Комисија за акредитацију и проверу квалитета Републике Србије издала је за студијски
програм Правног факултета Универзитета у Београду на енглеском језику MASTER IN
EUROPEAN INTEGRATION (МАСТЕР ЕВРОПСКИХ ИНТЕГРАЦИЈА) акредитацију 4.
септембра 2009. године (Решење бр: 612-00-01438-2007-04).
Сенат Универзитета у Београду је на својој седници од 18. јуна 2014. године донео Одлуку (0601 Број: 61201-2827-3-14) да усвоји измене и допуне за Мастер академске студије - Master in
European Integration, за потребе ре-акредитације овој студијског програма.

ПРАВИЛНИК МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА – MASTER IN EUROPEAN
INTEGRATION (МАСТЕР ЕВРОПСКИХ ИНТЕГРАЦИЈА) НА ПРАВНОМ ФАКУЛТЕТУ
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ (MEI - 60 ЕСПБ)

Припрема Програма
Члан 1.
Овај студијски програм је припремљен у оквиру „Темпус заједничког европског пројекта“
(TEMPUS JEP) – „Постдипломске студије за европске интеграције“ на правним факултетима
универзитета у Београду, Нишу и Новом Саду (TEMPUS JEP POGESTEI – Post-Graduate Studies
for European Integration at the Faculties of Law at the Universities of Belgrade, Niš and Novi Sad), а
акредитован је за извођење на Правном факултету Универзитета у Београду, под насловом:
Мастер европских интеграција.

У Конзорцијуму факултета из Европске уније биле су следеће академске институције:
Правни факултет – Универзитет у Марибору (Словенија), као носилац пројекта и координатор
Правни факултет - Европски универзитет Виадрина, Франкфурт (Немачка)
Правни факултет - Универзитет Инсубриа, Комо (Италија)
Правни факултет - Универзитет у Салцбургу (Аустрија)
Факултет политичких наука - Универзитет у Трсту (Италија)
Институт за етничке, регионалне и социолошке студије – ИЦЕРС (Словенија)
Институт за етничке и регионалне студије - ИСКОМЕТ (Словенија)
Назив и циљеви студијског програма
Члан 2.
Назив студијског програма на енглеском као званичном језику је Master Academic Studies –
Master in European Integration, а на српском Мастeр академске студије – Мастер европских
интеграција, и у целини се изводи на енглеском језику.
Циљеви студијског програма су да пружи адекватна знања и способности за вршење послова
који се односе на право Европске уније и на процесе европских интеграција, а који могу да се
обављају у државној управи, привреди, нформативној, образовној и истраживачкој научној
делатности или у цивилном сектору, као и у институцијама Европске уније и у међународним
организацијама. Реч је о правним али и неправним пословима за чије обављање је потребно
познавање права, економије и политика Европске уније.
Врста студија и исход процеса учења
Члан 3.
Ово су студије другог степена: мастер академске студије – мастер.

Исход ових студија чине продубљена знања о праву, економији и политикама Европске уније, о
разлозима и процесима европских интеграција у Европску унију, и о односима Европске уније
са другим међународним организацијама и државама; чине га и способности потребнe за
тумачење, примену и даље истраживање права Европске уније и за разумевање процеса
интеграције у Европску унију. Исход ових студија укључује познавање практичних вештина
које се односе на енглеску терминологију, способности научно-истраживачког рада и академске
комуникације, као и коришћења интернета у научне и стручне сврхе.
Академски назив
Члан 4.
Кандидати који успешно заврше студијски програм Мастер европских интеграција (Master
in European Integration), стичу на енглеском као знаничном језику Master degree – Master of
Laws in European Integration, а на српском академски назив Мастер права европских
интеграција.
У Додатку Дипломе/ Diploma Supplement (Додатку Уверења/ Certificate Supplement), наведено
је које су све академске обавезе обавили, предвиђене студијским програмом.
Услови за упис на студијски програм
Члан 5.
На студијски програм Мастер европских интеграција (Master in European Integration) могу
да се упишу, уз поштовање услова и процедура прописаних за упис на мастер студије на
Правном факултету Универзитета у Београду, студенти који су стекли диплому основних
академских студија из области права или друштвено-хуманистичких наука, у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова
Кандидати који су основне студије завршили на другим факултетима друштвенохуманистичких наука (у земљи или иностранству), као што су економски, филолошки,
филозофски, факултет политичких наука, факултет за безбедност и др, обавезни су да положе
следеће диференцијалне испите као услов за упис на поменути мастер програм:
 Увод у право;
 Уставно право;
 Увод у грађанско право;
 Међународно јавно право.
Диференцијални испити морају бити пријављени и положени пре уписа у наредну академску
годину.
У зависности од факултета друштвених наука који је кандидат претходно завршио, могуће је, у
договору са предметним наставницима, ослободити кандидата одређених делова наставне
материје за испит. Ако су студенти положили неки од диференцијалних испита током
основних студија, ослобођени су полагања истог.
Студенти који су стекли диплому основних студија на иностраним универзитетима (страни
држављани, као и домаћи), као услов за упис на мастер програм имају обавезу да спроведу
процедуру признавања дипломе, у складу са Правилником о признавању страних
високошколских исправа ради наставка образовања. Процедура признавања дипломе мора
бити завршена пре уписа у наредну академску годину.
Предуслов за упис на мастер студије Master in European Integration (MEI) јесте доказ о
познавању енглеског језика или полагање пријемног испита из енглеског језика.

Дужина трајања и бодовна вредност студијског програма
Члан 6.
Студијски програм је једногодишњи, изводи се у два семестра, састоји се од 600 часова
активне наставе (предавања, вежбе, колективне консултације, индивидуалне консултације,
менторски рад), од тога најмање 300 часова предавања и вежби, и вреднује се са 60 ЕСПБ
бодова.
Садржај студијског програма
Члан 7.
Студијски програм Master in European Integration чине четири обавезна предмета и избор
четири опциона предмета са листе од двадесет и једног изборног предмета.
Студијски програм има три обавезна предмета (везана за Увод у студије Европске уније): а)
Увод у економски систем ЕУ, б) Увод у правни систем ЕУ, ц) Увод у политички систем ЕУ.
Предмет Практичне вештине је такође обавезан и у оквиру њега се изучава методологија
истраживачког рада и писања, енглеска правна терминологија и вештина коришћења
интернета.
У првом семестру сви студенти студијског програма Master in European Integration похађају
поменута четири обавезна предмета.
У другом семестру студент бира са листе од двадесет и један понуђених предмета четири
предмета.
Сваки студент има обавезу да изради и одбрани један семинарски рад, и мастер рад на крају
студијског програма.
Обавезни предмети на студијском програму Мастер европских интеграција (Master in
European Integration):
1. Практичне вештине (Методологија истраживачког рада и писања, eнглеска правна
терминологија, вештина коришћења интернета)
2. Увод у правни систем Европске уније
3. Увод у политички систем Европске уније
4. Увод у економски систем Европске уније
Листа опционих предмета, с које студенти бирају по четири предмета:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Судски систем Европске уније
Међународно приватно право у правном систему Европске уније
Компанијско право Европске уније
Пореско право Европске уније
Право и политика конкуренције Европске уније
Право интелектуалне својине Европске уније
Европско право људских права
Антидискриминационо право Европске уније
Радно и социјално право у Европској унији – аспект људских права
Еколошка политика и право Европске уније
Трговинска политика и право Европске уније
Унутрашње тржиште
Право финансијских инструмената Европске уније
Потрошачко право и политика заштите потрошача Европске уније

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Међународни односи Европске уније
Геополитичке перспективе и последице проширења Европске уније
Европски управни простор
Заједничка пољопривредна политика ЕУ
Мањинска права и политика Европске уније
Имиграциона политика и политика азила у Европској унији
Придруживање Србије Европској унији

Основни подаци о распореду наставе, оптерећењу и бодовној вредности предмета
Члан 8.
Трајање: Студијски програм траје два семестра (тридесет недеља).
Програм: Студијски програм чине три обавезна предмета - Увод у економски систем ЕУ, Увод
у правни систем ЕУ, Увод у политички систем ЕУ, обавезни предмет Практичне вештине, и 4
предмета која сваки студент бира са листе изборних предмета.
Студент похађа укупно седам стручних предмета, плус Практичне вештине.
Обавезна је и израда и одбрана семинарског рада и мастер рада.
Практичне вештине: Предмет Практичне вештине обухвата наставу из правне терминологије,
компјутерских вештина и методологије научног истраживања и академског писања (30 часова).
Трајање наставе на предметима: Сваки уводни обавезни предемети се састоји од 45 часова
активне наставе (30 часова предавања и 15 часова вежби), а Практичне вештине 30 часова (15
предавања и 15 вежби). Настава из четири обавезна предмета се одржава у првом семестру.
Сваки од предмета с листе садржи 45 часова (30 предавања и 15 вежби). Настава из изборних
предмета се одржава у другом семестру, у оквирима “блокова” наставе у трајању од пет до
шест недеља за три до четири курса истовремено.
Уколико нема довољно пријављених студената за поједине предмете, Управа Мастер студија
задржава право да организује консултације за студенте у трајању од 15 часова, или да изврши
неопходне измене у коначној понуди и распореду предмета за дату академску годину.
Часови вежби укључују проблемске дискусије, анализе случајева, презентацију семинарских
радова, дебате, итд.
Семинарски рад: Сваки студент је обавезан да припреми семинарски рад из области неког од
изборних предмета, и да га презентује и одбрани на неком од часова вежби. Семинарски рад се
вреднује са 5 ЕСПБ. Семинарски рад мора да буде базиран на истраживачком поступку и мора
да покаже да студент поседује научни приступ и академске способности за писање.
Мастер рад: Завршни рад треба да се заснива на истраживању и да буде писан уз поштовање
методолошких захтева научног рада (коришћење стручне литературе, напомене, цитирање,
упућивање, итд). Мастер рад се вреднује 13 ЕСПБ.
Оптерећеност студената подељена је на часове активне наставе у групи - која обухвата
предавања и вежбе, и износи 345 часова, и 255 чaсова студијско-истраживачког рада (даље у
тексту: «СИР») - који обухвата припрему испита, припрему за израду семинарског и завршног
рада, припрему за часове наставе и вежби. Укупно за два семестра оптерећеност износи 600
часова.

Расподела часова активне наставе и СИР, по семестрима:
Активна/групна настава: Први семестар – Практичне вештине + 3 предемета Увода у студије
Европске уније (30+3x45=165 часова, односно 11 часова недељно).
Други семестар - 4 предмета по 45 часова активне/групне наставе предавања и вежби - 180
часова, или 12 часова групне наставе недељно.
Укупно 345 часова групне наставе предавања и вежби током школске године.
СИР: за индивидуални истраживачки рад студената у првом семестру предвиђено је 135
часова, или 9 часова недељно; у другом семестру 120 часова или 8 часова недељно.
Tо је укупно 600 часова оптерећења студента годишње.
Бодовна вредност:
Сваки обавезни предмет од три која се односе на Увод у студије Eвропске уније – Увод у правни
систем ЕУ, Увод у политички систем ЕУ, Увод у економски систем ЕУ вреди 5 ЕСПБ – укупно
15 ЕСПБ.
Сваки од 4 предмета које студент бира са листе изборних предмета - 6 ЕСПБ, четири изборна
предмета - укупно 24 ЕСПБ
Практичне вештине - 3 ЕСПБ
Семинарски рад - 5 ЕСПБ
Завршни (мастер) рад – 13 ЕСПБ
Кредити (ЕСПБ): укупно 60 ЕСПБ
Садржај, наставне методе и ЕСПБ вредности за сваки предмет дате су у табелама, које
представљају интегрални део овог документа.
Студентске обавезе
Члан 9.
Студент је обавезан да похађа у првом семестру три обавезна предмета и предмет Практичне
вештине, да похађа у другом семестру наставу из четири изборна предмета.
Студент је обавезан да прво положи испит Практичне вештине, затим три обавезна испита:
Увод у правни систем ЕУ, Увод у политички систем ЕУ, Увод у економски систем ЕУ, а тек
потом следе испити из одабрана четири предмета.
Студент је обавезан да припреми један семинарски рад. Студент предаје завршни рад и брани
га пред комисијом.
Студенти имају право да заостале обавезе из академске године својих мастер студија заврше
током следеће школске године.
Семинарски и завршни рад
Члан 10.
Студент је дужан да уради један семинарски рад у обиму од 25.000 до 30.000 карактера (12 до
18 страница), који му доноси 5 ЕСПБ.
Студент је дужан да у другом семестру уради и одбрани завршни рад у обиму од 90.000 до
110.000 карактера (45 до 55 страна), који му доноси 13 ЕСПБ.
Поступак пријаве, израде и одбране завршног мастер рада уређен је одговарајућим
правилником Факултета.

Језик извођења наставе и испита
Члан 11.
Настава и испити на студијском програму Мастер европских интеграција изводе се на
енглеском језику.
Целокупна администрација, издавање уверења и саобраћање са Управом студија спроводи се
на енглеском језику.
Вредновање студентског рада
Члан 12.
Успех студената се изражава бројчано, а по потреби се може изразити у Додатку Дипломе/
Додатку Уверења и великим словима латинице, на начин да оцени 10 одговара А+, оцени 9 - А,
оцени 8 - B, оцени 7 - C, оцени 6 - D, а оцени 5 - F.
Завршна оцена на испиту из Практичних вештина је “положио” (passed), односно “није
положио” (failed).
Завршни рад се оцењује оценом од 5 до 10, а изражава се и одговарајућим словним знацима.
Вредновање наставничког рада
Члан 13.
Рад наставника на предавањима и вежбама студенти оцењују на евалуационим листовима за
сваки предмет након његовог завршетка.

