Универзитет у Крагујевцу и сви факултети у његовом саставу, 
међу којима и Правни факултет, донели своје Статуте (мењали 
и допуњавали их више пута) а у складу са поменутим Законом 
и принципима Болоњске декларације. 

Делатност високог образовања остварује се кроз академске 
студије на основу акредитованих студијских програма. 

На Правном факултету у Крагујевцу студије се изводе у 
три степена.  

Студије првог степена су основне академске студије, које 
имају 240 ЕСПБ. Оне трају четири године (осам семестара), а 
њиховим окончањем студент стиче звање дипломирани прав-
ник.  

Студије другог степена су мастер академске студије, које 
имају 60 ЕСПБ. Оне трају једну годину (два семестра), а студент 
који их успешно заврши стиче звање мастер правних наука. 

Студије трећег степена су докторске академске студије ко-
је имају 180 ЕСПБ. Оне трају три године (шест семестара). Сту-
дент који испуни све обавезе предвиђене овим студијским про-
грамом, као и обавезе прописане Статутом Универзитета, Фа-
култета и Правилником о докторским студијама, стиче научни 
назив - доктор правних наука. 
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Правни факултет у Крагујевцу расписује конкурс за при-
јем нове генерације студената на сва три нивоа академских сту-
дија.  

4.1. Студијски програм  
основних академских студија 

Oпшти смер 

Р.бр. Шиф. 
Пред. 

Назив предмета  Сем.  Број 
часова  

ЕСПБ 

ПРВА ГОДИНА  

1. 1U Увод у право I 90 8 

2. 1R Римско право I 90 8 

3. 1OI Развитак права I 60 6 

4. 

2EJ 

2RJ 

 

Изборни блок 1: 

Страни језик (енглески или 
руски)  

I 60 6 

5. 1OE Основи економије II 90 8 

6. 1I Српско право II 75 8 

7. 2U Уставно право II 105 10 

8. 

 

VPS 

ED 

Изборни блок 2: 

Велики правни системи 

Економска дипломатија 

II 60 6 

Укупно часова активне наставе 630  

 Укупно ЕСПБ 60 
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ДРУГА ГОДИНА  

1. 2GS 

 

Увод и грађанско право и стварно 
право III 120 10 

2. 2K Кривично право III 105 10 

3. 3F Јавне финансије и финансијско 
право III 90 8 

4. PEU Основи права ЕУ III 60 5 

5. 2P Породично право IV 90 8 

6. 2N Наследно право IV 90 8 

7. PS 

SPT 

 

UPR 

Изборни блок 3: 

Политички систем 

Савремене правне теорије 

Управна наука 

IV 60 6 

8.  

3C 

PLS 

Изборни блок 4: 

Црквено право 

Право локалне самоуправе 

IV 45 5 

Укупно часова активне наставе 660  

Укупно ЕСПБ 60 

ТРЕЋА ГОДИНА  

1. 3O Облигационо право V 105 10 

2. 3U Управно право V 105 10 

3. 3A Ауторско право V 60 5 

4. 3M Међународно јавно право V 90 8 

5. 3K Криминалистика VI 60 6 

6. 3KP Кривично процесно право VI 105 10 

7.  

MLK 

POS 

Изборни блок 5: 

Малолетничко кривично право 

Право осигурања 

VI 60 6 
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8.  

PORP 

POTP 

SLP 

UN 

OPP 

Изборни блок 6: 

Пореско право 

Потрошачко право 

Службеничко право 

Управни надзор 

Организационо процесно право 

VI 45 5 

Укупно часова активне наставе 630  

Укупно ЕСПБ 60 

ЧЕТВРТА ГОДИНА  

1. 4P Привредно право VII 120 10 

2. 4G Грађанско процесно право VII 105 10 

3. 4IS Право индустријске својине VII 60 6 

4.  

4PM 

RET 

Изборни блок 7: 

Правна медицина 

Реторика 

VII 45 4 

5. 4RS Радно и социјално право VIII 90 8 

6. MPSL Међународно пословно право VIII 90 8 

7. 4 PV Међународно приватно право VIII 60 4 

8.  

MEDP 

MKP 

BERP 

PZR 

Изборни блок 8: 

Медицинско право 

Међународно кривично право 

Берзанско право 

Право знакова разликовања 

VIII 60 5 

9.  

BBP 

KORU 

MRDP 

Изборни блок 9: 

Берзе и берзанско пословање 

Корпоративно управљање 

Међународно радно право 

VIII 60 5 

Укупно часова активне наставе 690  
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Укупно ЕСПБ 60 

Смер унутрашњи послови и безбедност* 

Р.бр
. 

Шиф
. 

Пред. 
Назив предмета  Сем

.  Број часова  ЕСП
Б 

ПРВА ГОДИНА  
(предавања + 

вежбе)  

1. 1U2 Увод у право I 4 + 2 8 

2. 1R2 Римско право I 3 + 2 7 

3. 1RSS
P2 

Развитак светског и српског 
права I 4 + 2 8 

4. 

2EJ2 

2RJ2 

Изборни блок 1: 

Страни језик (енглески или 
руски)  

I 2 + 2 5 

5. 1OE2  Основи економије II 3 + 1 7 

6. 1SB2 Системи безбедности II 4 + 2 10 

7. 2U2 Уставно право II 4 + 3 10 

8. 

1SP2 

1OIS2 

1VPS
2 

Изборни блок 2: 

Социјална патологија 

Основи информационих система 

Велики правни системи 

II 

 

3 + 0  

2 + 0  

2 + 0 

5 

Укупно часова активне наставе 
(40-41)x15= 

600-615 
 

 Укупно ЕСПБ 60 

ДРУГА ГОДИНА  
(предавања + 

вежбе)  

                                      
* Поступак акредитације овог студијског програма је у току. 
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1. 2GS2 

 

Увод и грађанско право и 
стварно право III 5 + 2 10 

2. 2K2 Кривично право III 5 + 2 10 

3. 3F2 Јавне финансије и финансијско 
право 

III 3 + 2 8 

4. 2MKP
2 

2PRZ
2 

2SLP2 

Изборни блок 3: 

Малолетничко кривично право 

Рад полиције у заједници 

Службеничко право 

III 

3 + 1 

3 + 1 

3 + 1 

6 

5. 2P2 Породично право IV 3 + 2 7 

6. 2N2 Наследно право IV 3 + 2 7 

7. 2PPB2 

2PRP
2 

2EPB2 

Изборни блок 4: 

Право приватне безбедности 

Прекршајно право 

Еколошко право и безбедност 

IV 

2 + 1 

2 + 1 

2 + 1 

6 

8.  

2PS2 

2SCP
2 

Изборни блок 5: 

Политички систем 

Социологија права 
IV 

2 + 2 

2 + 2 
6 

Укупно часова активне наставе 40x15=600  

Укупно ЕСПБ 60 

ТРЕЋА ГОДИНА  
(предавања + 

вежбе)  

1. 3O2 Облигационо право V 4 + 2 9 

2. 3U2 Управно право V 4 + 2 9 

3. 3A2 Ауторско право и сузбијање 
индустријске шпијунаже V 4 + 0 6 

4. 3M2 Међународно јавно право V 3 + 1 6 
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5. 3K2 Основи криминалистике са 
криминалистичком тактиком 

VI 3 + 1 6 

6. 3KP2 Кривично процесно право VI 4 + 2 9 

7. 3KM
T2 

Криминалистичка методика и 
криминалистичка техника 

VI 2 + 2 5 

8.  

3MKP
2 

3ZLJP
2 

Изборни блок 6: 

Међународно кривично право  

Заштита људских права 
VI 2 + 1 5 

9.  

