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Испитна питања из Увода у право 

 
Испитна питања за усмени испит по књизи професора Живка Кулића.  

Уџбеник: Увод у право, проф. Др Живко Кулић, Мегатренд универзитет. 
  

  1. Назив и предмет Увода у право 

  2. Настанак и развој Увода у право 

  3. Предмет и врсте правних наука 

  4. Место и улога Увода у право у систему правних 

      и друштвених наука 

  5. Основни методи правне науке и Увода у право 

  6. Човек и друштво 

  7. Човек, држава и право 

  8. Друштвене појаве и друштвене промене 

  9. Друштвени односи 

10. Друштвени сукоби 

11. Заједнице, друштвене групе и друштвене организације 

12. Појам и елементи друштвене науке 

13. Однос друштвене науке и стварности 

14. Врсте друштвених норми 

15. Друштвени прописи чије санкције примењује  

      организовано друштво 

16. Друштвени прописи чије санкције примењује  

      неорганизовано друштво 

17. Обичај и морал 

18. Технички прописи (техничке норме) 

19. Појам државе 

20. Настанак и развој државе 

21. Основна обележја државе 

22. Појам и врсте суверености 

23. Појам и значај државне организације 
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24. Обележја државне организације 

25. Појам и обележја државних органа 

26. Врсте државних органа 

27. Оружани и грађански (цивилни) државни органи 

28. Демократски и бирократски државни органи 

29. Одлучујући и извршни државни органи 

30. Политички и стручни државни органи 

31. Индивидуални и колективни државни органи 

32. Појам права 

33. Различита значења назива право 

34. Дефиниције права 

35. Право и морал 

36. Право и правда 

37. Правни поредак 

38. Елементи правног поретка 

39. Правна норма 

40. Елементи правне норме 

41. Диспозиција правне норме 

42. Врсте диспозиција правне норме 

43. Наређујуће, забрањујуће, овлашћујуће  

      и описне диспозиције 

44. Диспозиције са одређеним и неодређеним појмовима  

45. Алтернативне, дискреционе и диспозитивне диспозиције 

46. Категоричке и дисјунктивне диспозиције 

47. Санкција правне норме 

48. Врсте санкција 

49. Врсте правних норми 

50. Условне и безусловне правне норме 

51. Опште и појединачне правне норме 

52. Повезивање (хијерархија) правних норми 

53. Појам и суштина правног акта 
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54. Однос између психичког и материјализованог акта 

55. Елементи правног акта 

56. Облик (форма) правног акта 

57. Садржина (материја) правног акта 

58. Доношење правног акта 

59. Врсте правних аката 

60. Општи правни акти 

61. Општи акти друштвених и других организација 

62. Колективни и други уговори као правни акти 

63. Појединачни правни акти 

64. Врсте појединачних правних аката 

65. Непотпуни појединачни правни акти 

66. Правни посао и судски акти 

67. Извори права 

68. Врсте извора права 

69. Материјални и вредносни (идејни) извори права 

70. Формални извори права 

71. Правни однос 

72. Елементи правног односа 

73. Правно овлашћење 

74. Врсте правних овлашћења 

75. Злоупотреба субјективног права 

76. Злоупотреба надлежности 

77. Правна обавеза (правна дужност) 

78. Правно стање (правни статус, правна ситуација) 

79. Настанак, мењање и престанак правних односа 

80. Правна чињеница 

81. Застарелост и одржај 

82. Субјект права 

83. Физичко и правно лице 

84. Заступник 



 4 

85. Објект права 

86. Значај и повезаност начела уставности, законитости, владавине права и 

правне државе 

87. Уставност и законитост 

88. Врсте законитости 

89. Правна снага правног акта 

90. Правно средство 

91. Санкције због незаконитости правних и материјалних аката 

92. Правоснажност правног акта 

93. Ступање на снагу правног акта 

94. Извршност правног акта 

95. Владавина права 

96. Правна држава 

97. Појам и врсте примене права 

98. Процес примене правне норме 

99. Вишестепеност процеса примене правне норме 

100. Докази, претпоставке и фикције 

101. Важење права 

102. Врсте и аспекти важења права 

103. Позитивно право, универзалност и интернационалност права 

104. Систем права 

105. Елементи система права 

106. Правна установа и правна грана 

107. Правна област 

108. Унутрашње и међународно право 

109. Материјално и формално (процесно) право 

110. Јавно и приватно право 

111. Државно и аутономно право 

112. Уобичајена класификација система права 

113. Европскоконтинентални и англосаксонски правни систем 

114. Систем исламског (шеријатског) права 
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115. Хинду правни систем 

116. Кинески и јапански правни систем 

117. Социјалистички правни систем 

118. Појам и значај тумачења права 

119. Тумачење права и правна празнина 

120. Предмет тумачења права 

121. Врсте тумача права 

122. Поступак тумачења права 

123. Средства тумачења права 

124. Језичко значење правне норме 

125. Врсте језичког значења правне норме 

126. Врсте нејасног језичког значења правне норме 

127. Језичко тумачење правне норме 

128. Основна правила језичког тумачења 

129. Техничка правила за утврђивање језичког значења норме 

130. Појам правог значења правне норме 

131. Различита схватања (тумачења) правог значаја правне норме 

132. Везано и слободно тумачење 

133. Субјективно и објективно тумачење 

134. Статичко и еволуционистичко тумачење 

135. Средства за утврђивање правог значења правне норме 

136. Логичко тумачење 

137. Систематско тумачење 

138. Историјско тумачење 

139. Циљно (телеолошко) тумачење 

140. Уско тумачење изузетака 

141. Закључивање од већег ка мањем и од мањег ка већем 

142. Попуњавање правних празнина 

143. Разлог сличности (Аналогија) 

144. Разлог супротности (Argumentum a contrario) 

145. Попуњавање правних празнина општим правним начелима 
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146. Упоређивање језичког и правог значења правне норме 

147. Исправљање правне норме с јасним значењем у случају омашке 

148. Исправљање правне норме у случају правне празнине 

149. Исправљање бесмислених правних норми 

150. Исправљање неодређених правних норми 

151. Однос државе и права 

152. Улога државе у стварању и примени права 

153. Улога права у организовању државе 

154. Улога права у функционисању државе 

155. Начело хијерархије у држави 

156. Начело хијерархије у праву 

 