Могућност похађања предмета на другим факултетима
Члан 14.
Студент може да похађа изборни предмет или више изборних предмета на другом правном
факултету или другој одговарајућој институцији у земљи и иностранству, ако су садржаји
предмета комплементарни са студијским програмом Master in European Integration, и ако је
склопљен меморандум о сарадњи између референтних академских институција.
Испит положен на другим референтним академским институцијама признаће му се као испит
положен на овом студијском програму Универзитета у Београду Правног факултета.
Исто важи и за студенте других правних факултета или одговарајућих институција у земљи и
иностранству у односу на Master in European Integration, у случају склопљених меморандума о
сарадњи.
Завршна одредба
Члан 15.
Оваj Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли Факултета,
а примењује се на генерацију студената уписану у школској 2014/2015. години.
03-број: __________
__________________
Београд

ПРЕДСЕДНИК НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА
Професор др Сима Аврамовић

MАСТЕР ЕВРОПСКИХ ИНТЕГРАЦИЈА
(MASTER IN EUROPEAN INTEGRATION)
ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ

1. Увод у правни систем Европске уније
Студијски програм: Мастер академске студије – Мастер европских интеграција/MASTER IN
EUROPEAN INTEGRATION
Назив предмета: УВОД У ПРАВНИ СИСТЕМ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
Наставници:
Проф. др Бранко Ракић, доц. др Танасије Маринковић, асист. мр Светислава Булајић
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 5 ЕСПБ
Услов: диплома основних академских студија
Циљ предмета:
Стицање продубљеног знања о уставној архитектури ЕУ, као и основа институционалног, правног и
судског система ЕУ.
Исход предмета:
Студент је по завршетку овог предмета упознат са изворима права, институцијама и судским системом,
као и основним проблемима развоја Европске уније. Такође, спреман је да се самостално бави
практичним, истраживачким и теоријским радом у области права ЕУ.
Садржај предмета:
Теоријска настава
1. Историја европске идеје и интегративни процеси у Европи после Другог светског рата – прва
недеља – 3 часа
2. Развој заједница/Уније – друга недеља - 3 часа
3. Принципи и идентитет Уније – трећа недеља - 3 часа
4. Европски парламент – четврта недеља – 3 часа
5. Савет – пета недеља – 3 часа
6. Комисија – шеста недеља – 3 часа
7. Судови и омбудсман – седма недеља – 3 часа
8. Извори права Уније – осма недеља – 3 часа
9. Поступци усвајања аката Уније - девета недеља – 3 часа
10. Дејство права Уније – десета недеља – 3 часа
11. Примена права Уније у државама чланицама – једанаеста недеља – 2 часа
12. Функције и надлежности судова Уније - дванаеста недеља – 2 часа
13. Судска контрола аката институција Уније - тринаеста недеља - 2 часа
14. Судска контрола аката држава чланица и прелиминарно одлучивање судова Уније - четрнаеста
недеља - 2 часа
15. Перспективе даљег развоја ЕУ - петнаеста недеља - 2 часа
Практична настава
Анализа релевантних извора и актуелних питања.
Литература:
1. Damian Chalmers, Gareth Davies, Giorgio Monti, European Union Law, Cambridge University
Press, 2010
2. Paul Craig, Grainne de Burca, The Evolution of EU Law, second edition, Oxford University Press
2011.
3. Trevor C. Hartley, The Foundations of European Union Law, seventh edition, Oxford University
Press 2010.
4. Tanasije Marinković, The EU Constitutional Law (у припреми)

Број часова активне наставе

Теоријска настава: 30 Практична настава: 15

Методе извођења наставе
Интерактивна настава која обухвата уводно излагање од стране предавача и учешће студента; студенти
су обавезни да се припреме за наставу и да учествују у дискусији; поједини студенти могу да спреме
усмена излагања од по 15 минута на задату тему; колективне и индивидуалне консултације.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе

Поена

Завршни
испит

активност у току предавања

5

писмени
испит

практична настава

15

усмени
испит

колоквијуми

30

..........

семинари

20

Поена

30

2. Увод у политички систем Европске уније
Студијски програм : Mастер академске студије – MASTER IN EUROPEAN INTEGRATION
Назив предмета: УВОД У ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
Наставници: Проф. др. Драгица Вујадиновић, проф. Др. Миодраг Јовановић
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 5 ЕСПБ
Услов: диплома основних академских студија
Циљ предмета:
Испитивање структурних обележја политичког система ЕУ, карактера политичке заједнице ЕУ,
оптужбе за демократски дефицит, преиспитивање политичког легитимитета ЕУ и улоге цивилног
друштва за решавање легитимацијске кризе, као и осврт на различите перспективе могућег развитка ЕУ.
Исход предмета:
Продубљено знање о политичком систему ЕУ, о различитим погледима на питање демократског
устројства ЕУ, легитимацијског основа институција, о улози политичких партија и медија у стварању
европског јавног простора, о настанку европског цивилног друштва, о мултикултурном карактеру ЕУ
политичке заједнице и о потенцијалним алтернативима развитка ЕУ.
Садржај предмета:
Теоријска настава
1. Основе политичког система ЕУ - 3 часа
2. ЕУ као политичка заједница – између супранационалног и међудржавног – 3 часа
3. Федерални процес и принцип супсидијарности - 3 часа
4. Да ли ЕУ пати од „демократског дефицита“? Историјат тврдње- 3 часа
5. Да ли ЕУ пати од „демократског дефицита“? Институционалне промене- 3 часа
6. Идентитетско питање – ЕУ demos или ЕУ demoi? - 3 часа
7. Европско грађанство као основа политичке заједнице- 3 часа
8. Настанак европског цивилног друштва – Историјат- 3 часа
9. Настанак европског цивилног друштва – Институционални аспекти- 3 часа
10. Европски јавни простор- 3 часа
11. Политичке партије у ЕУ – 2 часа
12. Легитимацијске дилеме у ЕУ – Технократски аргумент– 2 часа
13. Легитимацијске дилеме у ЕУ – Либерално-демократски аргумент– 2 часа
14. ЕУ као мултикултурална политичка заједница– 2 часа

15. Будућност ЕУ – Сједињене Државе Европе или ЕУ „више брзина“? – 2 часа
Практична настава
Анализа актуелних политичких институција и процеса
Литература:
- M. Jovanović, D. Vujadinović, R. Etinski, Democracy and Human Rights in the EU(Maribor, Belgrade,
2009)
- L. Clements et. al., European Human Rights: Taking a Case under the Convention, London, 1999.
- L. Holmes and M. Philomena (eds.), Citizenship and Identity in Europe, Ashgate, Aldershot, 1999
- P. Mahoney et. al. (eds.), Protecting Human Rights: The European Dimension (Studies in memory of
Rolv Ryssdal), Sec. Ed., Carl Heymanns Verlag KG, Köln, 2000.
- W. van Gerven, The European Union – A Polity of States and Peoples, Hart Publishing, Oxford and
Portland, 2005.
- P. Wagner. ed, Languages of Civil Society, Berghahn Books, 2006, 264 p, Volume 1 - European Civil
Society
- J. Keane ed, Civil Society - Berlin Perespectives, Berghahn Books, spring 2006. Volume 2 - European
Civil Society
- R.Bellamy, D. Castiglione, J. Shaw. Ed. Making European Citizens, Palgrave McMillan 2006.
- J. Shaw, The Transformation of Citizenship in the European Union, Cambridhge University Press, 2007.
- S. Fredman Ed. Discrimination and Human Rights, Oxford University Press, 2001.
- M. Haller, European Integration as an Elite Process? – The Failure of a Dream?, Routledge 2008.
Број часова активне наставе

Теоријска настава: 30

Практична настава: 15

Методе извођења наставе:
Интерактивна настава која обухвата уводно излагање од стране предавача и учешће студента; студенти
су обавезни да се припреме за наставу и да учествују у дискусији; поједини студенти могу да спреме
усмена излагања; колективне и индивидуалне консултације.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе

Поена

Завршни испит

Поена

активност у току предавања

5

писмени испит

30

практична настава

15

усмени испит

Колоквијуми

30

..........

Семинари

20

3. Увод у економски систем Европске уније
Студијски програм : Mастер академске студије – MASTER IN EUROPEAN INTEGRATION
Назив предмета: УВОД У ЕКОНОМСКИ СИСТЕМ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
Наставници:
Проф. др. Мирољуб Лабус, проф. др Александра Јовановић, доц. др Бранко Радуловић
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 5 ЕСПБ
Услов: диплома основних академских студија
Циљ предмета:
Курс се фокусира на економске аспекте интеграционих процеса, уз укључивање нужних историјских,
правних и policy making аспеката. Курс ће презентовати суштинску позадину економских интеграција,
везану за микроекономске аспекте ЕУ интеграција као и макроекономских политика ЕУ.
Исход предмета:
Након завршетка курса, студенти ће бити у стању да разумеју историјске, економске и институционалне
димензије интеграцционих процеса. Биће у стању да схвате комплексне економске и институционалне
аспекте процеса ЕУ интеграција; да разумеју економску теорију царинске уније и Еу унутрашњег
тржишта, да критички дискутују економске проблеме укључене у главне области ЕУ политика, да

разумеју проблеме економске и монетарне уније у ЕУ.
Садржај предмета:
Теоријска настава
1-2.Историја, факти и институције – прва и друга недеља – 6 часова
3-4-5. Микроекономија европске интеграције – трећа, четврта и пета недеља - 7 часова
6-7-8. ЕУ микро политике – шеста, седма и осма недеља - 7 часова
9-10. Макроекономија монетарне интеграције – девета, десета и а недеља - 6 часова
11-12. ЕУ монетарна и фискална политика – једанаеста и дванаеста недеља – 6 часова
13-14-15. Србија и проширењје ЕУ - економски аспекти – тринаеста, четрнаеста и петнаеста недеља – 7
часова
Практична настава
Анализа примера из упоредног права.
Литература:
Основна:
1. R.E. Baldwin and C. Wyplosz, The Economics of European Integration, 4th Edition, McGraw-Hill
(2012).
Додатна:
1. J. Pelkmans, European Integration –Methods and Economic Analysis, 3rd Edition, Prentice Hall (2006).
2. P. De Grauwe, Economics of Monetary Union, 9 th Edition, Oxford University Press (2012)
3. A.M. El-Agraa The European Union - Economics and Policies, 9 th Edition, Cambridge University Press
(2012)
4. A. Panagariya, EU Preferential Trade Policies and Developing Countries, World Economy, November
2002, pp. 1415-32.
5. R. McKinnon, Optimum Currency Areas, American Economic Review, Vol. 53, 1962, pp. 717–25.
Број часова активне наставе

Теоријска настава: 30

Практична настава: 15

Методе извођења наставе:
Интерактивна настава која обухвата уводно излагање предавача и учешће студента; студенти су обавезни
да се припреме за наставу и да учествују у дискусији; поједини студенти могу да спреме усмена
излагања; колективне и индивидуалне консултације.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Поена

Завршни испит

активност у току предавања

5

писмени испит

практична настава

15

усмени испит

колоквијум

30

семинарски рад

20

Предиспитне обавезе

Поена

30

4. Практичне вештине
Студијски програм : Мастер академске студије – Мастер eвропских интеграција
Назив предмета: ПРАКТИЧНЕ ВЕШТИНЕ
Наставници:
Проф. др Сима Аврамовић, проф. др Стеван Лилић, проф. др Миодраг Јовановић, доц. др Милена
Ђорђевић
Статус предмета: обавезан предмет
Број ЕСПБ: 3 ЕСПБ
Услов: диплома основних академских студија
Циљ предмета:
Стицање основних практичних знања о енглеској терминологији која се односи на европске интеграције и

способности за њено коришћење; стицање основних практичних знања о правним изворима на Интернету
и способности стручног и научног истраживања и саопштавања резултата.
Исход предмета:
Познавање енглеске терминологије које омогућава коришћење литературе на енглеском језику, разумевање
правних текстова и документата ЕУ, стручну комуникацију на енглеском језику и писање релевантних
текстова. Познавање и способност коришћења и правних извора на интернету у вези европских
интеграција.
Садржај предмета:
Теоријска настава
I Увод у правна истраживања, Истраживање правних извора, Вештина правног писања – 5 часова
II Увод у професионлани правни енглески језик
 Терминологија европских интеграција– 5 часова
 Терминологија пословног права ЕУ – 5 часова
 Терминологија политичких и социјалних права – 5 часова
 Терминологија међународне политике – 5 часова
III Правила о цитирању– 5 часова
Практична настава
Анализа докуменета
Литература:
1. Practical skills reader (including excerpts from International Legal English (Cambridge University Press)
and Professional English in Use (Cambridge University Press),
2. A Dictionary of Law, Oxford University Press, 6th edition 2006.
3. Black’s Law Dictionary, Thomson West, 2006
4. Kaplan, Success with Legal Words The English Vocabulary Guide for International Students and
Professionals, 1998.
5. Carole Levitt, Mark E. Rosch, The Lawyer's Guide to Fact Finding on the Internet, АBА 2007.
6. М. Salter, Ј. Mason, Researching and Writing Legal Dissertations, Longman, 2007.
7. The Bluebook - A Uniform System of Citation, 18th edition, Harvard Law Review, 2005.
8. B. Luey (ed), Revising your dissertation: advice from leading editors, Berkeley, 2004.
9. K. Turabian, A Manual for Writers, of Term Papers, Theses, and Dissertations, Chicago, 1973.
10. М.Ј. Raisch, European Union Law: An Integrated Guide to Electronic and Print Research,
http://www.llrx.com /features/eulaw2.htm.
Број часова активне наставе

