Студијски програм: Право (240 ЕСПБ)
Врста и ниво студија: основне академске студије првог степена
Назив предмета: Писање правних аката
Наставник: Невенко Д. Врањеш
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 8
Услов: Уписан осми семестар, одслушан предмет и реализоване предиспитне обавезе
Циљ предмета:
Циљ предмета јесте оспособљавање студента за писање докумената која се претежно користе у правним актима;
Стицање знања за анализирање и цитирање извора потребних у сврху давања одговора на правна питања,
укључујући правну праксу, статуте, управно право, те секундарне изворе.
Исход предмета:
Након положеног испита студент је оспособљен да напише правни документ, као нпр. писмо клијенту, правне
дописе, захтев, тужбу, итд., оспособљен да анализира правни материјал, као нпр. правни случајеви и законске
одредбе/статуте, примене законске одредбе на одређене чињенице, води информативни разговор са клијентом, да
може запазити и установити важне чињенице, позвати се на правне одредбе у одговарајућем правном стилу.
Садржај предмета:
Теоријска настава:
1.Увод у предмет; 2.Преглед основних принципа у писању; 3.Пословна писма; 4.Правни наводи; 5.Читање,
анализирање и употребљавање предмета; 6.Правни дописи; 7.Разговор с клијентом; 8.Образложења (писмена
одбрана); 9./12.Израда правне документације (одговори на тужбе, апелационе жалбе, основне уговоре, опоруке и
др); 13./15. Коришење извора потребних у сврху пружања одговора на правна питања, укључујући судску праксу,
законске прописе, управно право, те секундарне изворе.
Практична настава: Ближе појашњавање неких од тема које се обрађују на предавањима. Израда правне
документације. Анализа кључних комуникацијских вештина, презентација самосталних и специјалних пројеката.
Дискусија одабраних тема уз активно учешће студената. Припрема колоквијума и испита. евалуација реализоване
наставе и анализа њених резултата.
Литература:
Основна:
1.How to Write Better Law Essays: Tools and Techniques for Success in Exams and Assignments / Steve Foster, 2nd edition,
ISBN 9781405873871
2.Writing for law / Dave Powell and Emma Teare, ISBN 9780230236448
3.Legal Method And Writing, Charles R. Calleros Aspen Publishers, 2006
4. Writing Law Dissertations: An Introduction and Guide to the Conduct of Legal Research / Michael Salter and Julie
Mason, ISBN 9780582894358
Допунска:
1.Clear and Effective Legal Writing. Aspen Law and Business, Veda Charrow, Myra K. Erhardt (Author), Aspen
Publishers, 2007
Остали часови
Број часова активне наставе
Предавања:
Вежбе:
Други облици наставе:
Студијски истраживачки рад:
4
4
Методе извођења наставе
Предавања су аудиторна, и изводе се у амфитеатру са свим студентима. Вежбе се изводе по групама студената у
слушаоницама и то: (1) као аудиторне, где се даље разрађују поједине теме са предавања и аналазирају
карактеристични примери из судске праксе; (2) као практични рад на изради правне документације, одговори на
тужбе, апелационе жалбе, основне уговоре, опоруке идр; и (3) као, дискусионе за дискусију одабраних тема из
пређеног градива.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Завршни испит
поена
Предиспитне обавезе
поена
активност у току предавања
20
писмени испит
колоквијум-први
15
усмени испит
50
колоквијум-други
15
100
укупно

24

