
 
 

УПУТСТВО О ПОЛАГАЊУ ИСПИТА ИЗ УВОДА У ПРАВО 
 
Студенти који су положили колоквијум из Увода у право могу да полажу завршни исит 
у писменој или усменој форми. Писменом испиту приступају студенти који су 
задовољни оценом 6 или 7, док на усмени испит излазе они који желе вишу оцену. 
Испитна материја се простире од 28. до 53. питања. Прво испитно питање на усменом 
испиту (и цео писмени испит) обухвата материју од 28. до 36. испитног питања. Друго 
испитно питање обухвата материју од 37. до 53. питања и полаже се тако што студент 
изради семинарски рад на изабрану тему, која се мора односити на део неког од закона 
који су обрађени у наведеним испитним питањима (нпр. Закон о полицији, Закон о ВБА 
и ВОА, Закон о тајности података, Закон о војсци, Закон о одбрани, Закон о приватном 
обезбеђењу, итд.). 
Семинарски рад се у штампаној верзији доноси на дан испита и студент је дужан да 
научи његов садржај и одговара га као друго испитно питање (под условом да је знао 
одговор на прво питање). Рад који не испуњава стандарде неће бити разматран и 
сматраће се да је студент пао испит. 
Стандарди подразумевају следеће:  
1. Рад не сме бити краћи од 5 страна, куцаних у фонту Times New roman, величина 12, 
проред 1.5.  
2. Рад садржи насловну страну (назив рада, наставног предмета, лично име и број 
индекса студента), Увод (у ком се приказује закон који се обрађује у семинарском тако 
што се објашњава када је донет, који му је предмет и каква му је структура као и циљ 
доношења; те разлози због који се студент определио да прикаже одређени део закона), 
Приказ одабраног дела закона (једне главе или неколико чланова који чине одређену 
целину), Закључак (где се студент осврће на изнете законске одредбе и даје свој суд о 
њима – какав је утицај на систем безбедности, чему служе, као и да ли има одређених 
замерки или нејасноћа везаних за текст закона) и Литература (овде се наводи сам закон 
као литература и барем још два извора – књига, чланак, новински чланак или интернет 
сајт (нпр. сајт Министарства или агенције задужених за спровођење закона који 
приказујете – сајт БИА за Закон о БИА, сајт МУП-а за Закон о полицији исл). Пример 
за навођење књиге: Митровић, Д., Увод у право, 1. издање, Правни факултет 
Универзитета у Београду, Београд, 2010. Дакле, наводи се презиме и почетно слово 
имена аутора, наслов дела у курзиву (italic), број издања (ако их има више), назив 
издавача књиге, место и година издања. Интернет сајт се цитира тако што се копира 
читав линк и наведе датум посете сајту. Пример: http://prezentacije.mup.gov.rs/svs/ (сајт 
посећен: 13.12.2013.). Закон се наводи тако што се упише његов назив и број службеног 
гласника у ком је објављен (и број гласника у ком су објављиване његове измене или 
допуне). Пример: Закон о полицији, Службени гласник Р. Србије, бр. 101/05, 63/09 – 
УС, 92/11). 
3. Рад треба да се односи на неки од закона наведених у испитним питањима (везаних 
за области безбедности, заштите и одбране). Сви ови закони, са целокупним текстом и 
бројем сл.гласника се могу преузети на: 
 
http://www.fb.bg.ac.rs/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=111&Itemid=
1355 (на насловној страни факултетског сајта кликнете на мени „Новости“, затим на 
падајући мени „За студенте“, па на опцију Download, па Увод у право). 