Теоријска настава: 15

Практична настава: 15

Методе извођења наставе:
Интерактивна настава која обухвата уводно излагање од стране предавача и учешће студента; студенти су
обавезни да се припреме за наставу и да учествују у дискусији, колективне и индивидуалне консултације.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе

Поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

5

Писмени испит

30

практична настава (два
истраживачка задатка)

30

домаћи задаци

20

семинари

15

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ
1. Судски систем Европске уније
Студијски програм : Mастер eвропских интеграција (Master in European Integration)
Назив предмета: СУДСКИ СИСТЕМ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
Наставници: Проф. др Бранко Ракић, доц. др Танасије Маринковић, асист. мр Светислава Булајић
Статус предмета: изборни предмет
Број ЕСПБ: 6 ЕСПБ
Услов: диплома основних академских студија
Циљ предмета:
Стицање продубљених знања у области судског система Европске уније.
Исход предмета:
По окончању овог курса студент ће бити упознат са правним изворима и поступцима за судску контролу аката
институција ЕУ и држава чланица (у случајевима у којима оне примењују право ЕУ). Студенти ће бити
оспособљени да се самостално баве практичним, истраживачким и теоријским питањима која се јављају у овој
области права ЕУ. Знања и способности стечени у оквиру предмета Судски систем ЕУ припремају студенте за
друге мастер и/или докторске студија, као и за рад у државним органима у вези са придруживањем ЕУ.
Садржај предмета:
Теоријска настава
1. Увод и упознавање са садржајем курса - прва недеља – 3 часа
2. Организација и састав судства Европске уније – друга недеља - 3 часа
3. Надлежност – општи поглед – трећа недеља - 3 часа
4. Поступак и пракса - четврта недеља – 3 часа
5. Контрола законитости аката Уније – директни и индиректни путеви - пета недеља – 3 часа
6. Тужбе за поништај – шеста недеља – 3 часа
7. Тужба због пропуштања - седма недеља – 3 часа
8. Приговор незаконитости - осма недеља – 3 часа
9. Одлучивање о законитости поводом претходног питања – девета недеља – 3 часа
10. Тужба за накнаду штете – десета недеља – 3 часа
11. Контрола законитости аката држава чланица – тужба због повреде - једанаеста недеља –32 часа
12. Претходно питање о тумачењу - дванаеста недеља – 3 часа
13. Улога судова држава чланица – тринаеста недеља – 3 часа
14. Европски суд правде као законодавац - четрнаеста недеља – 3 часа
15. Будућност судова Уније - петнаеста недеља – 3 часа
Практична настава
Анализа судских одлука, и решавање хипотетичких случајева.
Литература:
1. Anthony Arnull, The European Court of Justice, second edition, Oxford University Press, 2006.
2. K. Lenaerts, D. Arts, I. Maselis (ed. R. Bray), Procedural Law of the European Union, Sweet&Мaxwell,
London 2006.
3. Karen Alter, The European Court’s Political Power, Oxford University Press, 2010.
Број часова активне наставе
Теоријска настава: 30
Практична настава: 15
Методе извођења наставе:
Интерактивна настава која обухвата уводно излагање предавача и учешће студента; студенти су обавезни да се
припреме за наставу и да учествују у дискусији; поједини студенти могу да спреме усмена излагања од по 15
минута на задату тему; колективне и индивидуалне консултације.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
активност у току предавања
практична настава
Колоквијуми
Семинари

5
15
30
20

Писмени испит
усмени испт
..........

30

2. Међународно приватно право у правном систему Европске уније
Студијски програм : Mастер eвропских интеграција (Master in European Integration)
Назив предмета: МЕЂУНАРОДНО ПРИВАТНО ПРАВО У ПРАВНОМ СИСТЕМУ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
Наставници: Проф. др Гашо Кнежевић, проф. др Владимир Павић, асист. мр Марко Јовановић, Урош
Живковић, LL. M.
Статус предмета: изборни предмет
Број ЕСПБ: 6 ЕСПБ
Услов: диплома основних академских студија
Циљ предмета:
Стицање специјалног знања у области међународног приватног права Европске уније у процесу хармонизације
права Србије са комунитарним правом и оспособљавање студената за проналажење извора комунитарног права
који имају значаја за правни положај појединаца-грађана ЕУ и грађана трећих земаља.
Исход предмета:
Студент је по завршетку овог курса оспособљен да разуме и одреди место међународног приватног права ЕУ у
систему комунитарног права, да одреди поље примене комунитарног права у погледу грађана ЕУ и држављана
трећих земаља- нечланица ЕУ и да садржински определи она питања права Србије које је неопходно
хармонизовати са комунитарним правом на путу ка пуноправном чланству у ЕУ.
Садржај предмета:
Теоријска настава
1/2.Настанак, развој и основни принципи међународног приватног права у ЕУ – прва и друга недеља – 6 часова
3/4.Правни основ и извори међународног приватног права у ЕУ – трећа и четврта недеља – 6 часова
5/6.Правне тековине у области МПП ЕУ – пета и шеста недеља – 6 часова
7/8.Одабрани извори МПП ЕУ – седма и осма недеља – 6 часова
9/10.Одабрани извори МПП ЕУ –девета и десета недеља – 6 часова
11/12.Одабрани извори МПП ЕУ –једанаеста и дванаеста недеља – 6 часова
13/14.Последице комунитаризације МПП на хармонизацију и унификацију правила међународног приватног
права на међународном нивоу; Сарадња са државама-нечланицама. – тринаеста и четрнаеста недеља – 6 часова
15.Актуелна питања даљег развоја МПП ЕУ- петнаеста недеља – 3 часа
Практична настава
Анализа судске праксе Европског суда правде.
Литература:
- Bogdan, Concise Introduction to EU Private International Law, Groningen 2006
- Mankowski, Magnus (eds), Brussels I Regulation, Sellier 2007
- Ferrari, Leible (eds), Rome I Regulation, Sellier 2009
- Bariatti, Cases and Materials on EU Private International Law, Hart Publishing 2011
- Cadiet, Jeuland, Amrani-Mekki (eds), Droit processuel civil de l’UE, Paris 2011
- Kropholler, von Hein, Europäisches Zivilprozessrecht, Frankfurt am Main 2011
- Gaudemet-Tallon, Compétence et exécution des jugements en Europe (Règlement 44/2001, Conventions de
Bruxelles (1968) et de Lugano (1988 et 2007)), 4e édition, Paris 2010
- Nuyts, Watte, International Civil Litigation in Europe and Relations with Third States, Brussels 2005
Број часова активне наставе

Теоријска настава: 30

Практична настава: 15

Методе извођења наставе:
Интерактивна настава која обухвата уводно излагање од стране предавача и учешће студента; студенти су
обавезни да се припреме за наставу и да учествују у дискусији; семинарски часови за мале групе ради
продубљивања појединих тематских јединица и одбране семинарских радова; поједини студенти могу да спреме
усмена излагања од по 15 минута на задату тему; колективне и индивидуалне консултације.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе

Поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

5

писмени испит

30

практична настава

15

усмени испт

Колоквијуми

30

..........

Семинар

20

3. Компанијско право Европске уније
Студијски програм : Mастер eвропских интеграција (Master in European Integration)
Назив предмета: КОМПАНИЈСКО ПРАВО ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
Наставници: Проф. др. Мирко Васиљевић, проф. др Вук Радовић, доц. др Татјана Јевремовић Петровић
Статус предмета: изборни предмет
Број ЕСПБ: 6 ЕСПБ
Услов: диплома основних академских студија
Циљ предмета:
Стицање продубљеног теоријског знања о компанијском праву ЕУ о корпоративним структурама и регулативи
као и стицање практичних способности у овој области.
Исход предмета:
Студент је по завршетку овог предмета упознат са правом и праксом ЕУ у вези привредних друштава и
оспособљен је да пружа стручна мишљења о овим питањима као и да се бави даљим практичним и тероријским
истраживањима.
Садржај предмета:
Теоријска настава
1.Увод у компанијско право и извори компанијског права –3 часа
2.Право настањивања – 3 часа
3. Акциони план модернизовања компанијског права и унапређење корпоративног управљања – 3 часа
4.Покретљивост друштава на ниову ЕУ– 3 часа
5.Европске форме друштава – 3 часа
6.Систем регистровања компанија и концепти објављивања – 3 часа
7. Капитал и финансирање компанија, повећање капитала – 3 часа
8. Врсте акција и права акционара – 3 часа
9. Учешће у капиталу и власништво – 3 часа
10. Позајмљивање капитала – 3 часа
11.Расподела моћи у привредним друштвима и њихово регулисање – 3 часа
12/13. Спајања, поделе и прекогранична спајања – 6 часова
14/15. Преузимање и престанак друштава – 6 часова
Практична настава
Анализа релевантних извора и праксе Суда ЕУ
Литература:
Обавезна литература:
- Stefan Grundmann, European Company Law: Organization, Finance and Capital Markets, Intersentia, Antwerpen
– Oxford, 2007
- Adriaan Dorresteijn, Tiago Monteiro, Christoph Teichmann, Erik Werlauff, European Corporate Law, second
edition, Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn, 2009.
- Препоручена литература:
- Еrik Werlauff, EU-Company Law: Common business law of 28 states, 2nd edition, DJØF Publishing, Copenhagen,
2003
- К. Hopt & Е. Wymeersch, European Company and Financial Law: European Community Law – text collection
Berlin; New York, Walter de Gruyter, 1994.
- В. Edvards, EC Company Law, Oxford:Oxford University Press, 1999.
- К. Hopt & Е. Wymeersch, Capital Markets and Company Law, Oxford:Oxford University Press, 2003.
Број часова активне наставе

Теоријска настава: 30

Практична настава:15

Методе извођења наставе:
Интерактивна настава која обухвата уводно излагање од стране предавача и учешће студента; студенти су
обавезни да се припреме за наставу и да учествују у дискусији; поједини студенти могу да спреме усмена
излагања од по 15 минута на задату тему; колективне и индивидуалне консултације.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

активност у току предавања

5

писмени испит

практична настава

15

усмени испит

колоквијуми

30

..........

семинари

20

Поена

30

4. Пореско право Европске уније
Студијски програм: Mастер eвропских интеграција (Master in European Integration)
Назив предмета: ПОРЕСКО ПРАВО ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
Наставници: Проф. др Дејан Поповић, проф. др Гордана Илић Попов, доц. др Милош Милошевић, асист.
мр Светислав Костић
Статус предмета: изборни предмет
Број ЕСПБ: 6 ЕСПБ
Услов: диплома основних академских студија
Циљ предмета:
Стицање продубљеног теоријског знања о пореском праву ЕУ и разумевање настојања ЕУ да смањи разлике у
националним пореским политикама.
Исход предмета:
Студент је по завршетку овог предмета упознат са пореским правом ЕУ. Он ће стећи способност за рад на
хармонизацији српског права са пореским правом ЕУ, за праћење даљег развоја права ЕУ те за практично и
доктринарно истраживање овог права.
Садржај предмета:
Теоријска настава
1. Импликације Уговора о функционисању ЕУ (раније Уговора о ЕЗ) на пореско право ЕУ – прва недеља –
3 часа
2.Хармонизација као процес– друга недеља - 3 часа
3. Утицај комунитарног права на национална пореска права – трећа недеља - 3 часа
4.Опорезивање компанија – четврта недеља – 3 часа
5. Опорезивање појединаца – пета недеља – 3 часа
6.Порез на додату вредност – шеста недеља – 3 часа
7. Акцизе – седма недеља - 3 часа
8. Индиректно опорезивање повећања капитала– осма недеља – 3 часа
9. Опорезивање у теретном и путничком саобраћају-девета недеља – 3 часа
10. Изузимање од опорезивања – десета недеља – 3 часа
11. Узајмана помоћ држава чланица у директном опорезивању – једанаеста недеља – 3 часа
12. Узајмана помоћ држава чланица у индиректном опорезивању -дванаеста недеља – 3 часа
13. Ефекти проширивања ЕУ на опорезивање-тринаеста недеља - 3 часа
14./15. Хармонизација пореског права Србије са пореским правом ЕУ-четрнаеста и петнаеста недеља - 6
часова
Практична настава
Анализа релевантних извора и актуелних практичних питања;
Литература:
1. Ben Terra – Peter Wattel: European Tax Law, Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn, 6th edition,

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

2012.
Selected cases of the European Court of Justice
A. A. Knechtle, Basic Problems in International Fiscal Law, HFL Publishers Ltd., London 1979.
Company taxation in the internal market, European Commission, 2002.
Tax policy in the European Union, European Commission, 2000.
Fiscal effects of accession in the new Member States, European Commission, 2004.
Tax-based EU own resources, European Commission, 2004.
Fiscal policy in EMU: rules, discretion and political incentives, European Commission, 2004.
М. Gammie, The role of the European Court of Justice in the development of direct taxation in the European
Union, Q.C.,Vol. 57, No. 3/2003.

