
1. Сродствена формација 
2. Постанак државе и права 
3. Фазе социјалне еволуције 
4. Држава и право у традиционалној формацији 
5. Патријахално друштво и теoкратско-харизматска владавина 
6. Патримонијална монархија и њени типови 
7. Полис и империја 
8. Феудализам 
9. Хуманизам и ренесанса 
10. Реформација 
11. Специфичности европског пута и настанак модерне државе 
12. Просветитељство 
13. Диференцијација грађанског друштва и политичке државе 
14. Либерална и демократска држава 
15. Држава и право у развијеном, регулисаном капитализму 
16. Држава као регулатор привреде и државна својина 
17. Држава јавних служби и социјална држава 
18. О термину и појму држава 
19. Држава као моћ, власт и сила-моћ 
20. Појам политике, политичке моћи и политичке власти 
21. Држава као сила и ауторитет 
22. Класично правно схватање о елементима државе-територија 
23. Становништво-појам и развој правног положаја становништва 
24. Грађански статус и држављанство 
25. О државној власти уопште 
26. Појам државности, државност без суверености 
27. Појам суверености 
28. Проблем носиоца суверености 
29. Проблем суверености у правној држави 
30. Проблем односа суверености и принципа поделе власти 
31. Сувереност и федерализам 
32. Национална сувереност и питање права нације на самоопредељење до отцепљења 
33. Фазе у развоју права 
34. Проблем дефиниције права 
35. Правничко схватање права 
36. Социолошко схватање права 
37. Америчка реалистичка школа 
38. Појам права 
39. Темељи државе и права-физичка сила и економска моћ 
40. Легитимитет 
41. Политичка, духовно-идеолошка способност вођства доминантних класа 
42. Појам и врсте интереса 
43. Борба и равнотежа интереса и држава као носилац доминантних интереса 
44. Појам функције државе и права 
45. Аналитичко и аналитичко историјско схватање функције 
46. Синтетичко схватање фукције  
47. Појам нације и стварање модерне нације 
48. Нација као основа и оквир интеграције модерног друштва 
49. Основна схватања о односу државе и права 
50. О тенденцијама осамостаљивања имеђу државе и права 
51. Дејство државе на право  
52. Дејство права на државу 
53. Појам државне организације 
54. Државни орган и државно службено лице 
55. Врсте државних органа 
56. Законодавна функција и законодавни органи 
57. Управна функција и управни органи 
58. Судска функција и судски органи 
59. Историјски развој и историјски типови монархије 
60. Правне карактеристике положаја монарха 
61. Политичко филозофска схватања о републици 
62. Правне карактеристике положаја шефа државе у Републици 
63. Монистички и плуралистички политички режими-одређење појма 
64. Аутократија – деспотија, тиранија, апсолутна монархија 
65. Диктатура 
66. Тоталитарна диктатура 
67. Аристократија 
68. Олигархија 
69. Појам демократије 
70. Економски и социјални услови за остваривање демократије 
71. Социјални и институционални услови настанка демократије на Западу 
72. Либерално – представничка демократија и њене основне институције 
73. Изборни системи, право кандидовања и представнички мандат 
74. Непосредна демократија и економска демократија 
75. Либерално – социјална демократија  

ИСПИТНА ПИТАЊА ИЗ ПРЕДМЕТА УВОД У ПРАВO 



76. Појам и карактеристике парламентарног система 
77. Рацонализовани парламентаризам 
78. Председничи систем 
79. Директоријални систем 
80. Скупштински систем 
81. Унитарна држава 
82. Локална самоуправа 
83. Политичко – територијална аутономија 
84. Регионална држава 
85. Савезна држава као сложена држава 
86. О проблему суверености федерације 
87. Конфедерација 
88. Појам правне норме 
89. Врсте правних норми с обзиром на адресате 
90. Врсте правних норми с обзиром на форму императива 
91. Врсте правних норми с обзиром на интезитет 
92. Деликт (услов, хипотеза, санкције) 
93. Санкција 
94. Врсте санкција 
95. Појам, форма и садржина правног акта 
96. Појам извора права 
97. Устав 
98. Закон – законодавни орган и законодавни поступак 
99. Закон у формалном и материјалном смислу и врсте закона 
100.  Уредба 
101.  Обичајно право – друштвено спонтано стварање права 
102.  Државно и друштвено право (правно које није везано за државу) 
103.  Управни акт-појам 
104.  Специфичност управног задатка и специфичност везаности управе законом 
105.  Дискрециона власт и дикрециони акти управи 
106.  Судски акт 
107.  Судско стварање општих правних норми (судски прецедент и судска пракса) 
108.  Правни посао 
109.  Начело законитости 
110.  Појам правне државе 
111.  Принцип законитости и утавности и правна средства 
112.  Законитост рада управе као елемент правне државе и системи њене контроле 
113.  Законитост рада судства 
114.  Судска контрола рада законодавства 
115.  Правна држава и владавина права 
116.  Правна држава и полиција 
117.  Субјекти права – физичко лице 
118.  Правни субјективитет, правна способност 
119.  Пословна способност 
120.  Правно лице као правни статус организације 
121.  Функције и врсте правног лица 
122.  Правно лице као правом уређена организација 
123.  Системи признања правног лица 
124.  Правна, пословна и деликтна способност правног лица 
125.  Заступник 
126.  Појам  и врсте субјективног права 
127.  Правна моћ (преображајно право) 
128.  Надлежност 
129.  Правне чињенице 
130.  Проток времена као правна чињеница 
131.  Правна обавеза 
132.  Објекат права 
133.  Појам тумачења права 
134.  Везано и слободно тумачење права 
135.  Субјективна и објективна теорија тумачења 
136.  Статичко и еволуционистичко тумачење 
137.  Средства тумачења 
138.  Појам правног система и његови елементи 
139.  Европскоконтинентални систем права 
140.  Англосаксонски правни систем 
141.  Правни систем Кине 
142.  Хиндуистички правни систем 
143.  Међународно и унутрашње право 
144.  Јавно и приватно право 
145.  Материјално и формално право 
146.  Деликтно право 
147.  Правне гране 
148.  Грађанско право 
149.  Трговинско право 
150.  Радно право 