3PRP
2 

3UN2 

Изборни блок 7: 

Пореско право  

Управни надзор 

 

VI 2 + 1 5 

Укупно часова активне наставе 40x15=600  

Укупно ЕСПБ 60 

ЧЕТВРТА ГОДИНА  
(предавања + 

вежбе)  

1. 4P2 Привредно право VII 5 + 2 9 

2. 4G2 Грађанско процесно право VII 5 + 2 9 

3.  

4SM2 

4SPP2 

Изборни блок 8: 

Судска медицина 

Судска психологија и 
психијатрија 

VII 
3 + 1 

3 + 1 
7 

4. 4RS2 Радно и социјално право VIII 3 + 2 8 

5. MPSL
2 

Међународно пословно право VIII 3 + 2 8 

6. 4 PV2 Међународно приватно право VIII 3 + 1 6 

7. 4KR2 Криминологија VIII 3 + 1 6 
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8.  

4IKS2 

4VTK
2 

Изборни блок 9: 

Извршење кривичних санкција  

Високотехнолошки 
криминалитет 

VIII 
3 + 1 

3 + 1 
7 

Укупно часова активне наставе 40x15=600  

Укупно ЕСПБ 60 
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4.2. Студијски програм 
мастер академских студија права (постојећи) 

Прва година 

Б. ПРЕДМЕТ  семe-
стар 

Укупно 
часови 
активне 
наставе 

ЕСПБ 

01 Међународна 
трговинска 
арбитража 

 I 3 4 

02 Право Европске уније  I 3 5 

03 Криминологија са 
правом извршења 
кривичних санкција 

 I 3 5 

04 Изборни предмет 1 
Дипломатско-
конзуларно право 

Међународно 
правосуђе 
Међународно 
приватно право ЕУ 

Право конкуренције 
Спортско право 
Туристичко право 

 I 4 6 
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Б. ПРЕДМЕТ  семe-
стар 

Укупно 
часови 
активне 
наставе 

ЕСПБ 

05 Изборни предмет 2 

Дипломатско-
конзуларно право 

Међународно 
правосуђе 
Међународно 
приватно право ЕУ 

Право конкуренције 
Спортско право 
Туристичко право 

 II 4 6 

06 Изборни предмет 3 

 Дипломатско-
конзуларно право 

Међународно 
правосуђе 
Међународно 
приватно право ЕУ 

Право конкуренције 
Спортско право 
Туристичко право 

 II 4 6 

07 Студијски 
истраживачки рад 

  19  

08 Мастер рад  II  28 

Укупно у I и II семестру: 40 60 
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4.3. Студијски програм мастер академских студија 
права (у поступку акредитације) 

Прва година 

Први семестар Статус 
предмета 

Број часова 
недељно 

Број часова 
укупно 

ЕСПБ 

Писање и 
презентовање 
семинарских и 
мастер радова 

ЗО 
(заједнички 
обавезни 
предмет за 
све модуле) 

2+1  

45 

 

4 

Обавезни 
предмет са 
модула 

ОМ 3+2+2 105 9 

Обавезни 
предмет са 
модула 

ОМ 3+2+2 105 9 

Изборни предмет 
1 са модула 

ИМ 2+2+1 75 8 

  330 30 

    

Други семестар Статус 
предмета 

Број часова 
недељно 

Број часова 
укупно 

ЕСПБ 

Изборни предмет 
2 са модула 

ИМ 2+2+1 75 8 

СИР (припрема 
израде пројекта 
мастер рада) 

 13 195 7 

Мастер рад  - - 15 

   270 28 

Укупно   600 60 
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МОДУЛИ: 

МАСТЕР МОДУЛ – ЕВОЛУЦИЈА МОДЕРНОГ ПРАВА 

Обавезни предмети:  

1. Развитак модерног права 
2. Правна европеизација Србије 1804-1914 

Изборни предмети: 

1. Развитак модерног кривичног права 
2. Развитак српске уставности 
3. Развитак модерног српског кривичног права 

МАСТЕР МОДУЛ – ЈАВНО ПРАВО 

Обавезни предмети: 

1. Менаџмент јавне управе 
2. Медијско право 

Изборни предмети:  

1. Судска контрола управе 
2. Уставно судство  
3. Изборно право 

МАСТЕР МОДУЛ – ТЕОРИЈСКОПРАВНИ 

Обавезни предмети: 

1. Номотехника 
2. Тумачење права 

Изборни предмети: 

1. Заштита равноправности 
2. Правна етика 
3. Савремене политичке теорије 



 

33 

МАСТЕР МОДУЛ – ГРАЂАНСКО ПРАВО 1 
 (уговорно право) 

Обавезни предмет:  

1. Слобода уговарања и њена савремена ограничења 
2. Алтернативни начини решавања уговорноправних 
спорова 

Изборни предмети: 

1. Уговори у спорту 
2. Уговорно породично право 
3. Уговори наследног права 
4. Уговорно право са елементом иностраности у домаћем 
праву и праву ЕУ  

МАСТЕР МОДУЛ – ГРАЂАНСКО ПРАВО 2  
(домаће и упоредно грађанско право) 

Обавезни предмети: 

1. Тумачење и примена страног грађанског права  
2. Стварна права обезбеђења потраживања у савременим 
правним системима  

Изборни предмети: 

1. Упоредно наследно право  
2. Упоредно породично право  
3. Међународно приватно право Европске уније  
4. Рецепција римског приватног права  

МАСТЕР МОДУЛ – КРИВИЧНО ПРАВО 

Обавезни предмети: 

1. Организовани криминалитет – правни оквир  
2. Криминологија са правом извршења кривичних санкција  
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Изборни предмети: 

 
1. Откривање и доказивање организованог криминала  
2. Корупција и прање новца  
3. Финансијске истраге и одузимање имовине проистекле из 
кривичног дела  

4.4. Студијски програм 
докторских академских студија 

Распоред предмета по семестрима и годинама студија за 
студијски програм докторских студија права. 

 

 Часови 
активне 
наставе 

ЕСПБ 

 Шифра 
предмета 

Назив предмета  С Статус 
предмета  

П СИР   

ПРВА ГОДИНА  

1. METO Методологија научно- 
истраживачког рада 

1 О 6  10 

2. PREZ Писање и презентовање научних 
радова 

1 О 8  12 

3. SIRD11 Студијски истраживачки рад, 
преглед литературе 

1 О  6 8 

4. SIRD12 Студијски истраживачки рад - 
Семинарски рад I 

2 О  14 15 

5. IPDS1 Изборни предмет 1 2 ИБ 6  15 

Укупно часова активне наставе на години студија =40 

 60 
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ДРУГА ГОДИНА 

6 SIRD21 Студијски истраживачки рад – избор теме 
докторске дисертације 

3 О  6 7 

7 IPDS2 Изборни предмет 2 3 ИБ 6  15 

8. SIRD22 Студијски истраживачки рад - Семинарски рад 
II 

3 О  8 8 

9  IPDS3 Изборни предмет 3 4 ИБ 6  15 

10 SIRD23 Студијски истраживачки рад који је у 
функцији израде докторске дисертације – 
писање и објављивање научних радова 

4 О  14 15 

Укупно часова активне наставе на години студија =40 

 60 

ТРЕЋА ГОДИНА 

11. SIRD31 Студијски истраживачки рад у вези израде 
докторске дисертације 

5 О  20 10 

12. ZRDS1 Изрaда докторске дисертације 5    20 

13. SIRD32 Студијски истраживачки рад, припрема за 
одбрану докторске дисертације 

6 О  20 5 

14. ZRDS2 Израда и одбрана докторске дисертације   25 

Укупно часова активне наставе на години студија =40 

 60 
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ЛИСТА ПРЕДМЕТА НА ДОКТОРСКИМ СТУДИЈАМА 

 

ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ 

1. Методологија научноистраживачког рада 

2. Писање и презентовање научних радова 

 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ  

1. Алтернативно решавање спорова са елементом иностраности  

2. Ауторско право - одабране теме 

3. Грађанско процесно право - одабране теме 

4. Историја српске уставности 

5. Јавне финансије и финансијско право - одабране теме 

6. Кривично право - одабране теме 

7. Кривично процесно право - одабране теме 

8. Криминалистика - одабране теме 

9. Криминологија са правом извршења кривичних санкција - 
одабране теме 

10. Макроекономија 

11. Малолетничко кривично право - одабране теме 

12. Међународно јавно право - одабране теме 

13. Међународно кривично право - одабране теме 

14. Међународно правосуђе 

15. Међународно приватно право - одабране теме 

16. Међународно радно право 

17. Међународно трговинско право 

18. Микроекономија 

19. Наследно право - одабране теме 

20. Облигационо право - одабране теме 
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21. Органи привредних друштава 

22. Породично право - одабране теме 

23. Права деце 

24. Право ЕУ 

25. Право заштите славних жигова 

26. Правна историја света - одабране теме 

27. Право интелектуалне својине 

28. Право међународне продаје робе 

29. Превенција криминалитета и Рад полиције у заједници 

30. Привредно право - одабране теме 

31. Радно право - одабране теме 

32. Римско право - одабране теме 

33. Савремене правне теорије - одабране теме 

34. Саобраћајно право 

35. Систем правних лекова у ГСП 

36. Спортско право - одабране теме 

37. Српска правна историја - одабране теме 

38. Стварно право - одабране теме 

39. Увод у право - одабране теме 

40. Управно право - одабране теме 

41. Уставноправна историја света 

42. Уставно право - одабране теме 

43. Финансијска тржишта 
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Уже научне области су /са предметима у заградама/: 

1. Грађанскоправна (Увод у грађанско право и стварно 
право, Породично право, Наследно право, Облигационо право, 
Организационо процесно право, Грађанско процесно право, 
Медицинско право, Основе грађанског процесног права ЕУ, 
Спортско право, Црквено право, Грађанско процесно право - 
одабране теме, Наследно право - одабране теме, Облигационо 
право - одабране теме, Породично право - одабране теме, Пра-
ва деце, Систем правних лекова у грађанским судским поступ-
цима, Спортско право - одабране теме, Стварно право - одабра-
не теме), 

2. Историја државе и права (Српско право, Историја срп-
ске уставности, Српска правна историја - одабране теме), 
Развитак права, Правна историја света - одабране теме, Устав-
ноправна историја света), 

3. Римско право (Римско право, Велики правни системи, 
Реторика, Римско право - одабране теме), 

4. Јавноправна и теоријскоправна (Увод у право, Уставно 
право, Управна наука, Политички систем, Савремене правне 
теорије, Право локалне самоуправе, Управно право, Службе-
ничко право, Управни надзор, Радно и социјално право, Јавна 
управа, Међународно радно право, Радно право - одабране те-
ме, Савремене правне теорије - одабране теме, Увод у право - 
одабране теме, Управно право - одабране теме, Уставно право - 
одабране теме, Методологија научноистраживачког рада, Пи-
сање и презентовање научних радова), 

5. Кривичноправна (Кривично право, Малолетничко 
кривично право, Криминалистика, Кривично процесно право, 
Међународно кривично право, Правна медицина, Криминоло-
гија са правом извршења кривичних санкција, Кривично право 
- одабране теме, Кривично процесно право - одабране теме, 
Криминалистика - одабране теме, Криминологија са правом 
извршења кривичних санкција - одабране теме, Малолетничко 
кривично право - одабране теме, Међународно кривично пра-
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во - одабране теме, Превенција криминалитета и рад полиције 
у заједници), 

6. Пословноправна (Ауторско право, Право осигурања, 
Потрошачко право, Привредно право, Право индустријске сво-
јине, Међународно пословно право, Берзанско право, Право 
знакова разликовања, Право Европске уније, Право конкурен-
ције, Туристичко право, Ауторско право - одабране теме, 
Органи привредних друштава, Међународно трговинско пра-
во, Право Европске уније - одабране теме, Право заштите слав-
них жигова, Право интелектуалне својине, Право међународне 
продаје робе, Привредно право - одабране теме, Саобраћајно 
право), 

7. Међународноправна (Међународно јавно право, Међу-
народно приватно право, Међународно правосуђе, Дипломат-
ско-конзуларно право, Међународна трговинска арбитража, 
Међународно приватно право ЕУ, Међународно јавно право - 
одабране теме, Међународно правосуђе - одабране теме, Ал-
тернативно решавање спорова са елементом иностраности, Ме-
ђународно приватно право - одабране теме), 

8. Правноекономска (Основи економије, Економска ди-
пломатија, Јавне финансије и финансијско право, Пореско пра-
во, Берзе и берзанско пословање, Корпоративно управљање, 
Јавне финансије и финансијско право - одабране теме, Макр-
оекономија, Микроекономија, Финансијска тржишта), 

9. Страни језици (Енглески језик, Руски језик, Француски 
језик, Немачки језик) 
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5. ПРАВИЛА СТУДИЈА 

5.1. Правила студија  
на основним академским студијама 

При упису сваке школске године студент се опредељује за 
онај број предмета који је потребан да се оствари најмање 60 
ЕСПБ-а. 

Полагањем испита студент стиче одређени број ЕСПБ-а у 
складу са студијским програмом.  

Студент који не положи обавезан предмет до почетка на-
редне школске године, уписује исти предмет. Студент који не 
положи изборни предмет, може поново уписати исти или се 
определити за други изборни предмет. 

Студент стиче право уписа у следећу годину студија ако је 
до истека рока за упис, уредно извршио све предвиђене обавезе 
из студијског програма и положио испите из предмета који му 
према бодовном режиму, утврђеним студијским програмом, 
омогућују упис на вишу годину студија. 

Студент који се финансира из буџета, а који у току школ-
ске године оствари 60 ЕСПБ, стиче право да се и у наредној 
школској години финансира из буџета. Студент који не 
оствари 60 ЕСПБ, може наставити студије у статусу студента 
који сам финансира студије. 

Студент који сам финансира студије и који у току школ-
ске године оствари 60 ЕСПБ, стиче право да се у наредној годи-
ни финансира из буџета, у оквиру укупног броја студената ко-
ји се финансирају из буџета. 
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На основним академским студијама настава се изводи у 
складу са акредитованим студијским програмом првог степена 
образовања, а према плановима рада на наставним предметима 
који се утврђују за сваку школску годину. 

Школска година по правилу почиње 1. октобра текуће, а 
завршава се 30. септембра наредне године. У школској години 
настава се реализује у два семестра, зимском и летњем, који 
трају по 15 недеља. 

Настава се на основним академским студијама изводи у 
облику предавања, вежби, консултација, практичног рада, из-
раде и одбране семинарских радова, стручне праксе и других 
облика активне наставе погодних за остварење образовне де-
латности високошколске установе. 

Предавање је основни облик наставе којим наставник из-
лаже градиво садржано у наставном програму. На почетку пре-
давања наставник упознаје студенте са планом рада на настав-
ном предмету и динамиком његовог остваривања, изабраним 
начином рада на предавањима и обавезама студената у циљу 
постизања очекиваних компетенција. 

Вежбе имају за циљ појашњење материје из одговарајућег 
наставног предмета, практичну примену стечених знања кроз 
обраду случајева из праксе, оспособљавање студената за стица-
ње вештина у вођењу судских и вансудских поступака кроз ор-
ганизовање симулација појединих фаза поступака или вођења 
поступка у целини, проверу знања путем тестова, колоквијума 
или на други начин који је прилагођен природи предмета и ве-
личини групе.  