Број часова активне наставе

Теоријска настава: 30

Практична настава: 15

Методе извођења наставе:
Интерактивна настава која обухвата уводно излагање од стране предавача и учешће студента; студенти су
обавезни да се припреме за наставу и да учествују у дискусији; поједини студенти могу да спреме усмена
излагања од по 15 минута на задату тему; колективне и индивидуалне консултације.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

активност у току предавања

5

писмени испит

практична настава

15

усмени испит

колоквијуми

30

..........

семинари

20

поена

30

5. Право и политика конкуренције Европске уније
Студијски програм: Mастер eвропских интеграција (Master in European Integration)
Назив предмета: ПРАВО И ПОЛИТИКА КОНКУРЕНИЦИЈЕ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
Наставници: Проф. др Владимир Павић, проф. др Душан Поповић
Статус предмета: изборни предмет
Број ЕСПБ: 6 ЕСПБ
Услов: диплома основних академских студија
Циљ предмета:
Стицање продубљеног теоријског знања о праву конкурениције у ЕУ и политике коју на том пољу води
Комисија. Увођење студената у основне принципе и механизме политике ЕЗ у области конкуренције, њене
практичне примене и узајамног дејства са националном политиком.
Исход предмета:
Студент је по завршетку овог предмета упознат са правом конкуренције у ЕУ и оспособљен за разумевање и
примену овог права као и за даља`практична и доктринарна истраживања на овом пољу.
Садржај предмета:
Теоријска настава
1. Увод у политику конкуренције и право конкуренције– прва недеља – 3 часа
2. Право конкуренције ЕЗ– друга недеља - 3 часа
3. Споразуми, одлуке и усаглашена пракса предузећа супротно чл. 81– трећа недеља - 3 часа
4. Поступање Комисије – Регулатива 1/2003 – четврта недеља – 3 часа
5. Злоупотреба доминантне позиције – пета недеља – 3 часа
6.Поступање Комисије против злоупотребе доминатне позиције – шеста недеља – 3 часа
7. Контрола удруживања предузећа – седма недеља – 3 часа
8. Процедурани аспекти контроле удрживања– осма недеља – 3 часа
9. Посебни случајеви – чл. 86 – девета недеља - 3 часа
10. Државан помоћ – десета недеља – 3 часа

11. Процедурани аспекти контроле државне помоћи– једанаеста недеља – 3 часа
12./13 Однос права конкуренције ЕЗ и права конкуренције Србије -дванаеста и тринаеста недеља – 6 часова
14/15. Актуална питања даљег развоја права конкуренције у ЕУ и Србији –четрнаеста и петнаеста недeља - 6
часова
Практична настава
Анализа релевантних извора, праксе Комисије и комунитарних судова;
Литература:
1. 1.Whish, Competition Law, Oxford University Press, England
2. Korah, An Introductory Guide to EC Competition Law and Practice, Hart Publishing, England.
3. Holmes and Davey, A Practical Guide to National Competition Rules across Europe, Kluwer.
4. B. Begović, B. Mijatović (ed.), New Competition Policy, 89 p. Belgrade, 2003 (available in English and
Serbian)
Број часова активне наставе

Теоријска настава: 30

Практична настава: 15

Методе извођења наставе:
Интерактивна настава која обухвата уводно излагање од стране предавача и учешће студента; студенти су
обавезни да се припреме за наставу и да учествују у дискусији; поједини студенти могу да спреме усмена
излагања од по 15 минута на задату тему; колективне и индивидуалне консултације.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе

Поена

Завршни испит

активност у току предавања

5

писмени испит

практична настава

15

усмени испит

колоквијуми

30

..........

семинари

20

Поена

30

6. Право интелектуалне својине Европске уније
Студијски програм : Mастер eвропских интеграција (Master in European Integration)
Назив предмета: ПРАВО ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ЕВРОПСКЕ УНИЈE
Наставници: Проф. др Слободан Марковић, проф. др Душан Поповић
Статус предмета: изборни предмет
Број ЕСПБ: 6 ЕСПБ
Услов: диплома основних академских студија
Циљ предмета:
Разумевање значаја права интелектуалне својине за развој српске економије и упознавање са проблемима
везаним за примену права интелектуалне својине.Стицање продубљеног знања о праву интерелктуалне својине
ЕУ и хармонизацији националних права у овој области.
Исход предмета:
Студент је по завршетку овог предмета стекао одговарајућа знања и способности за обављање послова у пракси,
како у државној управи, тако и у привреди у вези интелектуалне својине као и за даљи истраживачки рад у овој
области.

Садржај предмета:
Теоријска настава
1. Увод у право интелектуалне својине – прва недеља – 3 часа
2. Хармонизација права држава чланица у области жига – друга недеља - 3 часа
3. Комунитарни жиг– трећа недеља - 3 часа
4. Заштита ознака географског порекла– четврта недеља – 3 часа
5. Хармонизација права држава чланица у области дизајна – пета недеља – 3 часа
6. Комунитарни дизајн – шеста недеља – 3 часа
7. Конвенција о европском патенту– седма недеља – 3 часа
8. Предлог уредбе о комунитарном патенту – осма недеља – 3 часа
9. Посебни случајеви патентне заштите-девета недеља – 3 часа
10. Хармонизација у области ауторских права – десета недеља – 3 часа
11. Правна заштита компјутерских програма – једанаеста недеља – 3 часа
12. Право закупа у области интелектуалне својине-дванаеста недеља – 3 часа
13. Сателитска радиотелевизија и област кабловског преношења-тринаеста недеља - 3 часа
14. Правна заштита података-четрнаеста недеља - 3 часа
15. Остваривање права интелектуалне својине -петнаеста недеља - 3 часа
Практична настава
Анализа релевантних извора и актуелне праксе
Литература:
1. V. BESAROVIĆ, Тhe Development of Intellectual Property Protection in Serbioa and Montenegro , SCEPP,
2003.
2. T. COOK, EU Intellectual Property Law, Richmond Tax&Law, 2006.
3. R.W. CORNISH, D. LLEWELYN, Intellectual Property: Patents, Copyrights, Trademarks and Allied Rights,
Sweet & Maxwell, 2003.
4. R.W. CORNISH R., Cases and Materials on Intellectual Property, Sweet & Maxwell, 2003.
5. T. PRIME, European Intellectual Property Law, Ashgate Publishing, 2000.
Број часова активне наставе Теоријска настава: 30

Практична настава: 15

Методе извођења наставе:
Интерактивна настава која обухвата уводно излагање од стране предавача и учешће студента; студенти су
обавезни да се припреме за наставу и да учествују у дискусији; поједини студенти могу да спреме усмена
излагања од по 15 минута на задату тему; колективне и индивидуалне консултације.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

активност у току предавања

5

писмени испит

практична настава

15

усмени испт

колоквијуми

30

..........

семинари

20

7. Европско право људских права
Студијски програм : Mастер eвропских интеграција (Master in European Integration)
Назив предмета: ЕВРОПСКО ПРАВО ЉУДСКИХ ПРАВА
Наставници:
Проф. др Ивана Крстић, доц. др Танасије Маринковић
Статус предмета: опциони
Број ЕСПБ: 6 ЕСПБ
Услов: диплома основних академских студија

поена

30

Циљ предмета: Стицање теоријских и практичних знања о европском праву људских права. Разумевање основних начела и
механизама заштите људских права у ЕУ и у њеним државама чланицама, поготово у вези са праксом Европског суда за
људска права у Стразбуру. Испитивање примене Европске конвенције за заштиту људских права у државама чланицама.
Исход предмета: Студент је по завршетку овог предмета упознат са европским правом људских права, оспособљен је да
разуме његова основна начела и механизме, и да га примени у решавању судских спорова и у административној пракси.
Такође, спреман је да се самостално бави истраживачким и теоријским радом у овој области права.
Садржај предмета:
Теоријска настава
1. Људска права у ЕУ– прва недеља – 3 часа
2. Европска конвенција за заштиту људских права – друга недеља - 3 часа
3. Примена Европске конвенције за заштиту људских права – трећа недеља - 3 часа
4. Право на живот – четврта недеља – 3 часа
5. Забрана мучења – пета недеља – 3 часа
6. Лична слобода и безбедност – шеста недеља – 3 часа
7. Право на правично суђење и на делотворно правно средство – седма недеља – 3 часа
8. Заштита приватног и породичног живота – осма недеља – 3 часа
9. Политичка права (први део) - девета недеља – 3 часа
10. Политичка права (други део) – десета недеља – 3 часа
11. Забрана дискриминације (први део) – једанаеста недеља – 3 часа
12. Забрана дискриминације (други део) - дванаеста недеља –3 часа
13. Заштита својине - тринаеста недеља -3 часа
14. Слобода кретања - четрнаеста недеља - 3 часа
15. Примена Европске конвенције у државама чланицама -петнаеста недеља - 3 часа
Практична настава
Анализа релевантне судске праксе (пресуда Европског суда за људска права и Европског суда правде, као и одабраних пресуда
највиш судова у одговарајућим националним државама)
Литература:
1. Karen Reid, A Practitioner's Guide to the European Convention on Human Rights, 4th edition, Sweet & Maxwell, 2012.
2. Jacobs, White and Ovey, The European Convention on Human Rights, Oxford University Press, 2010.
3. Harris, O’Boyle and Warbrick, The Law of the European Convention on Human Rights, Oxford University Press 2009.
Број часова активне наставе

Теоријска настава: 30

Практична настава: 15

Методе извођења наставе:
Интерактивна настава која обухвата уводно излагање од стране предавача и учешће студента; студенти су обавезни
да се припреме за наставу и да учествују у дискусији; поједини студенти могу да спреме усмена излагања; колективне и
индивидуалне консултације.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе

Поена

Завршни испит

Поена

активност у току предавања

5

писмени испит

30

практична настава

15

усмени испт

колоквијуми

30

..........

Семинари

20

8. Антидискриминационо право Европске уније
Студијски програм : Mастер eвропских интеграција (Master in European Integration)
Назив предмета: АНТИДИСКРИМИНАЦИОНО ПРАВО ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
Наставници: Проф. др Ивана Крстић
Статус предмета: изборни предмет
Број ЕСПБ: 6 ЕСПБ
Услов: диплома основних академских студија
Циљ предмета:

Курс се бави правом и политиком у области антидискриминације у ЕУ. Циљ предмета је да пружи преглед
основних принципа и релевантног правног оквира у области антидискриминационог права, да истражи
принцип забране дискриминације у пракси Суда ЕУ (Европског суда правде) и Европског суда за људска
права, да пружи објашњење различитих облика и основа за дискриминацију, као и да охрабри критичко
аналитичко размишљање међу студентима и њихово истраживање различитих антидискриминационих
политика.
Исход предмета:
Разумевање разлога и циљева развоја антидискриминационог права у ЕУ. Знања о изворима и примени
антидискриминационих прописа у области забране дискриминације, у области основних комунитарних
слобода и у у области људских права. Курс треба да развија критичко размишљање међу студентима, њихову
способност да препознају различите облике дискриминације, и способност обављања послова у вези са
применом овог права и његовог критичког даљег истраживања.
Садржај предмета:
Теоријска настава
1. Увод у антидискриминационо право и његов развој у међународном и комунитарном праву– прва
недеља – 3 часа
2. Извори антидискриминационог права у ЕУ– друга недеља - 3 часа
3. Појам дискриминације– трећа недеља - 3 часа
4. Различити облици дискриминације– четврта недеља – 3 часа
5. Забрана дискриминације по основу држављанства – пета недеља – 3 часа
6. Забрана дискриминације по основу полне припадности – шеста недеља – 3 часа
7. Забрана дискриминације по основу полне оријентације– седма недеља – 3 часа
8. Забрана дискриминације по основу расног или етничког порекла – осма недеља – 3 часа
9. Забрана дискриминације по основу религије или убеђења-девета недеља – 3 часа
10. Забрана дискриминације по основу инвалидитета – десета недеља – 3 часа
11. Забрана дискриминације по основу животне доби – једанаеста недеља – 3 часа
12. Забрана дискриминације у области основних слобода ЕУ-дванаеста недеља – 3 часа
13. Забрана дискриминације у другим областима-тринаеста недеља - 3 часа
14. Правни лекови-четрнаеста недеља - 3 часа
15. Критичко сагледавање постојећег стања и перспективе даљег развоја-петнаеста недеља - 3 часа

Практична настава
Анализа судске праксе Суда ЕУ (Европског суда правде) и Европског суда за људска права, као и анализа
политика ЕУ у циљу сузбијања дискриминације.
Литература:
- R. Etinski, I. Krstić, The EU Law on the Elimination of Discrimination, the textbook, 2009.
- M. Connolly, Discrimination Law, Thomson Sweet & Maxwell, 2006.
- C. Palmer, B. Coen, T. Gill, K. Monaghan, G. Moon, M. Stacey Aileen McColgan (ed.) Discrimination Law
Handbook, 2006.
- E. Ellis, EU Anti-discrimination Law, Oxford University Press, 2005.
- N. Bamforth, M. Malik, C. O’Cinneide, Discrimination Law: Theory and Context, Thomson Sweet & Maxwell,
2008.
Број часова активне наставе

Теоријска настава: 30

Практична настава: 15

Методе извођења наставе:
Интерактивна настава која обухвата уводно излагање од стране предавача и учешће студента; студенти су
обавезни да се припреме за наставу и да учествују у дискусији; поједини студенти могу да спреме усмена
излагања; колективне и индивидуалне консултације.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе

Поена

Завршни испит

активност у току предавања

5

писмени испит

практична настава

15

усмени испт

колоквијуми

30

..........

