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 Поштована/и, 

  

 Новим наставним планом Правног факултета Универзитета у 

Београду на IV години основних студија, у VIII семестру, предвиђена је као 

наставна обавеза  Правна пракса и то као Пракса у правосуђу и управи или 

Пракса у привреди. 

 Правна пракса је замишљена као облик наставе чији је циљ да се 

наставни процес не сведе само на теоријска знања, већ да се обогати одређеним 

практичним умећима и вештинама који ће студентима бити потребне да би своју 

будућу професију обављали компетентно, савесно и ефикасно. Пракса у смислу 

примене права у стварним животним ситуацијама, требало би да омогући 

студентима да се упознају са обавезама и одговорностима правника на 

конкретном радном месту, али и са функционисањем појединих институција, да 

им помогне да овладају вештином критичког вредновања законодавних решења, 

вештином тумачења правних норми и да се оспособе за уочавање и решавање 

правних проблема у практичном животу, у пословној и судској пракси. 

 Студент обавља праксу у суду, тужилаштву, правобранилаштву, 

адвокатској канцеларији, нотарској канцеларији, канцеларији извршитеља, 

агенцији, органу управе или локалне самоуправе, јавној установи, јавном 

предузећу, у банци, осигуравајућем друштву или  другом привредном субјекту, 

у удружењима, фондовима или другим непрофитним организацијама помажући 

у раду запосленом за чије је радно место предвиђено звање дипл. правник. 

Пракса се обавља у трајању од четири недеље по четири часа дневно /укупно 

најмање 80 радних часова/. У зависности од тога где се обавља пракса, могуће 

је организовати праксу и другачије са истим фондом часова /нпр. пуно радно 

време сваки други дан/. У току праксе студент посматра правника у обављању 



послова на одређеном радном месту, поставља питања, захтева објашњења, 

евентуално сам обавља једноставније правне послове предвиђене за то радно 

место по налогу и под надзором запосленог и учествује у изради појединих 

правних аката. 

 По завршетку праксе студент предаје извештај о раду, у коме је 

укратко описао на којим пословима је радио. Извештај мора да садржи име и 

презиме, потпис и контакт телефон запосленог коме је студент помагао, односно 

с ким је сарађивао. У посебном акту студент предаје потврду о обављеној 

пракси, у којој је наведен временски период у коме је обављана пракса са 

печатом и потписом одговорног лица. 

 Молимо Вас да у складу са просторним и кадровским могућностима 

примите на праксу студенте Правног факултета у Београду који Вам се са 

таквим захтевом обрате. 
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