Консултације, као облик активне наставе, одржавају се у 
циљу разјашњења појединих делова градива и пружања по-
требне помоћи студентима при изради семинарских радова. 

Као један од видова активне наставе је и стручна пракса из 
појединих позитивно-правних предмета, путем које се студен-
тима омогућава ближе упознавање са организацијом и радом 
правосудних и управних органа. 
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Студент може да изради и одбрани семинарски рад чија 
тема је унапред одређена планом рада из одређеног наставног 
предмета. 

Изузетно, по одобрењу декана одређеним категоријама 
студената (лица са хендикепом, врхунски спортисти, радно 
ангажовани,.) може бити одобрено савладавање студијског 
програма под условима прилагођеним њиховом статусу. 

5.2. Правила студија  
на мастер академским студијама  

Студијски програм мастер академских студија остварује се 
кроз обавезне и изборне предмете, друге облике активне наста-
ве и израду обавезног завршног рада. 

Активну наставу на дипломским академским студијама 
чине предавања, вежбе и студијски истраживачки рад. Преда-
вање је основни облик наставе којим наставник излаже градиво 
садржано у наставном програму. Вежбе се састоје у појашњењу 
материје из уџбеника и предавања, практичној примени стече-
них знања кроз обраду случајева из праксе и др. Студијски ис-
траживачки рад у функцији је израде завршног мастер рада. 

Овај програм садржи обавезу израде завршног мастер ра-
да. Стандарди који се односе на тему, циљеве израде, структу-
ру, обавезну литературу, форму, референце, цитирање, проце-
дуру израде, одбране и оцену, ближе су регулисани Правилни-
ком о изради семинарских и завршних радова. 

Нови програм мастер академских студија, који се налази у 
поступку акредитације, омогућиће студентима да изаберу један 
од шест понуђених модула који су образовани према ужој 
научној области односно за одређени профил правника.  

Ближи услови студирања, на основним и дипломским ака-
демским студијама, уређени су Правилником о основним и ди-



44 

пломским академским студијама Правног факултета у Крагу-
јевцу. 

5.3. Правила студија  
на докторским академским студијама  

Студијски програм докторских студија реализује се кроз 
следеће активности: активна настава, студијско-истраживачки 
рад и израда и одбрана докторске дисертације. 

Студијски програм докторских студија се реализује на сле-
дећи начин: у првом семестру, кроз обавезне методолошке 
предмете и студијски истраживачки рад из изабране уже 
научне области, што обухвата укупно 30 ЕСПБ-а; у другом се-
местру, кроз студијски истраживачки рад чији је резултат 
израда и одбрана једног семинарског рада и наставу и полага-
ње једног изборног предмета из изабране уже научне области, 
што обухвата укупно 30 ЕСПБ-а; у трећем семестру, кроз наста-
ву и полагање једног изборног предмета из изабране уже 
научне области и студијски истраживачки рад у циљу одабира 
теме докторске дисертације, што обухвата укупно 30 ЕСПБ-а; у 
четвртом семестру, кроз наставу и полагање једног изборног 
предмета из уже научне области и самосталну научноистражи-
вачку активност која мора бити у вези са припремом израде 
докторске дисертације, што ће резултирати објављивањем 
најмање два самостална научна или стручна рада, што обухва-
та укупно 30 ЕСПБ-а; у петом и шестом семестру, кроз 
објављивање резултата научно-истраживачког рада у оквиру 
теме докторске дисертације и израду и одбрану докторске ди-
сертације, што обухвата укупно 60 ЕСПБ-а. 

Научноистраживачки рад се обавља под надзором менто-
ра, а резултати овог рада се објављују у научним и стручним 
часописима. 

Студент мора објавити најмање три научна или стручна 
рада који, у претежном делу, нису делови одбрањеног семи-
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нарског рада на докторским студијама. Најмање два рада мо-
рају бити објављена или прихваћена за објављивање у домаћим 
научним часописима са листе министарства надлежног за нау-
ку. Радови не могу бити коауторски. 

 

При упису другог семестра студент мора поднети предлог 
оквирне теме за израду докторске дисертације, за одређивање 
привременог ментора и писану сагласност наставника који је 
предложен за привременог ментора. Студент стиче право да 
пријави докторску дисертацију најраније после уписа петог се-
местра, односно пошто је испунио све обавезе предвиђене сту-
дијским програмом за прву и другу годину докторских студија. 

Тема докторске дисертације се бира из једне од ужих на-
учних области утврђених Статутом Факултета, и то из једног 
од изабраних предмета са листе изборних предмета за ту ужу 
научну област. Тема може бити и мултидисциплинарна. Тема 
мора бити у оквирима - најтешњој вези, са темом одбрањеног 
самосталног истраживачког рада - избор теме докторске 
дисертације, односно одбрањеним писаним пројектом 
докторске дисертације. 

Правилником о докторским студијама Правног факултета 
у Крагујевцу ближе се уређује организација и извођење доктор-
ских студија, упис на докторске студије, начин спровођења ис-
пита и истраживачког рада, као и друга питања од значаја за 
остваривање овог студијског програма. 

5.4. Испити 

Полагање испита и оцењивање на испиту регулисано је 
Правилником о полагању испита и оцењивању на испиту 
Правног факултета у Крагујевцу. 

Студент спрема и полаже испите на основу уџбеника и 
друге литературе са којима предметни наставник упознаје сту-
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денте на почетку семестра у коме се изводи настава из конкрет-
ног предмета. Списак обавезне и допунске литературе и испит-
них питања, доступан је и на сајту Правног факултета. 

Успешност студената у савладавању појединог испита 
континуирано се прати током наставе и изражава поенима. Ис-
пуњавањем предиспитних обавеза и полагањем испита студент 
може остварити највише 100 поена. Укупна оцена студената на 
наставном предмету састоји се из два дела: оцене рада студена-
та током наставе и оцене знања студената показаног на завр-
шном испиту. 

 

Успех студента на испиту изражава се оценом од 5 (није 
положио) до 10 (одличан-изузетан). 

Коначна оцена на испиту заснована је на укупном броју 
поена које је студент стекао испуњавањем предиспитних обаве-
за и полагањем испита, а утврђује се на следећи начин: 

 до 54 поена - оцена 5 није положио) 

 од 55 до 64 поена - оцена 6 

 од 65 до 74 поена - оцена 7 

 од 75 до 84 поена - оцена 8 

 од 85 до 94 поена - оцена 9 

 од 95 до 100 поена - оцена 10. 

Редовни испитни рокови су: јануарски, априлски, мајски, 
јунски, августовски и септембарски. 

Испит је јаван и полаже се у просторијама Факултета пред 
предметним наставником или испитном комисијом. Јавност је 
обезбеђена истицањем времена и места полагања испита на 
огласној табли и сајту Факултета. 

Испити се полажу усмено, писмено, односно писмено и 
усмено. 
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Оцену на испиту даје предметни наставник или испитна 
комисија. 

5.5. Права и обавезе студената 

Уписом на неки од студијских програма стиче се статус 
студента. Студент се уписује у статусу студента који се финан-
сира из буџета или студента који плаћа школарину. 

Права и обавезе студената утврђене су Законом, Статутом 
Правног факултета и општим актима Универзитета и Факулте-
та. 

Студент има право: 

1) на упис, квалитетно школовање и објективно оцењива-
ње; 

2) на благовремено и тачно информисање о свим питањи-
ма, која се односе на студије; 

3) на активно учествовање у доношењу одлука, у складу са 
Законом; 

4) на самоорганизовање и изражавање сопственог мишље-
ња; 

5) на повластице, које произилазе из статуса студента; 

6) на подједнако квалитетне услове студија за све студенте; 

7) на различитост и заштиту од дискриминације; 

8) да бира и да буде биран у Студентски парламент и дру-
ге органе високошколске установе. 