поена

30

семинари

10

9. Радно и социјално право у Европској унији – аспект људских права
Студијски програм: Mастер eвропских интеграција (Master in European Integration)
Назив предмета: РАДНО И СОЦИЈАЛНО ПРАВО У ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ – АСПЕКТ ЉУДСКИХ
ПРАВА
Наставник:
Проф. др. Бранко Лубарда, асист. Филип Бојић, LL.M.
Статус предмета: изборни предмет
Број ЕСПБ: 6 ЕСПБ
Услов: диплома основних академских студија
Циљ предмета:
Стицање продубљеног теоријског знања о социјалним компонентама европских интеграција као и о
заштићеним социјалним правима.
Исход предмета:
Студент је по завршетку овог предмета упознат са политиком заштите социјалних права у ЕУ, одговарајућом
судском праксом и оспособљен је за рад на пословима везаним за социјално законодавство, социјални дијалог,
као и хармонизацију српског права са комунитарним правом.
Садржај предмета:
Теоријска настава
1. Важност Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода и Европског суда за људска
права – прва недеља – 3 часа
2. Ревидирана европска социјална повеља – друга недеља - 3 часа
3. Извори социјалних права у ЕУ– трећа недеља - 3 часа
4. Пракса комунитарних судова о социјалним правима– четврта недеља – 3 часа
5./6 Европски колективни уговори и социјална права– пета и шеста недеља – 3 часа
7.Једнак третман и недискриминација – седма недеља – 3 часа
8. Слобода кретања радника – осма недеља – 3 часа
9./10 Запошљавање и флексибилни облици запошљавања – девета и десета недеља – 3 часа
11. Социјална права и реорганизација предузећа – једанаеста недеља – 3 часа
12. Колективна радна права и индустријска демократија– дванаеста недеља – 3 часа
13. Право на социјалну сигурност као основно социјално право– тринаеста недеља – 3 часа
14./15 Хармонизација српског права са радним и социјалним правом у ЕУ- четрнаеста и петнаеста недеља –
6 часова
Практична настава
Анализа релевантних извора и праксе;
Литература:
-

R. Blanpain, European Labour Law, Wolters Kluwer, 2012.
B. Bercusson, European Labour Law, Cambridge, 2009.
European Labour Law Journal, Intersentia, 2010-12.
R. Blanpain, F. Hendrickx, eds., European Labour Law and Social Security Law, Codex, Kluwer, 2002.
Charter of Fundamental Rights of the European Union, OJEC, 2000/C 364/01
M. Rigaux and J. Rombouts, eds, The Essence of Social Dialogue in /South East/ Europe, Intersentia, Antwerpen
- Oxford , 2006.
Towards a Modernization of the European Social Model, N.33/2005, College of Europe.

Број часова активне наставе

Теоријска настава: 30

Практична настава: 15

Методе извођења наставе:
Интерактивна настава која обухвата уводно излагање од стране предавача и учешће студента; студенти су
обавезни да се припреме за наставу и да учествују у дискусији; поједини студенти могу да спреме усмена
излагања од по 15 минута на задату тему; колективне и индивидуалне консултације.

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе

Поена

Завршни испит

активност у току предавања

5

писмени испит

практична настава

15

усмени испит

колоквијуми

30

..........

семинари

20

поена

30

10. Еколошка политика и право Европске уније
Програм: Mастер eвропских интеграција (Master in European Integration)
Назив курса: ЕКОЛОШКА ПОЛИТИКА И ПРАВО ЕУ
Наставници:
Проф. др Стеван Лилић, доц. др Мирјана Дреновак Ивановић, доц. др Бојана Чучковић
Статус курса: изборни курс
Број ЕСПБ: 6 ЕСПБ
Потребне квалификације: завршене основне академске студије
Циљ курса:
Курс има за циљ стицање продубљеног знања из области еколошког права и политике Европске уније.
Резултат курса:
По завршеном курсу, студенти су упознати са материјом еколошког права и еколошке политике Европске
уније. Студенти су оспособљени за примену правних правила ЕУ у области заштите животне средине и рад у
државној управи, невладином сектору и адвокатским канцеларијама, као и да наставе академско усавршавање
у овој области.
Садржај курса:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Развој еколошког права и политике Европске уније – прва недеља – 3 часа
Примарни извори права и политике Европске уније у области заштите животне средине – друга
недеља – 3 часа
Секундарни извори права и политике Европске уније у области заштите животне средине – трећа
недеља – 3 часа
Упоредни приступ анализе еколошког права и политике Европске уније– четврта недеља – 3 часа
Еколошка управа и приступ еколошким информацијама– пета недеља – 3 часа
Учешће јавности и улога НВО у доношењу еколошких одлука – шеста недеља - 3 часа
Правна заштита у еколошким стварима – седма недеља - 3 часа
Процена утицаја на животну средину– осма недеља - 3 часа
Правни оквир интегрисаног спречавања и контроле загађивања животне средине – девета недеља - 3
часа
Генетички модификовани организми – десета недеља – 3 часа
Управљање отпадом и чисте технологије – једанаеста недеља – 3 часа
Заштита природе и биодиверзитета – дванаеста недеља – 3 часа
Кјото протокол и Агенда 21– тринаеста недеља – 3 часа
Трговина емисијама са ефектом стаклене баште и Директива Европске уније – четрнаеста недеља – 3
часа
The Convention of Civil Liability caused by Hazardous Activity – петнаеста недеља – 3 часа

Практични рад:
Анализа релевантних извора и актуелних питања.
Литература:
- Course Reader: EU Environmental Policy and Law (eds. S. Lilić, M. Drenovak Ivanović), 2013.
- L. Krämer, EU Environmental Law, Sweet and Maxwell, 2012.
- J. H. Jans, H. H.B. Vedder, European Environmental Law After Lisbon, Europa Law Publishing, 2011.

-

J. Holder, M. Lee, Environmental Protection, Law and Policy, Cambridge University Press, 2007.
Postiglione, Global Environmental Governance, Bruylant, 2010.
Baxter, A Theory of Ecological Justice, Routledge, London - New York, 2005.
M. Lee, EU Environmental Law, Oxford and Portland, 2005.
T. Hayward, Constitutional Environmental Rights, University Press, Oxford, 2005.
R. Seerden, M. Heldeweg, K. Deketelaere (eds), Public Environmental Law in the European Union and the
United States, Kluwer Law International, 2002.
J. Ebbesson (ed), Access to Justice in Environmental Matters in the EU, Kluwer Law, Hague, 2002.

Број часова активне наставе:

Теоријска настава: 30

Практична настава: 15

Метод извођења наставе:
Курс се састоји од интерактивне наставе која подразумева упознавање студената са основама тематске
јединици, а затим укључивање студената у анализу задате теме. Студенти треба да буду припремљени за
наставу како би имали прилику да се активно укључе у дискусију. Задату тему студенти могу усмено
изложити у трајању од 15 минута. Студенти ће бити у прилици да са наставницима имају континуирану
комуникацију и индивидуалне консултације.
Систем оцењивања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе

Поени

Завршни испит

Активност током наставе

5

Писмени испит

Активност током вежби

15

Усмени испит

Тестови

30

Семинарски радови

20

Поени

30

11. Трговинска политика и право Европске уније
Студијски програм : Mастер eвропских интеграција (Master in European Integration)
Назив предмета: ТРГОВИНСКО ПРАВО И ПОЛИТИКА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
Наставници:
Доц. др Бранко Радуловић, доц. др Милена Ђорђевић, асист. мр Марко Јовановић
Статус предмета: изборни предмет
Број ЕСПБ: 6 ЕСПБ
Услов: диплома основних академских студија
Циљ предмета:
Стицање продубљеног теоријског знања о трговинском праву и политици ЕУ.
Исход предмета:
Студент је по завршетку овог предмета упознат са циљевима и механизмима трговинског права и политике
ЕУ, како унутрашње, тако и спољашње, процесима уобличавања ових правила, као и општим одликама
трговинске политике ЕУ према трећим државама.
Садржај предмета:
Теоријска настава
1. УВОД У ТРГОВИНСКО ПРАВО И ПОЛИТИКУ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ – 3 часа
2. Настанак, развој и циљеви тровинске политике ЕУ– 3 часа
3. Економски аспекти трговинског права и политике ЕУ– 3 часа
4. Надлежности институција ЕУ области трговинског права и политике– 3 часа
5. УНУТРАШЊА ДИМЕНЗИЈА ТРГОВИНСКОГ ПРАВА И ПОЛИТИКЕ ЕУ– 3 часа
6. Настанак, развој и уређење унутрашњег тржишта ЕУ– 3 часа
7. Трговински аспекти четири слободе кретања у Европској унији– 3 часа
8. Значај заједничког царинског права ЕУ за унутрашњу димензију трговинског права и политике ЕУ– 3
часа
9. СПОЉНА ДИМЕНЗИЈА ТРГОВИНСКОГ ПРАВА И ПОЛИТИКЕ ЕУ– 3 часа
10. Однос трговинског права и политике Европске уније и правила Светске трговинске организације– 3

часа
11. Мере заштите унутрашњег тржишта ЕУ– 3 часа
12. Спољнотрговински значај царинског права ЕУ– 3 часа
13. Правни режим страних директних улагања у трговинском праву и политици ЕУ– 3 часа
14-15.Трговински односи ЕУ и трећих земаља– 6 часова
Практична настава
Анализа пркасе Суда правде ЕУ и Тела за решавање спорова СТО
Литература:
M. Artis, F. Nuxson, and N. Lee. (eds.), The Economics of the European Union: Policy and Analyses, Oxford:
Oxford University Press, 2001; R. Baldwin. and Ch. Wyplosz, The Economics of European Integration, London:
The McGraw-Hill Compnies, 2004; Barnard, C., The Substantive Law of the EU. The Four Freedoms, Oxford
University Press, latest edition; Druesne, Gerard, Droit de l’Union européenne et politiques communautaires, PUF,
Paris, 2002 ; Pelkmans Jacques, Hanf Dominik, Chang Michele, The EU Internal Market in Comparative
Perspective, Peter Lang, Brugges, 2008 ; Davies Gareth, European Union Internal Market, Routledge-Cavendish,
2003; Shuibhne Niamh Nic, Regulating the Internal Market, Edward Elgar, 2006; Laurence W. Gormley, EU Law of
Free Movement of Goods and Customs Union, Oxford University Press, 2009; Raj Bhala, Modern GATT Law – A
Treatise on General Agreement on Tarrifs and Trade, London 2005; Massimo Fabio, Customs Law of the European
Union, Kluwer 2010; Matshushita, Schoenbaum, Mavroids, The World Trade Organization, Law, Practice and
Policy, Oxford University Press 2006; Muchlinski, Ortino, Schreuer, The Oxford Handbook of International
Investment Law, Oxford University Press 2008; Folsom, Gordon, Spanogle, International Trade and Investment,
West Group, 2000; Van den Bossche, The Law and Policy of the World Trade Organization, Cambridge University
Press 2008; J. Jackson, The World Trading System, The MIT Press, Cambridge Massachusetts, 2002
Број часова активне наставе

Теоријска настава: 30

Практична настава: 15

Методе извођења наставе:
Интерактивна настава која обухвата уводно излагање од стране предавача и учешће студента; студенти су
обавезни да се припреме за наставу и да учествују у дискусији; поједини студенти могу да спреме усмена
излагања од по 15 минута на задату тему; колективне и индивидуалне консултације.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

Активност у току предавања

5

Испит

30

Активности током вежби

15

Тестови

20

Студентски радoви и презентације

30

12. Унутрашње тржиште
Студијски програм : Mастер eвропских интеграција (Master in European Integration)
Назив предмета: УНУТРАШЊЕ ТРЖИШТЕ
Наставници:
Проф. др Бранко Лубарда, проф. др Бранко Ракић, проф. др Душан Поповић, доц. др Бранко Радуловић, доц. др
Милена Ђорђевић, доц. др Татјана Јевремовић Петровић, асист. мр Марко Јовановић
Статус предмета: изборни предмет
Број ЕСПБ: 6 ЕСПБ
Услов: диплома основних академских студија
Циљ предмета:

Један од основних циљева ЕУ јесте успостављање унутрашњег тржишта. Будућност европских интеграција у великој
мери зависи од доброг функционисања унутрашњег тржишта. Циљ овог предмета је да омогући студентима стицање
широког знања о уређењу и функционисању унутрашњег тржишта. Прецизније, предметом су обухваћена правила о
„четири слободе“ (слободни промет робе, услуга, лица и капитала). Стицање знања о унутрашњем тржишту биће
омогућено кроз анализу и тумачење релевантних одредаба Оснивачких уговора и одговарајућих мера спровођење тих
норми, као и кроз анализу праксе Европске комисије и судова ЕУ. Предмет обухвата и питања хармонизације
националних законодавстава путем секундарног законодавства Уније, а нарочито питања као што су препреке
слободном кретању, Директиву о услугама, питања из области компанијског права ЕУ итд. Одређена питања, као што је
оснивање привредних субјеката на унутрашњем тржишту, тржишно понашање учесника на тржишту, спајања и
припајања, биће детаљно анализирана, уз коришћење најновије праксе европских институција.
Исход предмета:
Студенти ће стећи свеобухватно знање о функционисању унутрашњег тржишта Европске уније и биће способни да
разумеју и примене анализиране норме, као и да предузму даља практична и докторска истраживања у овој области.
Садржај предмета:

Теоријска настава
1.
Опште напомене о унутрашњем тржишту (3+0)
- Начело слободног тржишта и слободне конкуренције (чл. 119 УФЕУ)
- Царинска унија (чл. 28 et seq. УФЕУ)
- Заједничко тржиште (чл. 2 УЕЗ) и унутрашње тржиште (чл. 26 УФЕУ)
- Основне слободе на унутрашњем тржишту (чл. 28 et seq., 34 et seq., 45 et seq., 49 et seq., 56 et seq.,
63 et seq. УФЕУ)
- Реализација и заштита унутрашњег тржишта
- Економска и монетарна унија (чл. 119 et seq. УФЕУ)
2.
Основни теоријски приступ (3+0)
- Правна природа и посебне карактеристике основних слобода
- Основне слободе и основна права
- Европско унутрашње тржиште и његове последице
- Основне економске слободе и њихов значај за унутрашње тржиште
3/4.
Слободни промет робе (4+4)
- Основне напомене о слободном промету робе
5/6/7. Специфична питања – (техничка хармонизација, означавање производа, паковање производа,
безбедност потрошача, фармацеутски и хемијски производи, моторна возила, грађевинство, спољна
димензија)
8/9/10. Слободно кретање радника (4+4)
- Општа питања: Живети и радити на унутрашњем тржишту
- Специфична питања – Слободно кретање људи, азил и имиграција, слободно кретање радника
11.
Слободно пружање услуга (4+4)
- Општа питања
- Специфична питања – (занимања, услуге од општег интереса, траспорт, информационо друштво,
поштанске услуге, финансијске услуге, банке, осигуравајућа друштва, тржишта хартија од вредности)
12.
Слободно кретање капитала (4+3)
- Јединствено тржиште капитала – основне напомене
- Специфична питања – економска и монетарна унија, фискални аспекти, борба против утаје, спољни
односни.
13.
Пословање на унутрашњем тржишту (3+0)
- Компанијско право, јавне набавке, интелектуална својина
14.
Хармонизација националних прописа (2+0)
- Концепт и сврха хармонизације права
- Узајамно признање националних стандарда
- Усклађивање права у складу са чл. 114 и 115 УФЕУ и посебним одредбама
15.
Слободна конкуренција на унутрашњем тржишту (3+0)
- Забрана рестриктивних споразума и злоупотребе доминантног положаја
- Контрола концентрација
- Контрола државне помоћи
- Дејства на трговину између држава чланица.
Практична настава
Анализа релевантних извора и актуелне праксе.
Литература:
- Barnard, C., The Substantive Law of the EU. The Four Freedoms, Oxford University Press, latest edition.
- Whish, Richard, Competition Law, Oxford University Press, London, 2009.

-

Druesne, Gerard, Droit de l’Union européenne et politiques communautaires, PUF, Paris, 2002.
Читанка која садржи релевантну судску праксу и праксу Европске комисије
Pelkmans Jacques, Hanf Dominik, Chang Michele, The EU Internal Market in Comparative Perspective, Peter Lang,
Brugges, 2008.
Davies Gareth, European Union Internal Market, Routledge-Cavendish, 2003
Shuibhne Niamh Nic, Regulating the Internal Market, Edward Elgar, 2006
Barnard Catherine, The Substantive Law of the EU: The Four Freedoms, Oxford University Press, 2010.
Laurence W. Gormley, EU Law of Free Movement of Goods and Customs Union,Oxford University Press, 2009

Број часова активне наставе

Теоријска настава: 30

Практична настава: 15

Методе извођења наставе:
Интерактивна предавања, која обухватају уводну презентацију предавача и студентско учешће. Студенти треба да се
припреме за предавања и учествују у дискусијама. Одређени студенти могу припремити усмена излагања у трајању од
15 минута на задату тему. Организују се индивидуалне консултације.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе

Поена

Завршни испит

Активност у току предавања

5

Писмени испит

Практична настава

15

Усмени испит

Колоквијуми

30

Семинари

20

Поена

30

13. Право финансијских инструмената Европске уније
Студијски програм : Mастер eвропских интеграција (Master in European Integration)
Назив предмета: ПРАВО ФИНАНСИЈСКИХ ИНСТРУМЕНАТА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
Наставници:
Проф. др Небојша Јовановић, проф. др Вук Радовић, доц. др Татјана Јевремовић Петровић, доц. др
Мирјана Радовић
Статус предмета: изборни предмет
Број ЕСПБ: 6 ЕСПБ
Услов: диплома основних академских студија
Циљ предмета:
Стицање продубљеног теоријског знања о праву ЕУ у материји финансијских инструмената и регулисаног
тржишта и стицање практичних способности у овој области. Предмет проучава систем ЕУ у вези са
тржиштем финансијских инструмената и инвестиционих услуга. Његов циљ је упознавање и критичко
разматрање оних правила на нивоу ЕУ која се односе на тржиште финансијских инструмената и
инвестиционих услуга, као и њихове учеснике, пре свега издаваоце, инвеститоре, инвестициона друштва,
регулисана тржишта и инвестиционе фондове.
Исход предмета:
Студент је по завршетку овог курса упознат са правом и праксом ЕУ у вези са тржиштем финансијских
инструмената и оспособљен је да пружа стручна мишљења о овим питањима као и да се бави даљим
практичним и теоријским истраживањима у овој области. Студенти ће нарочито стећи увид у најзначајнију
регулативу у области Права серијских хартија од вредности ЕУ, која, примера ради, обухвата: Директиву о
проспекту, Директиву о тржишним злоупотребама, Директиву о транспарентности, Директиву о
тржиштима финансијских инструмената, Директиву о систему обештећења инвеститора, Директиву о
друштвима за колективно улагање у преносиве хартије од вредности. Поред тога, студенти ће имати
прилике да се више упознају и са регулаторним процесом у овој области.
Садржај предмета:
Теоријска настава
1. Право финансијских инструмената ЕУ: уводна разматрања и терминологија – 3 часа
2. Стварање тржишта финансијских инструмената у ЕУ - 3 часа
3. Ламфалуси процес – 3 часа
4. Алтернативни предлози: пан-европска Агенција за регулисање (и надзор) тршишта финансијских

инструмената – 3 часа
5. Инвестиционе услуге и регулисана тржишта – МiFID и имплементирајући прописи, Директива о
систему обештећења инвеститора – 6 часова
6. Објављивање и заштита инвеститора у ЕУ – 6 часова
7. Проспект за јавну емисију хартија од вредности – 3 часа
8. Директива о транспарентности, периодично извештавање и објављивање стицања значајног учешћа –
3 часа
9. Институционални надзор над издаваоцима унутар ЕУ – 3 часа
10-11. Дирекитва о тржишним злоупотребама – 6 часова
12-13. Директива о друштвима за колективно улагање у преносиве хартије од вредности – 3 часа
14-15. Колективни учесници на финансијском тржишту (Одбор европских регулатора финансијских
инструмената и Европско регулаторно тело за финансијске инструменте и регулисана тржишта) – 3
часа
Практична настава
Анализа релевантних извора и праксе
Литература:
Обавезна литература:
- Niamh Moloney, EC Securities Regulation, Oxford University Press, Oxford, 2008
Препоручена литература:
- Eilis Ferran, Building an EU Securities Market, Cambridge University Press, 2004.
- Pierre Schammo, EU Prospectus Law, Cambridge University Press, 2011.
- Niamh Moloney, How to protect Investors, Cambridge University Press, 2010.
- Dirk Van Gerven, Prospectus for the Public Offering of Securities in Europe“, Volume I & II, Cambridge
University Press, 2008, 2009.
- Alexandre Lamfalussy, Reflections on the Regulation of European Securities Markets, SUERF Study,
Vienna, 2001.
- Stefan Grundmann, European Company Law: Organization, Finance and Capital Markets, Intersentia,
Antwerpen – Oxford, 2007.
- К. Hopt & Е. Wymeersch, European Company and Financial Law: European Community Law – text
collection Berlin; New York, Walter de Gruyter, 1994.
- К. Hopt & Е. Wymeersch, Capital Markets and Company Law, Oxford:Oxford University Press, 2003.
Број часова активне наставе

Теоријска настава: 30

Практична настава: 15

Методе извођења наставе:
Интерактивна настава која обухвата уводно излагање од стране предавача и учешће студента; студенти су
обавезни да се припреме за наставу и да учествују у дискусији; поједини студенти могу да спреме усмена
излагања од по 15 минута на задату тему; колективне и индивидуалне консултације.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

активност у току предавања

5

писмени испит

практична настава

15

усмени испит

колоквијуми

30

..........

семинари

20

Поена

30

14. Потрошачко право и политика заштите потрошача Европске уније
Студијски програм: Mастер eвропских интеграција (Master in European Integration)
Назив предмета: ПОТРОШАЧКО ПРАВО И ПОЛИТИКА ЗАШТИТЕ ПОТРОШАЧА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
Наставници:
Проф. др Небојша Јовановић, доц. др Марија Караникић Мирић, доц. др Татјана Јованић
Статус предмета: изборни предмет

Број кредита: 6 ЕСПБ
Предуслов: Диплома основних студија
Сврха:
Стицање теоријског знања из области потрошачког права и политике заштите потрошача ЕУ. Разумевање
основних принципа и механизама права и политике заштите потрошача. Остваривање увида у практичну
примену правних правила и постојећих политика у овој области. Разумевање узајамног утицаја који на
терену заштите потрошача остварују правила и политике Европске уније, с једне стране, и правила и
политике држава чланица, с друге стране. Сагледавање мере у којој, упркос постојећим разликама у
приступу, појединим концептима и терминологији, потрошачко право у земљама чланицама ЕУ почива на
заједничким вредностима и принципима.
Резултати:
Студенти би требало да стекну теоријска и практична знања из области потрошачког права и политике
заштите потрошача ЕУ и да разумеју њихов однос са националним правима и политикама. Поред тога,
студенти би требало да буду оспособљени да анализирају и примењују инструменте заштите потрошача, те
да буду припремљени да наставе да истражују у овој области, нарочито у оквиру докторских студија.
Садржина:
Теоријска димензија:
I и II недеља (шест часова): Заштита потрошача и хармонизација правила у области заштите
потрошача на нивоу ЕУ (укљ. општа разматрања о политици и праву заштите потрошача у ЕУ и о
њиховом развоју, излагања о теорији потрошачких права, инструментима потрошачког права, законодавним
техникама у овој области на националном и комунитарном нивоу, преглед онога што спада у consumer
acquis)
III недеља (три часа): Економско право, потрошачки интереси и ЕУ интеграције - мере политике
заштите потрошача (укљ. перспективе развоја ЕУ политике заштите потрошача и идеју пуне
хармонизације у овој области)
IV и V недеља (шест часова): Појам потрошача (укљ. појмове посредника, просечног (типичног)
потрошача, угроженог (рањивог) потрошача, парадигму слабије стране и мешовите ситуације)
VI и VII недеља (шест часова): Непоштено пословање и обмањујуће оглашавање (укљ. сврху и домашај
забране непоштеног пословања то јест непоштених трговачких пракси у пословању са потрошачима,
концепт поштеног пословања (појам правичности у поступању према потрошачима), заштита потрошачких
интереса који нису економске природе, општи поглед на дужност обавештавања потрошача и правне
последице оглушења трговца о ту дужност, обмањујуће пословање (укључујући омисију), упоредно
оглашавање, агресивно пословање и промотивне технике)
VIII недеља (три часа): Неправичне одредбе у потрошачким уговорима (укљ. појам правичности
(критеријуме (не)правичности уговорних одредаба), стандарне уговорне одредбе, посебне погодбе одноно
одредбе о којима су трговац и потрошч посебно преговарали, правне последице неправичности уговорних
одредаба, индикативне листе одредаба за које се претпоставља да су неправчне, испитивање правичности
одредаба којима се уређује предмет или цена).
IX недеља (три часа): Право потрошача на једнострани раскид (одустанак од) уговора (укљ.
обавештавање трговца о одустанку, продужење периода у којем се може одустати од уговора, испуњење
током периода у којем је могућ једнострани одустанак, вршење права на одустанак и његове правне
последице).
X и XI недеља (шест часова): Уговор о продаји у потрошачком контесту (укљ. појам уговора о продаји,
продају робе (ствари) која тек треба да буде произведена, инсталацију односно монтажу, продају половне
робе, продају дигиталног садржаја, саобразност робе, терет доказивања, правне последице несаобразности,
уговорну гаранцију).
XII недеља (три часа): Одговорност за штету од производа са недостатком (укљ. историјат и разлоге за
хармонизацију, паралелно постојање националних режима одговорности а штету од дефектног производа,
појам производа, појам одговорног лица, стављање производа у промет, појам недотатака, разлози за
ослобођење од одговорности, накнада штете)
XIII недеља (три часа): Потрошачки кредит (укљ. заштиту потрошача у области финансијских услуга,
приступ услугама кредитирања, одговор на питање која лица уживају заштиту, правна средства која
потрошачима стоје на располагању, сумарни преглед заштите потрошача у области инвестиционих,
банкарских и услуга плаћања)
XIV и XV недеља (шест часова): Заштита правом признатих индивидуалних и колективних
потрошачких интереса (укљ. заштиту у упавном поступку, судску заштиту индивидуалних и колективних
интереса потрошача, арбитражу и медијацију, прекограничну заштиту)