Студент је дужан да: 

1) испуњава наставне и предиспитне обавезе; 

2) поштује опште акте Факултета; 
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3) поштује права запослених и других студената Факулте-
та; 

4) учествује у доношењу одлука у складу са Законом;  

5) полаже испите на начин прописан студијским програ-
мом и у роковима прописаним Законом и општим актом Фа-
култета;  

6) поштује прописану дисциплину у складу са општим ак-
тима Универзитета и Факултета; 

7) чува углед и достојанство Универзитета, Факултета, сту-
дената, наставника и других чланова академске заједнице. 

Правилником о правима и обавезама студената Правног 
факултета у Крагујевцу уређена су и друга права и обавезе сту-
дената, као и поступак њихове заштите у случају повреде.
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6. СТУДЕНТСКИ ЖИВОТ 
И СТУДЕНТСКЕ АКТИВНОСТИ 

Живот студената на Правном факултету Универзитета у 
Крагујевцу није сведен само на предавања, вежбе и испите. На-
против, обогаћен је мноштвом садржаја који омогућавају како 
продубљивање студентских интересовања за различите научно 
- стручне области, тако и активан друштвени живот уопште. Уз 
то, ове активности доприносе успостављању чврстих спона не 
само међу студентима, већ и између студената и Факултета. 
Као такве, оне се реализују било у самосталној организацији 
студената или у суорганизацији студената и Факултета. 

Међу бројним активностима ове врсте истичемо само не-
ке, нпр. Студентски лист "Правник" који вам пружа могућност 
предузимања првих новинарских корака, затим, ЕLSA; Сту-
дентски парламент; организовање разних трибина, промоција, 
изложби књига; Клуб УН; спортска такмичења; вечери забаве и 
сл. 

У жељи да што више подигне студентски стандард, Фа-
култет преко Универзитета посебну пажњу поклања смештају 
студената у студентски дом који се врши путем конкурса, као и 
здравственој заштити студената која је обезбеђена преко Сту-
дентске поликлинике. 

Такође, пажњу заслужује и чињеница да Министарство 
просвете Републике Србије студентима, током студирања на 
факултетима чији је оснивач Република додељује, за постигну-
те резултате током студирања, стипендије и кредите под усло-
вима о којима се можете обавестити на Факултету. 
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7. ПОВЕЗАНОСТ ФАКУЛТЕТА СА ДРУГИМ 
ФАКУЛТЕТИМА И ПРАВОСУДНИМ 

ИНСТИТУЦИЈАМА 

Једна од активности којима Факултет поклања посебну па-
жњу јесте и повезивање Факултета са другим правним факул-
тетима у земљи и иностранству и са правосудним институција-
ма, пре свега у Крагујевцу.  

Факултет је до сада потписао споразуме о сарадњи: са 
правним факултетима у Бања Луци, Источним Сарајеву, 
Подгорици, Скопљу, Државном правном академијом у Москви, 
судовима на територији града Крагујевца. 

На овај начин остварују се два основна циља: прво, путем 
размене студената и професора, студенти стичу могућност ка-
ко непосредног контактирања са својим колегама са других фа-
култета из земље и иностранства, тако и размене искустава; 
друго, омогућава се свим студентима да у току студија, посебно 
у завршним годинама студирања, проведу једно време на прак-
си у институцијама у којима ће сутра да раде, на тај начин, још 
у време студија, упознају се са практичном применом знања ко-
ја стичу на факултету. Бројне су активности студената које су 
реализоване захваљујући оваквој политици Факултета.  

Дубоко свесни корисности наведених активности за сту-
денте уопште, Факултет ће настојати да исте још више интен-
зивира у времену које је пред нама. 
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8. ПРИЛОЗИ 

8.1. ПРИЈЕМНИ ИСПИТ 

Пријемни испит обухвата проверу знања из:  
 1. српског језика и књижевности  
 2. историје. 

Материјал за припремање пријемног испита из Српског језика 
и књижевности је: 

 Читанка за I-IV разред гимназије општег смера. 

 Граматика за I-IV разред гимназије општег смера 

Материјал за припремање пријемног испита из Историје је: 

 Историја за I-IV разред гимназије општег смера. 
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8.2. Питања за пријемни испит 

8.2.1 Питања из српског језика и књижевности 

1. Српски језик припада индоевропској језичкој групи. 
Наведена тврдња је: 

а) тачна 
б) нетачна 

2. Прво словенско писмо је: 

а) ћирилица 
б) глагољица 
в) босанчица 

3. Први српски књижевни језик био је: 

а) српскословенски 
б) славеносрпски 
в) старословенски  

4. Заокружите слово испред дијалекта који није узет за основу 
српског књижевног језика: 

а) зетско-јужносанџачки 
б) источнохерцеговачки 
в) шумадијско-војвођански 
 

5. Заокружите слово испред дијалекта ијекавског изговора који 
је узет за основу српског књижевног језика: 

а) зетско-јужносанџачки 
б) источнохерцеговачки  
в) шумадијско-војвођански 



 

53 

6. Које године Ћирило и Методије одлазе у Моравску и преводе 
црквене књиге на старословенски језик ? 

а) 763. 
б) 863. 
в) 963. 

7. Законик цара Душана написан је:  

а) српскословенским 
б) старословенским 
в) славеносрпским језиком 

8. Аутором најстаријег записа о првој словенској азбуци , О 
писменима, сматра се:  

а) Ћирило 
б) Методије 
в) Црноризац Храбар 

9. Мирослављево јеванђеље добило је име: 

а) по свом аутору 
б) по особи за коју је преписано Јеванђеље 

10. Мирослављево јеванђеље написано је:  

а) српскословенским 
б) старословенским  
в) славеносрпским језиком 

11. Прво дело написано реформисаном азбуком Вука Караџића 
је: 

а) Писменица сербскога језика  
б) Српски рјечник , I издање 
в) Српски рјечник, II издање 

12. Ћирилица је настала крајем: 

а) 8. века 
б) 9. века 
в) 10. века 
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13. У српском језику вокали су најзвучнији гласови. 
Наведена тврдња је: 

а) тачна 
б) нетачна  

14. Пре Вука Караџића ћирилицу је реформисао: 

а) Доситеј Обрадовић 
б) Сава Мркаљ  
в) Ђура Даничић 

15. Срби су у 14. веку писали повеље, уговоре и законе 
српскословенским језиком. Наведена тврдња је  

а) тачна  
б) нетачна  

16. Подвуци једну од две понуђене речи, тако да тврдња буде 
тачна: 

Административни стил одликује креативни / устаљени 
ред речи. 

17. Подвуци једну од две понуђене речи, тако да тврдња буде 
тачна: 

Књижевноуметнички стил је креативан/ шаблонизован. 

18. Подвуци једну од две понуђене речи, тако да тврдња буде 
тачна: 

У научном стилу има / нема термина. 

19. Жаргон не припада стандардном књижевном језику. 
Наведена тврдња је: 

а) тачна 
б) нетачна  

20. Граматички број именице лишће је:  

а) једнина 
б) множина 
в) може бити и једнина и множина 
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21. Граматички број именице маказе је:  

а) једнина  
б) множина  
в) може бити и једнина и множина  

22. Ако кажемо Све ме смара, употребили смо:  

а) жаргонизам  
б) фразеологизам  
в) неологизам  

23. Правилно је:  

а) Читам ту новину.  
б) Читам те новине.  
в) и једно и друго  

24. Подвуците везник која не припада датом низу:  

ако, јер, док, али, иако, мада 

25. Заокружите слово испред правилно написане речи:  

а) оделење  
б) одељење 

26. Правилно је:  

а) у вези с тим  
б) у вези тога 

27. Заокружите слово испред правилно написане реченице:  

а) Ми би дошли сутра.  
б) Ми бисмо дошли сутра.  
в) Ми би смо дошли сутра. 