Практична димензија:
Анализа релевантних судских одлука (на првом месту одлука Европског суда правде, а онда и неких одлука
највиших националних судова). Анализа различитих инструмената политике заштите потрошача.
Обавезна литература:
- Hans-W Micklitz, Jules Stuyck, Evelyne Terryn (ur.), Consumer Law: Ius Commune Casebooks for a
Common Law of Europe, Hart Publishing, Oxford/Portland 2010, 597 strana
- Hans-W. Micklitz, Norbert Reich, Peter Rott, Understanding EU Consumer Law, Intersentia,
Antwerp/Oxford/Portland 2009, 378 strana
- Marija Karanikic, Hans-Wolfgang Micklitz, Norbert Reich (ur.), Modernising Consumer Law. The Experience
of the Western Balkan, Nomos, Berlin 2012, 485 strana
Број предавања – часова наставе Часови теоријске наставе: 30

Часови практичне наставе: 15

Наставни метод:
Интерактивна предавања која подразумевању уводно излагање наставника уз учешће студената. Студенти
су у обавези да се припреме за предавања и да учествују у расправи. Поједини студенти биће у прилици да
припреме властито излагање. Наставник је на располагању студентима за појединачни контакт и
консултације.
Систем оцењивања (највећи могући број бодова 100)
Предиспитне обавезе

Бодови

Завршни испит

бодови
30

Активност на часовима теоријске
наставе

5

Писмени испит

Активност на часовима практичне
наставе

15

Усмени испит

Тестови

30

Семинари

20

15. Међународни односи Европске уније
Студијски програм: Mастер eвропских интеграција (Master in European Integration)
Назив предмета: МЕЂУНАРОДНИ ОДНОСИ ЕУ
Наставници:
Проф. др Бранко Ракић, доц. др Бојан Милисављевић, доц. др Александaр Гајић, доц.др Бојана
Чучковић, асист. др Маја Лукић
Статус предмета: обавезни/изборни предмет
Број ЕСПБ: 6 ЕСПБ
Услов: диплома основних академских студија
Циљ предмета:
Стицање продубљеног теоријског знања о бившем другом стубу ЕУ, надлежностима ЕУ у области спољне и
безбедносне политике, начину доношења одлука на нивоу ЕУ у овој области, као и о поступцима приликом
закључивања међународних уговора.
Исход предмета:
Студент ће по завршетку овог предмета бити упознат са институцијама и надлежностима ЕУ у области
заједничке спољне и безбедносне политике, имаће способност праћења развоја ове надлежности ЕУ,
познаваће поступке који се примењују приликом закључивања међународних уговора, као и утицај заједничке
спољне и безбедносне политике на државе које нису чланице ЕУ. Студент ће стећи способност за практично,
тако и доктринарно истраживање права ЕУ.
Садржај предмета:
Теоријска настава

1. ЕУ у глобализованом свету - међународни чинилац са делегираним овлашћењима: обим надлежности,
изричита и прећутна овлашћења – прва недеља – 3 часа.
2. Динамика европских интеграција: покушај стварања европске одбрамбене политике – друга недеља - 3
часа
3. Конституционалне основе права спољних односа ЕУ: институционални оквир за спољну политику –
трећа недеља - 3 часа
4. ЕУ и међународно право I: аутономија правног поретка; хијерархија правних норми – четврта недеља – 3
часа
5. ЕУ и међународно право II: Циљане санкције и тероризам на европском нивоу; права појединаца – пета
недеља – 3 часа
6. Мешовити уговори и нови начини поделе надлежности – шеста недеља – 3 часа
7. Креирање ЗСБП и ЕБОП – седма недеља - 3 часа
8. Безбедност и одбрана у ЕУ – осма недеља – 3 часа
9. Уговор из Лисабона и нови спољни односи ЕУ -девета недеља – 3 часа
10. Улога Суда ЕУ у спољној политици ЕУ – десета недеља – 3 часа
11. Однос ЕУ и НАТО – једанаеста недеља – 3 часа
12. Уговор из Лисабона и спољна политика ЕУ; Европска служба за спољне послове - дванаеста недеља – 3
часа.
13. Европска политика према суседима - тринаеста недеља - 3 часа
14./15. Анатомија спољне политике ЕУ и актуелна питања у праву спољних односа ЕУ - четрнаеста и
петнаеста недеља - 6 часова
Практична настава
Анализа релевантних извора и актуелних практичних питања.
Литература:
a. P. Craig, G. de Búrca, EU Law, Text, Cases, and Materials, 5th edition, OUP, Oxford - New York 2011.
b. G. Majone, Europe as the Would-Be World Power: the EU at Fifty, CUP, Cambridge - New York 2009.
c. M. Cremona, "External Relations and External Competence of the European Union: The Emergence of an
Integrated Policy", The Evolution of EU Law (eds. P. Craig, G. de Búrca), 2nd edition, OUP, Oxford - New
York 2011.
d. M. Cremona, "EC Competence, 'Smart Sanctions' and the Kadi Case", Yearbook of European Law 28/2009,
559-592.
e. F. Cameron, An introduction to European Foreign Policy, Routledge, 2012.
f. R. Dannreuther and Roland, EU Foreign and Security Policy: The Regional Context, 2003.
g. M. E. Smith, Europe's Foreign and Security Policy, The Institutionalization of Cooperation, Series: Themes in
European Governance, Cambridge University Press, 2003.
h. A. Rosas, "Mixed Union – Mixed Agreements", International Law Aspects of the European Union, (ed. M.
Koskenniemi), Kluwer Law International 1998, 125-148.
i. Selected cases of the European Court of Justice.
Број часова активне наставе

Теоријска настава: 30

Практична настава: 15

Методе извођења наставе:
Интерактивна настава која обухвата уводно излагање од стране предавача и учешће студента; студенти су
обавезни да се припреме за наставу и да учествују у дискусији; поједини студенти могу да спреме усмена
излагања од по 15 минута на задату тему; колективне и индивидуалне консултације.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

активност у току предавања

5

писмени испит

практична настава

15

усмени испит

колоквијуми

30

..........

семинари

20

поена

30

16. Геополитичке перспективе и последице проширења Европске уније

Студијски програм : Mастер eвропских интеграција (Master in European Integration)
Назив предмета: ГЕОПОЛИТИЧКЕ ПЕРСПЕКТИВЕ И ПОСЛЕДИЦЕ ПРОШИРЕЊА ЕВРОПСКЕ
УНИЈЕ
Наставници:
Проф. др Бранко Ракић, доц. др Марко Давинић
Статус предмета: изборни предмет
Број ЕСПБ: 6 ЕСПБ
Услов: диплома основних академских студија
Циљ предмета:
Стицање знања о правним и политичким аспектима проширења ЕУ.
Исход предмета:
Продубљено знање о условима и поступку проширења ЕУ, као и способност анализе геополитичких
последица овог процеса.
Садржај предмета:
Теоријска настава
1. Услови и поступак проширења ЕУ- 3 часа
2. Последице проширења ЕУ на Западну Европу- 3 часа
3. Последице проширење ЕУ на Централну и Источну Европу- 3 часа
4. Русија и проширење ЕУ (са освртом на положај Украјине и Белорусије) - 3 часа
5. Интеграција Турске у ЕУ (Европа и ислам) - 3 часа
6. Интеграција Западног Балкана у ЕУ- 3 часа
7. Проширење ЕУ и транс-атлантски односи- 3 часа
8. Европска политика суседства и питања везана за енергетску безбедност- 3 часа
9. Етничке мањине и проширење ЕУ- 3 часа
10/11. Европски цивилизацијски процес – 6 часова
12/13. Изазови проширења ЕУ– 6 часова
14/15. ЕУ 2030. године– 6 часова
Практична настава
Анализа материјала
Литература:
- E. Brimmer, S. Frohlich (eds.), Strategic Implications of European Union Enlargement, Center
forTransatlantic Relations, Johns Hopkins University, 2005.
- F. Bindi, I. Angelescu (eds.), Frontiers of Europe: A Transatlantic Problem?, Brookings Institution
Press,2011.
- 3. D. Benjamin (ed.), Europe 2030, Brookings Institution Press, 2010.
Број часова активне наставе

Теоријска настава: 30

Практична настава: 15

Методе извођења наставе:
Интерактивна настава која обухвата уводно излагање од стране предавача и учешће студенaта; студенти су
обавезни да се припреме за наставу и да учествују у дискусији; студенти могу да спреме усмена излагања о
одређеној теми; индивидуалне консултације.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

Активност у току
предавања

5

Писмени испит

30

Семинарски радови

20

Тестови

30

Активности током вежби

15

17. Европски управни простор
Програм: Mастер eвропских интеграција (Master in European Integration)
Назив курса: EВРОПСКИ УПРАВНИ ПРОСТОР
Наставници:
Проф. др Стеван Лилић
Статус курса: изборни курс
Број EСПБ: 6 ЕСПБ
Потребне квалификације: завршене основне академске студије
Циљ курса:
Курс има за циљ стицање продубљеног знања из области политике европског управног простора.
Резултат курса:
По завршеном курсу, студенти су упознати са материјом европског управног простора. Студенти су
оспособљени за примену европских стандарда у области управног одлучивања и припрема за рад у државној
управи, невладином сектору и адвокатским канцеларијама, као и да наставе академско усавршавање у овој
области.
Садржај курса:
1. Идеја и развој европског управног простора – прва недеља – 3 часа
2. Примарни извори европског управног права и политике – друга недеља – 3 часа
3. Секундарни извори европског управног права и политике – трећа недеља – 3 часа
4. Упоредни приступ европској административној политици – четврта недеља – 3 часа
5. Администрација и начела добре управе – пета недеља – 3 часа
6. Администрација ЕУ – шеста недеља - 3 часа
7. Административне функције у ЕУ – седма недеља - 3 часа
8. Фундаментални принципи европског управног простора – осма недеља - 3 часа
9. Европски управни простор и административне институције у државама чланицама – девета недеља 3 часа
10. Европски суд правде и административне одлуке – десета недеља – 3 часа
11. Савет Европе и европски управни простор – једанаеста недеља – 3 часа
12. Препоруке СЕ које се односе на управни поступак – дванаеста недеља – 3 часа
13. Препоруке СЕ које се односе на судску заштиту од незаконитих управних аката – тринаеста недеља
– 3 часа
14. Препоруке СЕ које се односе на извршење управних и судских одлука – четрнаеста недеља – 3 часа
15. Европски суд за људска права и стандарди управног поступка – петнаеста недеља – 3 часа
Практични рад:
Анализа релевантних извора и актуелних питања.
Литература:
- Paul Craig, EU ADMINISTRATIVE LAW, Oxford University Press, 2006.
- G. Della Cananea, DIRITTO AMMINISTRATIVO EUROPEO. Principi e instituti, Giufrè, 2006.
- Epaminondas Spilitipoulos, GREEK ADMINISTRATIVE LAW, Ant. N. Sakkoulas, Athens, Bruylant, Brussels,
2004.
- W. Bradley, K. D. Ewing, CONSTITUTIONAL AND ADMINISTARTIVE LAW, 13th edition, Person Education,
Harlow, 2003.
- D.H. Bahran, ADMINISTRATIVNOE PRAVO, Moskva, 1997.
- H.W.R. Wade, C.F. Forsyth, ADMINISTRATIVE LAW, Oxford, 7th Edition, 1994.
Број часова наставе:

Теоријска настава: 30

Практична настава: 15

Метод извођења наставе:
Курс се састоји од интерактивне наставе која подразумева упознавање студената са основама тематске
јединици, а затим укључивање студената у анализу задате теме. Студенти треба да буду припремљени за
наставу како би имали прилику да се активно укључе у дискусију. Задату тему студенти могу усмено
изложити у трајању од 15 минута. Студенти ће бити у прилици да са наставницима имају континуирану
комуникацију и индивидуалне консултације.

Систем оцењивања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе

Поени

Завршни испит

Активност током наставе

5

Писмени испит

Активност током вежби

15

Усмени испит

Тестови

30

Семинарски радови

20

Поени

30

18. Заједничка пољопривредна политика ЕУ
Студијски програм: Mастер eвропских интеграција (Master in European Integration)
Назив предмета: ЗАЈЕДНИЧКА ПОЉОПРИВРЕДНА ПОЛИТИКА
Наставници:
Проф. др Бранко Ракић, доц. др Бојан Милисављевић, доц. др. Бранко Радуловић, асист. др Маја
Лукић
Статус предмета: обавезни/изборни предмет
Број ЕСПБ: 6 ЕСПБ
Услов: диплома основних академских студија
Циљ предмета:
Стицање продубљеног теоријског знања о изворима права и предмету регулисања заједничке пољопривредне
политике ЕУ, њеном појму и циљевима, организацији заједничког тржишта, регулисању тровине
пољопривредним производима са трећим државама, реформама заједничке пољопривредне политике, пакету
мера названом "Агенда 2000", односу СТО и пољопривреде ЕУ, начину финансирања ЗПП и руралног
развоја у ЕУ, као и перспективама за политику будућности после "Реформе 2013".
Исход предмета:
Студент ће по завршетку овог предмета бити упознат са изворима права и предметом регулисања, као и
појмом и циљевима заједничке пољопривредне политике у ЕУ, имаће способност праћења развоја и реформи
ЗПП-а, познаваће циљеве ЗПП-а који су постављени још у Римском уговору и моћи ће да дискутује о томе у
којој мери су они достигнути и да ли су релевантни у 21. веку. Имаће способност да анализира главне
факторе који су примењују на међународном, европском и националном нивоу држава чланица ЕУ у овој
области, како пољопривредној, тако и непољопривредној, познаваће утицај Светске трговинске организације
на ЗПП, као и интернационализацију ЗПП. Студент ће стећи способност за практично, тако и доктринарно
истраживање права ЕУ.
Садржај предмета:
Теоријска настава
1. Увод: Основе и историјски развој заједничке пољопривредне политике (ЗПП) – прва недеља – 3 часа.
2. ЗПП од 1960 до 1980.: политика са циљем интегрисања пољопривреде у модерну европску економију –
друга недеља - 3 часа
3. Реформа Mac Sharry и уговори ГАТТ: ново издање заједничке пољопривредне политике – трећа недеља
- 3 часа
4. Агенда 2000: реформа ЗПП и проширење ЕУ; Реформа из 2003. године – четврта недеља – 3 часа
5. Правни оквир и механизми ЗПП; институционална структура ЗПП – пета недеља – 3 часа
6. Заједничко пољопривредно тржиште; пољопривреда и пољопривредни производи – шеста недеља – 3
часа
7. Пољопривреда ЕУ са 27 држава чланица – седма недеља - 3 часа
8.Заједничка пољпоривредна политика и њено поједностављење– осма недеља – 3 часа
9. Заједничка организација тржишта у пољопривредном сектору -девета недеља – 3 часа
10. Финансирање заједничке пољопривредне политике – десета недеља – 3 часа
11. Заједничка организација тржишта у време реформи – једанаеста недеља – 3 часа
12. Будућност заједничке пољопривредне политике - дванаеста недеља – 3 часа.
13. ЕУ проширења и ЗПП - тринаеста недеља - 3 часа
14./15. Међународна пољопривредна трговина и СТО; баланс реформи ЗПП; ЗПП и њени недостаци четрнаеста и петнаеста недеља - 6 часова

Практична настава
Анализа релевантних извора и актуелних практичних питања.
Литература:
a. C. Howarth, A. Kullmann, P. Swidlicki, "More for Less: Making the EU's farm policy work for growth and
the environment", Open Europe 2012.
b. Garzon, Reforming the Common Agricultural Policy, Palgrave Macmillan, 2007.
c. R. Ackrill, The Common Agricultural Policy, Palgrave Macmillan, 1997.
d. Selected Internet Sites: European Union Agriculture Directorate General, EU Enlargement Directorate
General, WTO, OECD.
e. Selected cases of the European Court of Justice.
Број часова активне наставе

Теоријска настава: 30

Практична настава: 15

Методе извођења наставе:
Интерактивна настава која обухвата уводно излагање од стране предавача и учешће студента; студенти су
обавезни да се припреме за наставу и да учествују у дискусији; поједини студенти могу да спреме усмена
излагања од по 15 минута на задату тему; колективне и индивидуалне консултације.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

активност у току предавања

5

писмени испит

практична настава

15

усмени испит

колоквијуми

30

..........

семинари

20

поена

30

19. Мањинска права и политика Европске уније
Студијски програм : Mастер eвропских интеграција (Master in European Integration)
Назив предмета: МАЊИНСКА ПРАВА И ПОЛИТИКЕ У ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ
Наставници:
Проф. др Миодраг Јовановић, доц. др Ивана Крстић
Статус предмета: изборни предмет
Број ЕСПБ: 6 ЕСПБ
Услов: диплома основних академских студија
Циљ предмета:
Курс се бави мањинским правима и политикама у ЕУ, а има за циљ да пружи преглед кључних принципа и
законодавства у области мањинске заштите у Европи, да истражи различите политике које обезбеђују
мултикултурализам, да истражи заштиту мањинских група кроз признање колективних права, као и различите
институте који су дизајнирани ради обезбеђења суштинске једнакости попут позитивних мера, као и да
истражи позицију Рома и Муслимана у Европи, као две доминантне мањинске групе.
Исход предмета:
Курс треба да пружи разумевање разлога и циљева развоја мањинских политика и правног оквира у Европи,
да развија критичко размишљање код студената, њихову способност да прихвате и разумеју различите
политике у овој области права, као и способност обављања послова који се тичу мањинских права и даље
истраживање у овој области.
Садржај предмета:
Теоријска настава
a.
b.
c.

Увод у заштиу мањина у Европи – Ко су националне мањине у Европи?– прва недеља – 3 часа
Права националних мањина пре 1989. године– друга недеља - 3 часа
Права националних мањина након 1989. године– трећа недеља - 3 часа

d.
e.
f.
g.
h.
i.

Индивидуална и/или колективна права - четврта недеља – 3 часа
Позитивне мере – једнака права на политичко учешће – пета недеља – 3 часа
Ограничења процедуралне инклузије – шеста недеља – 3 часа
Језик, идентитет и представљање - седма недеља – 3 часа
Образовање и мањинска права – осма недеља – 3 часа
Заштита мањина на основу Међународног пакта о грађанским и политичким правима - недеља – 3
часа
j. Институционални оквир у ЕУ за заштиту националних мањина – десета недеља – 3 часа
k. Заштита мањина у оквиру ОЕБС-а – једанаеста недеља – 3 часа
l. Политике, религија и слобода говора -дванаеста недеља – 3 часа
m. Положај Муслимана у ЕУ-тринаеста недеља - 3 часа
n. Положај Рома у ЕУ-четрнаеста недеља - 3 часа
o. Будући развој мултикултурних политика у ЕУ - 3 часа
Практична настава
Анализа релевантне судске праксе и политика у области мањинских права и мултикултурализма
Литература:
- M. Jovanovic, Collective Rights, Oxford University Press, 2012;
- K. Shoraka, Human Rights and Minority Rights in the EU, Routledge, 2010;
- Phillips, Multiculturalism without Culture, Princeton University Press, 2009;
- T. H. Malloy, National Minority Rights in Europe, Oxfod University Press, 2005;
- S. May, Language and Minority Rights: Ethnicity, Nationalism and the Politics of Language, Routledge, 2012.
Број часова активне наставе

Теоријска настава: 30

Практична настава: 15

Методе извођења наставе
Интерактивна настава која обухвата уводно излагање од стране предавача и учешће студента; студенти су
обавезни да се припреме за наставу и да учествују у дискусији; поједини студенти могу да спреме усмена
излагања; колективне и индивидуалне консултације.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе

Поена

Завршни испит

активности у току предавања

5

писмени испит

практична настава

15

усмени испит

колоквијуми

30

..........

семинари

20

поена

30

20. Имиграциона политика и политика азила у Европској унији
Студијски програм : Mастер eвропских интеграција (Master in European Integration)
Назив предмета: ИМИГРАЦИОНА ПОЛИТИКА И ПОЛИТИКА АЗИЛА У ЕУ
Наставници:
Доц. др Ивана Крстић, доц. др Марко Давинић, доц. др Бојана Чучковић, асист. др Маја Лукић
Статус предмета: изборни предмет
Број ЕСПБ: 6 ЕСПБ
Услов: диплома основних академских студија
Циљ предмета:
У оквиру курса студенти изучавају политике и право азила у ЕУ. Курс има неколико циљева: да пружи преглед
кључних принципа и правног оквира у области азила у Европи, да пружи анализу релевантне међународне и
домаће праксе, да нагласи значај злоупотребе појединих института, попут принципа „сигурне треће земље“,
као и да охрабри критичко размишљање код студената да испитују различите миграторне политике.
Исход предмета:

Разумевање разлога за миграцију и његовог утицаја на проширење ЕУ. Студенти треба да стекну знање о
релевантним изворима, судској пракси и примени права азила у ЕУ. Курс треба да развије критичко
размишљање код студената, њихову способност да схвате значај злоупотребе појединих института, значај
људских права у овој сензитивној обасти, као и њихову способност обављања послова у вези примене овог
права и његовог критичког даљег истраживања.
Садржај предмета:
Теоријска настава
1. Одређење појма миграције и историјски преглед права на азил– прва недеља – 3 часа
2. Узроци миграција и њихов утицај на проширење ЕУ– друга недеља - 3 часа
3. Дефинисање избеглице и случајеви који остају изван дефиниције– трећа недеља - 3 часа
4. Екстратериторијални азил у праву ЕУ– четврта недеља – 3 часа
5. Миграције, људска права и заштита – пета недеља – 3 часа
6. Права миграната: европски нормативни оквир – шеста недеља – 3 часа
7. Процедура за добијање избегличког статуса у праву ЕУ– седма недеља – 3 часа
8. Примена концепта „сигурне треће земље“ – осма недеља – 3 часа
9. Притварање и депортација - девета недеља – 3 часа
10. Заштита избеглица и примена принципа забране протеривања (non-refoulement)– десета недеља – 3
часа
11. Политика у области миграција и спољни односи ЕУ– једанаеста недеља – 3 часа
12. Ирегуларни мигранти у Европи -дванаеста недеља – 3 часа
13. Интеграцаја трећих држављана у правном систему ЕУ - тринаеста недеља - 3 часа
14. Право азила у Републици Србији - 3 часа
15. Утицај Уговора из Лисабона и будућност права азила у ЕУ -петнаеста недеља - 3 часа
Практична настава
Анализа судске праксе и политике ЕУ у области миграција
Литература:
1. F. A.N.J. Goudappel, The Future of Asylum in the European Union: Problems, proposals and human
rights,T.M.C. Asser Press, 2011;
2. S. Peers (ed.), EU Immigration and Asylum Law: Text and Commentary (Immigration and Asylum Law and
Policy in Europe, Martinus Nijhoff, 2012;
3. T. Gammeltoft-Hansen, Access to Asylum: International Refugee Law and the Globalisation of Migration
Control, Cambridge University Press, 2011;
4. G. Clayton, Textbook on Immigration and Asylum Law, Oxford University Press, 4th. ed., 2010;
5. M. den Heijer, Europe and Extraterritorial Asylum, Hart Publishing, March 2012.
Број часова активне наставе

Теоријска настава: 30

Практична настава: 15

Методе извођења наставе:
Интерактивна настава која обухвата уводно излагање од стране предавача и учешће студента; студенти су
обавезни да се припреме за наставу и да учествују у дискусији; поједини студенти могу да спреме усмена
излагања; колективне и индивидуалне консултације.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе

Поена

Завршни испит

активност у току предавања

5

писмени испит

практична настава

15

усмени испит

колоквијуми

30

..........

семинари

20

21. Придруживање Србије Европској унији
Студијски програм: Mастер eвропских интеграција (Master in European Integration)
Назив предмета: ПРИДРУЖИВАЊЕ СРБИЈЕ ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ

поена

30

Наставници:
Проф. др Бранко Ракић, доц. Др Бојан Милисављевић, доц. др Александар Гајић
Статус предмета: изборни предмет
Број ЕСПБ: 6 ЕСПБ
Услов: диплома основних академских студија
Циљ предмета:
Стицање продубљених знања и могућности разумевања и критичке анализе процеса интеграције Републике
Србије у Европску унију.
Исход предмета:
Студент по завршетку курса стиче способност разумевања и критичке анализе процеса приступања Републике
Србије Европској унији.
Садржај предмета:
Теоријска настава
1. Политика проширења ЕУ. Критеријуми из Копенхагена. Поступак пријема у чланство ЕУ. (3 часа)
2. Односи Србије и ЕУ. (3 часа)
3. Политички услови чланства у ЕУ и Р. Србија (3 часа)
4. Владавина права као услов за чланство у ЕУ (3 часа)
5. Економски критеријуми чланства у ЕУ и Р. Србија(3 часа)
6. Капацитет Републике Србије да преузме обавезе из чланства (3 часа),
7. Мултилатерални економски дијалог са Комисијом и државама чланицама ЕУ (3 часа).
8. Инструменти предприступне помоћи (3 часа )
9. Визна либерализација и споразум о реадмисији (3 час)
10. Регионална сарадња и добросуседски односи (3 часа)
11-12. Сарадња Р. Србије са Међународним кривичним трибуналом за бившу Југославију (6 часова)
13. Питање статуса Косова и Метохије и приступање Р. Србије ЕУ. (3 часа)
14-15. Закључна разматрања: Проблеми и изазови Републике Србије у процесу приступња ЕУ (6 часова)
Практична настава
Анализа релевантних извора и актуелних практичних питања;
Литература:
1. Enlargement Strategy and main Challenges 2012-2013 –Communication from the Commission to the European
Parliament and the Council, Brussels, 10. October 2012.
2. Stabilisation and Association Agreement between the European Communities and their Member States of the
One Part, and the Republic of Serbia, of the Other Part.
3. Commission Opinion on Serbia’s application form membership of the European Union (2011)
4. National Programe for the Integration of Serbia in the European Union for period 2008-2012
5. Serbia 2012 (actual) Progress Report, Communication from the Commission to the European Parliament and
the Council, Brussels 2012.
6. Б. Кошутић, Б. Ракић, Б. Милисављевић, Увод у право Европске уније, Београд 2012 (стр.88-118, 166178)
Број часова активне наставе

Теоријска настава: 30

Практична настава: 15

Методе извођења наставе
Интерактивна настава која обухвата уводно излагање од стране предавача и учешће студента; студенти су
обавезни да се припреме за наставу и да учествују у дискусији; поједини студенти могу да спреме усмена
излагања од по 15 минута на задату тему; колективне и индивидуалне консултације.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

активност у току предавања

5

писмени испит

практична настава

15

усмени испит

колоквијуми

30

..........

семинари

20

поена

30