28. Правилно је:  

а) све време  
б) сво време  
в) и једно и друго  
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29. Правилно је:  

а) Двоје ученика је дошло.  
б) Двоје ученика су дошли.  
в) и једно и друго 

30. Одредите глаголски облик:  

волео бих 
 
а) футур други  
б) потенцијал  
в) плусквамперфекат  
г) аорист 

31. Правилно је: 

а) довезен  б) довежен 

32. Покретни самогласници се јављају: 

а) на почетку речи  б) на крају речи  в) у средини речи 

33. Непостојано ане стојина крају речи, осим код предлога. 

Наведена тврдња је: а) тачна  б) нетачна 

34. Правилно је написано (када означава географски појам): 

а) Света гора  б) Света Гора 

35. Правилно је написано (када означава заједницу манастира): 

а) Света гора  б) Света Гора 

36. Придев школски по значењу може бити: 

а) и присвојни и описни  б) само присвојни   
в) само описни 

37. Придев розе може се деклинирати. 

Наведена тврдња је: а) тачна  б) нетачна 
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38. Одредите врсту зависне реченице: 

Иако је падала киша, изашли смо у шетњу. 

а) узрочна  б) допусна  в) временска 

39. Одредите врсту зависне реченице: 

Да није падала киша, изашли бисмо у шетњу. 

а) условна  б) допусна  в) временска 

40. Одредите врсту напоредног односа: 

Сви су пажљиво слушали, само је Иван телефонирао. 

а) саставни  б) раставни  в) искључни 

41. Подвуците термин који не припада датом низу: 

субјекат, предикат, атрибут, придев, објекат 

42. Подвуците категорију која је заједничка свим променљивим 
врстама речи: 

број, падеж, вид, компарација, лице 

43. Подвуците термин који не припада датом низу: 

глагол, именица, заменица, предлог, придев 

44. У реченици: Видео ју је. Подвучена реч је: 

а) заменица  б) помоћни глагол  в) речца 

45. У номинативу једнине правилно је: 

а) тужиоц  б) тужилац в) и тужиоц и тужилац 

46. У генитиву множине правилно је:  

а) клијента  б) клијената  в) и клијента и клијената 

47. Граматички број именице пруће је: 

а) једнина  б) множина  
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48. Граматички број именице цвеће је: 

а) једнина  б) множина 

49. Множина именице грозд гласи. 

а) гроздови б) грожђе  в) и гроздови и грожђе 

50. Граматичка основа именице племе је: 

а) плем-  б) племе- в) племен-  

51. Заокружи слово испред придева који имају деклинацију: 

а) смеђ, сјајан  
б) мат, беж  
в) браон, тегет 

52. Територијалним раслојвањем језика настају: 

а) дијалекти и варијанте  
б) социолекти  
в) функционални стилови 

53. Заокружи слово испред правилно написаног географског 
појма: 

а) Сједињене америчке државе  
б) Сједињене Америчке државе 
в) Сједињене Америчке Државе 

54. Заокружи слово испред правилно написаног назива 
установе: 

а) Правни факултет универзитета у Крагујевцу 
б) Правни факултет Универзитета у Крагујевцу 
в) Правни Факултет Универзитета у Крагујевцу 

55. Пример Зага – Загин илуструје одступање од: 

а) палатализације  
б) сибиларизације  
в) јотовања 
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56. Креонт је лик из дела: 

а) Тврдица  
б) Антигона  
в) Илијада  

57. Песма над песмама припада: 

а) хебрејској књижевности  
б) хеленској књижевности 

58. Песму Плач Сербији написао је: 

а) Г.С. Венцловић  
б) Захарије Орфелин  
в) Јован Рајић 

59. Аутор песничке посланице Слово љубве је: 

а) Јефимија  
б) деспот Стефан Лазаревић 
в) свети Сава  

60. Вук Караџић је епско-лирске народне песме назвао: 

а) женске пјесме  
б) мушке пјесме  
в) пјесме на међи 

61. Дело Декамерон припада периоду: 

а) барока  
б) просветитељства  
в) хуманизма и ренесансе 

62. Заокружи слово испред назива стилске фигуре у наведеним 
стиховима: 

Уранила рано у недељу, 
У недељу прије јарког сунца...  
 
а) епифора 
б) анафора  
в) анадиплоза 
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63. Заокружи слово испред назива стилске фигуре у којој се 
понављају речи на крају стихова: 

а) епифора  
б) градација  
в) анадиплоза  

64. Приповедање у којем се креће од прошлих догађаја ка 
садашњим назива се: 

а) ретроспекција  
б) инверзија 
в) дигресија 

65. Трагедију Хамлет написао је: 

а) В. Шекспир  
б) Молијер  
в) М. Држић 

66. Јеврем и Павка су ликови из дела: 

а) Зона Замфирова  
б) Вечити младожења  
в) Народни посланик  

67. Црква Santa Maria delle Salute коју је опевао Лаза Костић 
налази се у: 

а) Падови  
б) Венецији  
в) Фиренци 

68. Заокружите слово испред наслова дела које је написао 
Душан Ковачевић: 

а) Народни посланик 
б) Балкански шпијун 
в) Развојни пут Боре Шнајдера 

69. Заокружите слово испред наслова дела у којем је лик Стива 
Облонски: 

а) Ана Карењина 
б) Ујка Вања  
в) Злочин и казна 



 

61 

70. Госпожа Дафина је лик из дела: 

а) Сеобе 
б) Хазарски речник  
в) Енциклопедија мртвих 

71. Евгеније Оњегин је:  

а) роман у стиховима 
б) поема 
в) драма 

72. Данте, Петрарка, Бокачо припадају периоду:  

а) просветитељства  
б) класицизма  
в) реализма  
г) хуманизма и ренесансе 

73. Песме Подне, Песма жени, Сунцокрети написао је:  

а) М. Ракић  
б) А. Шантић  
в) Ј. Дучић  

74. Текст Певање и мишљење представља манифест:  

а) реализма  
б) модерне  
в) просветитељства 

75. Томазо Маринети написао је манифест:  

а) футуризма  
б) симболизма  
в) надреализма 

76. Приповетку Први пут с оцем на јутрење написао је:  

а) Л. Лазаревић  
б) М. Глишић  
в) Ј. Игњатовић 
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77. Теорију ред по ред увео је у српску критику:  

а) Јован Скерлић  
б) Љубомир Недић  
в) Богдан Поповић 

78. Дело А.П. Чехова Туга је:  

а) антидрама  
б) кратка прича  
в) новела  

79. Песму Каленић написао је:  

а) В. Попа  
б) Б. Миљковић  
в) С. Раичковић 

80. Збирка песама коју је написала Д. Максимовић и означила је 
као лирске дискусије са Душановим закоником носи наслов:  

а) Заробљеник снова  
б) Зелени витез  
в) Тражим помиловање 

81. Триптихон за Еуридику и Узалуд је будим написао је: 

а) Бранко Миљковић  б) Стеван Раичковић  
в) Миодраг Павловић 

82. Научите пјесан написао је: 

а) Бранко Миљковић  б) Стеван Раичковић  
в) Миодраг Павловић 

83. Подвуците лик који не припада датом низу: 

Ћамил, Хаим, Заим, Абид ага, Карађоз 

84. ,,Башту сљезове боје“ написао је: 

а) Бранко Ћопић  б) Александар Тишма   
в) Данило Киш 
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85. Подвуците лик који не припада датом низу: 

Соња, Дуња, Татјана, Размухин, Свидригајлов 

86. Дело ,,Хамлет“ је: 

а) антидрама  б) трагедија  в) лирска драма 

87. Дело ,,Чекајући Годоа“ је: 

а) антидрама  б) трагедија  в) лирска драма 

88. Берлиоз је лик из дела: 

а) Фауст   б) Мајстор и Маргарита  
в) Злочин и Казна 

89. Грета је лик из дела: 

а) Фауст   б) Мајстор и Маргарита  
в) Злочин и Казна 

90. „Бити или не бити, питање је сад“ наведени цитат је из дела: 

а) Фауст   б) Хамлет   в) Ромео и Јулија 

91. Оксиморон је спој речи опречног значења (зимско 
летовање). 

Наведена тврдња је: 

а) тачна  б) нетачна 

92. Епифора је понављање речи на крају стихова. 

Наведена тврдња је: 

а) тачна  б) нетачна 

93. Подвуците други назив за приповедање : 

нарација, дескрипција, ретроспекција, ретардација 

94. Успоравање тока радње назива се: 

а) ретардација  б) ретроспекција  в) регресија 
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95. Пинторовић бег је лик из Горског вијенца: 

Наведена тврдња је: 

а) тачна  б) нетачна 

96. Откуд злато који руха не има? Откуд злато који круха не има? 

Наведени стихови су пример за: 

а) метонимију б) симплоху в) таутологију 

97. Дједи ваши родише се тудијер, Оци ваши родише се тудијер 

Наведени стихови су пример за: 

а) епифору б) симплоху в) анафору 

98. Влах-Алија је лик из песме Бој на Мишару. 

Наведена тврдња је: 

а) тачна  б) нетачна 

99. Промена реда речи уобичајеног за неки језик назива се: 

а) антиклимакс  б) инверзија в) антитеза 

100. Међународни дан матерњег језика обележава се: 

а) 21. јануара  б) 21. фебруара  в) 21. марта 
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8.2.2. Питaњa из историје 

1. Прву библиотеку на свету основао је: 

а) персијски цар Кир 
б) асирски цар Асурбанипал 
в) египатски фараон Тутмес III 
г) вавилонски цар Хамураби 

2. У државама старог Истока владар је имао неограничену 
власт над својим поданицима и таква власт се обично називала: 

а) тиранија 
б) диктатура 
в) олигархија 
г) деспотија 

3. На папирусу се писало у: 

а) Египту 
б) Месопотамији 
в) Грчкој 
г) Феникији 

4. У бици код Кадеша 1296 год. п.н.е. , египатски фараон Рамзес 
II сукобио се са: 

а) Персијанцима 
б) Хетитима 
в) Грцима 
г) Хиксима 

5. Одлучујућа копнена битка у грчко-персијским ратовима 
одиграла се 479 год. п.н.е. код: 

а) Платеје 
б) Маратона 
в) Термопила 
г) Саламине 



66 

6. Дужничко ропство у Атини укинуо је у 6. веку п.н.е. атински 
законодавац: 

а) Плутрах 
б) Солон 
в) Аристотел 
г) Соломон 

7. Исократ је био атински: 

а) историчар 
б) филозоф 
в) војсковођа 
г) беседник 

8. Државне послове у Спарти обављала су петорица високих 
функционера, који су се звали: 

а) архонти 
б) геронти 
в) ефори 
г) базилеуси 

9. Драконови закони настали су у: 

а) Спарти 
б) Атини 
г) Риму 
д) Египту 

10. Битка код Гаугамеле одиграла се: 

а) 334 год. п.н.е. 
б) 331 год. п.н.е. 
г) 327 год. п.н.е. 

11. Једно од седам светских чуда старога света, светионик- 
Фарос налазио се у: 

а) Риму   
б) Александрији   
в) Вавилону 
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12. Израз плебс или плебејци односио се у старом Риму на: 

а) аристократију 
б) народ 
в) робове 

13. Обележја власти римских краљева - пурпурна одећа, престо 
од слоноваче, скиптар са орлом на врху... - преузета су од: 

а) Етрураца   
б) Келта   
в) Грка 

14. Закони 12. таблица донесени су у Римској држави: 

а) 494 год. п.н.е.  
б) средином 4. века п.н.е.  
в) средином 5. века п.н.е. 

15. Најнижи по рангу међу римским магистратима били су: 

а) едили   
б) квестори   
в) конзули 

16. Године 123. п.н.е. Гај Грах је изабран за: 

а) народног трибуна   
б) конзула   
в) диктатора 

17. У Првом пунском рату Римљани су заузели: 

а) Tарент  
б) Сицилију   
в) Картагину 

18. Центурија је била у римској војсци одред од: 

а) 10 војника   
б) 100 војника   
в) 1000 војника 

19. Осуде на смрт без претходног суђења у старом Риму зову се: 

а) проскрипције   
б) транскрипције   
в) остракизам 
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20. Други тријумвират чинили су Октавијан, Марко Антоније 
и: 

а) Цезар   
б) Лепид   
в) Крас 

21. Каталинина завера се догодила: 

а) 71 г.п.н.е. 
б) 63 г.п.н.е.  
в) 60 г.п.н.е. 

22. Први тријумвират су чинили Гнеј Помпеј, Јулије Цезар и: 

а) Марко Антоније 
б) Октавијан 
в) Марко Крас 

23. Римски цар који је освојио Британију звао се: 

а) Калигула  
б) Клаудије 
в) Нерон 

24. ”Царева реч је закон” је рекао чувени римски правник: 

а) Трибонијан 
б) Марко Катон  
в) Улпијан 

25. Милански едикт је издат: 

а) 313 год. 
б) 324 год. 
в) 395 год. 

26. Који римски историчар је говорио да историју треба писати 
”без срџбе и пристрасности”? 

а) Полибије 
б) Тит Ливије  
в) Тацит 
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27. Теодорих је био племенски вођа и краљ: 

а) Визигота 
б) Острогота 
в) Хуна 

28. Велизар и Нарзес су били војсковође византијског цара: 

а) Јустинијана 
б) Ираклија  
в) Теодосија 

29. Обред увођења у звање вазала и даривање феуда, у средњем 
веку, назива се: 

а) инвеститура 
б) омаж 
в) бенефицијум 

30. Центар државе Карла Великог налазио се у граду: 

а) Келну 
б) Риму 
в) Ахену 

31. Средином 6. века из Азије у Панонску низију пристижу: 

а) Авари  б) Кумани в) Арабљани 

32. Срби су се трајно населили на Балканско полуострво у: 

а) V веку  б) VI веку  в)VII веку 

33. Кнез Часлав припада династији:  

а) Властимировића б) Немањића в) Лазаревића 

34. Први бугарски цар је био: 

а) Самуило б) Јован II Асен  в) Симеон 

35. У средњем веку, савези грађана повезани заклетвом се 
називају: 

а) гилде  б) еснафи  в) комуне 
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36. Фридрих Барбароса је био учесник: 

а) Првог крсташког рата б) Другог крсташког рата  
в) Трећег крсташког рата 

37. Отац Стефана Немање се звао: 

а) Тихомир б) Завида в) Деса 

38. Француски краљеви у средњем веку крунисани су у 
катедрали у граду: 

а) Орлеану б) Ремсу в) Анжуу 

39. Црквени устав, правилник, писано правило по коме треба 
да живи неки манастир назива се: 

а) легат  б) типик в) јурисдикција 

40. Манастир Жича је задужбина: 

а) Стефана Немање  б) Стефана Првовенчаног  
в) Стефана Владислава 

41. Деспот Јован Угљеша Мрњавчевић био је господар: 

а) моравске области б) серске области  
в) захумске области 

42. Последњи византијски цар је био: 

а) Михаило VIII Палеолог б) Исак II Анђео  
в) Константин XI Драгаш Палеолог 

43. Поданици Османског царства који су плаћали намете се 
зову: 

а) раја б) аскер  

44. Битка код Ангоре се догодила: 

а) 1389 г. б) 1396 г. в) 1402 г. 

45. Душанов законик је донесен на сабору у Скопљу: 

а) 1334 г. б)1349 г. в) 1359 г. 
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46. Влад Цепеш Дракул био је владар: 

а) Влашке б) Србије б) Бугарске 

47. Турска лака, јуришна коњица су били: 

а) јаничари б) акинџије в) спахије 

48. Престоница деспота Ђурађа Бранковића је био град: 

а) Крушевац б) Београд в) Смедерево 

49. Држава (цивилизација) Инка се налазила на територији 
данашњег: 

а) Перуа б) Мексика в) Бразила 

50. Поморски пут за Индију је открио: 

а) Васко де Гама б) Бартоломео Дијаз  
в) Кристофер Колумбо 

51. Турски султан који је освојио Цариград звао се: 

а) Мехмед II 
б) Сулејман Величанствени 
в) Селим I 
г) Мурат I 

52. Исламско, верско право зове се: 

а) ферман 
б) шеријат 
в) канун 

53. Које године је Кристофер Колумбо кренуо из луке Палос у 
откриће Новог Света: 

а) 1480 год. 
б) 1492 год 
в) 1499 год. 
г) 1500 год. 
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54. Ко је говорио да право почива на сили и да се у политици не 
бирају средства за постизање циља? 

а) Еразмо Ротердамски 
б) Жан Боден 
в) Ђовани Бокачо 
г) Николо Макијавели 

55. Превласт католичке цркве у Енглеској покушала је да 
поврати: 

а) Елизабета I 
б) Елизабета II 
в) Марија Тјудор 
г) Ана Болен 

56. Реченица «Држава, то сам ја» приписује се француском 
краљу: 

а) Лују XIII 
б) Лују XIV 
в) Лују XV 

57. Иван IV Грозни прогласио се за руског цара: 

а) 1533 год. 
б) 1540 год. 
в) 1547 год. 
г) 1584 год 

58. Кандијски рат (1645-1669) је рат измеђуТурске и: 

а) Венеције 
б) Русије 
в) Аустрије 
г) Персије 

59. Турци су мошти Светог Саве спалили на Врачару 1594. 
године после устанка Срба у: 

а) Босни 
б) Банату 
в) Црној Гори 
г) Срему 
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60. Како су се звали у турском феудалном систему поседи 
султана и највиших чиновника? 

а) зијамети 
б) хасови 
в) тимари 
г) вакуфи 

61. „Ја владам само захваљујући страху који уливам”, изрекао је: 

а) Наполеон   
б) Луј XIV   
в) Фридрих II 

62. Први организовани раднички покрет у свету познат је под 
именом: 

а) марксизам   
б) чартизам   
в) либерализам 

63. Кметство у Русији укинуто је: 

а) 1833 год.  
б) 1861 год.  
в) 1917 год. 

64. Источно питање било је питање опстанка ког царства на 
Балкану? 

а) руског   
б) аустријског   
в) турског 

65. Прва већа битка у Српској револуцији одиграла се на: 

а) Мишару   
б) Љубићу   
в) Дрлупи 

66. У одбрани Неготина 1813. јуначки је погинуо: 

а) Стојан Чупић   
б) Арсеније Ломо   
в) Хајдук Вељко Петровић 
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67. Како се зове први српски устав? 

а) Ђурђевдански   
б) Сретењски   
в) Турски 

68. Током целе своје прве владавине кнез Милош Обреновић 
владао је: 

а) апсолутистички   
б) демократски  

69. Најважнија личност италијанског уједињења је: 

а) Виторио Емануел   
б) Камило Бенцо ди Кавур   
в) Бизмарк 

70. Програм српске државне и националне политике под 
називом „Начертаније” је написао: 

а) Вук Караџић   
б) Константин Николајевић   
в) Илија Гарашанин 

71. Највећа и једина успешна буна против кнеза Милоша 
Обреновића била је: 

а) Ђакова буна 
б) Тимочка буна 
в) Милетина буна 

72. Србијом од 1858. до 1860. влада: 

а) Михаило Обреновић 
б) Александар Карађорђевић 
в) Милош Обреновић 

73. Жена кнеза Михаила Обреновића је била: 

а) књегиња Персида 
б) књегиња Љубица 
в) књегиња Јулија 
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74. После 1867 год. једини знак турског суверенитета у Србији 
био је: 

а) београдски паша 
б) турски барјак на Калемегдану 
в) турски новац 

75. Српско-бугарски рат је вођен године: 

а) 1885. 
б) 1886. 
в) 1888. 

76. Источно питање је питање опстанка ког царства на 
Балкану? 

а) руског 
б) турског 
в) аустријског 

77. Савезу централних сила није припадала: 

а) Италија 
б) Немачка 
в) Русија 

78. Милутин Гарашанин је био шеф: 

а) Радикалне странке 
б )Либералне странке 
в) Напредне странке 

79. Анексија значи: 

а) отцепљење 
б) присаједињење 
в) давање повластица 

80. Црна Гора је добила свој први устав: 

а) 1878 год. 
б) 1905 год. 
в) 1910 год. 
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81. Кумановска битка је битка из: 

а) Првог балканског рата  б) Другог балканског рата 

82. Италија је у Првом светском рату учествовала на страни: 

а) Антанте б) Централних сила  

83. У бици на Соми, 1916 године, по први пут су употребљени: 

а) бојни отрови б) тенкови в) авиони 

84. Војвода Живојин Мишић се истакао у бици на: 

а) Колубари  б) Церу  в) Кајмакчалану 

85. Током Првог светског рата у Русији, ”Мир, хлеб, земља” је 
била парола: 

а) бољшевика  б) мењшевика  в) либерала 

86. Први председник Турске републике, и велики турски 
реформатор, био је: 

а) Мустафа Решид  б) Кемал Ататурк в) Пазван Оглу 

87. Учење о неједнакости људких раса назива се: 

а) расизам б) надреализам в) колонијализам 

88. На Минхенској конференцији 1938. год, нацистичкој 
Немачкој је предат део територије: 

а) Пољске  б) Аустрије б) Чехословачке 

89. Споразум између Ватикана и неке државе о правима 
католичке цркве у тој држави назива се: 

а) конфесија б) клерикализам в) конкордат 

90. Оснивач и председник Демократске странке у периду од 
1919. до 1940. год. је био: 

а) Стојан Протић б) Љуба Давидовић в) Милан Грол 
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91. На Пацифику, током Другог светског рата, САД су ратовале 
против: 

а) Италије б) СССР-а  в) Јапана 

92. Операција ”Вајс” се другачије зове и: 

а) битка на Неретви  
б) битка на Сутјесци  
в) битка на Кадињачи 

93. Друга савезничка конференција на врху, одржана је 
фебруара 1945. и то у: 

а) Техерану б) Јалти в) Москви 

94. План економске обнове Европе након Другог светског рата 
се назива: 

а) Маршалов план б) Труманова доктрина  
в) Савезнички план 

95. СССР је извршио инвазију на Мађарску: 

а) 1956 г. б) 1968 г. в) 1974 г. 

96. Вођа Покрета за грађанску равноправност црнаца у САД-у 
је био: 

а) Нелсон Мендела б) Мартин Лутер Кинг  
в) Махатма Ганди 

97. Космички брод који се 1969. спустио на месец звао се: 

а) Аполо 11 б) Спутњик в) САЛТ 

98. Прва конференција(скуп) Покрета несврстаних одржана је 
1961. у: 

а) Београду б) Хавани  в) Каиру 

99. Оснивач и вођа најпопуларнијег рок састава Битлси (1960-
1970) је био: 

а) Елвис Присли б) Мик Џегер в) Џон Ленон 
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100. Колико земаља чланица данас има Европска Унија? 

а) 15  б) 25  в) 28 






