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ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ СА I ГОДИНЕ СТУДИЈА 
 

Увод у право 
 

Наставник: проф. др Драган Митровић, проф. др Радмила Васић, проф. др Јасминка Хасанбеговић, проф. др 

Миодраг Јовановић, доц. др Горан Дајовић. 
Статус предмета: Обавезни предмет 
Број ЕСПБ:12 
Услов: 
Циљ предмета: Курс из Увода у право има за главни циљ да студенте упути у правнички начин размишљања, да створи 

и прошири њихово знање, као и да их оспособи за критичко правничко размишљање које ће им развити осећај за 

препознавање истинских вредности, а у практичном раду и животу избрусити сећај врхунске професионалне 

одговорности унутар оквира неопходног легализма који се увек очекује или захтева од правника. 
Исход предмета: Студенти ће стећи основна теоријска знања о држави и праву, савладати основну правну 

терминологију и развити критички начин размишљања о феноменима државе и права. 
Садржај предмета:1. Појам, предмет, методи Увода у право и проблем дефинисања државе и права; 2.  Приступи појму 

права и правила о људском понашању; 3. Принудна природа правних норми; 4. Теорије о праву и идеја права између 

силе и правде; 5. Три лица државе (сила, власт, ауторитет) и Правна организација државе; 6. Сувереност, државни разлог 

и стање државне нужде, владавина права и правна држава; 7. Облици државе и државног уређења; 8.Нација и држава; 9. 

Појам и елементи правног поретка и  појам и врсте правних норми 10. Појам, врсте и елементи правних норми; 11. Појам 

елементи и врсте правних аката; 12.Формални извори права 13. Разлике између англосаксонског и континенталног типа 

права; 14. Важење и примена права; 15. Тумачење права. 
Литература  

Обавезна: Драган М. Митровић, Увод у право, 4 изд., „Центар за издаваштво и информисање Правног факултета 

Универзитета у Београду“, Београд 2012. или Коста Чавошки, Радмила Васић, „Увод у Право“, „Центар за издаваштво 

и информисање Правног факултета Универзитета у Београду“, Београд 2010. 

Допунска: Бобио Норберто, Античке и модерне идеје демократије, Демократија и једнакост и Сусрет либерализма и 

демократије, у Либерализам и демократија, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1995.; Врачар Стеван К., 

Универзалност приниципа правде, у О правди и правичности, приредио Милош Кнежевић, изд. Дом културе Студентски 

град, Београд, 1995.; Келзен Ханс, Шта је правда?, час.  Правни живот, бр. 9, том  XV,  изд. Удружење правника Србије, 

Београд, 1995.; Келзен Ханс, Тумачење, у Чиста теорија права, Гутенбергова галаксија, Београд, 2000.; Марковић 

Божидар С., Односи између позитивног и праведног права и Начела демократије, у О праведном праву, Visio mundi 

accademic press, Нови Сад, 1994.; Перелман Хаим, Правно расуђивање и Проблем празнина у праву – Покушај синтезе, 

у Право, морал и филозофија, Нолит, Београд, 1983.; Радбрух Густав, Пет минута филозофије права и Законско 

неправо и надзаконско право, у Филозофија права, Правни факултет, Београд, 2006.; Тасић Ђорђе, Извори позитивног 

права и Правда, општи интерес и друштвени мир, у Расправе из филозофије и теорије права, Правни факултет у 

Београду, Дом културе Студентски град, Београд, 1992.; Харт Херберт, Има ли природних права?, у Огледи из 

филозофије права, Плато, Београд, 2003. 

 

 
Број часова  активне наставе Остали часови 
Предавања:6*15 

 
Вежбе:2*15 Други облици наставе:- Студијски истраживачки рад: 

 
Методе извођења наставе: предавања и вежбе 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 10 писмени испит  
практична настава 10 усмени испт 70 
колоквијум-и 10 ..........  
семинар-и    

 

  



РИМСКО ПРИВАТНО ПРАВО 
 

Наставник: Проф. др Мирослав Милошевић, проф. др Жика Бујуклић, проф. др Милена Полојац, доц. др Владимир 

Вулетић 
Статус предмета: Обавезни предмет 
Број ЕСПБ:10 
Услов: 
Циљ предмета: Стицање знања о процесу настанка, еволуције и промена установа и норми римског права деловањем 

различитих историјских околности; разумевање континуитета континентално-европске правне традиције и правне 

теорије; зближавање студената са правном терминологијом која је и данас актуелна; упознавање са утицајем римског 

права на данашња европска права, упознавање са техникама рада римских правника, које су модел трајне вредности када 

се ради о практичном функционисању права и његовом прилагођавању друштвеним потребама. 
Исход предмета : Студенти ће стећи знања из римског права као правног система на коме се заснивају савремени 

европско-континентални правни пореци, овладати правном терминологијом, спознати значај римског права за изградњу 

савремених правних система. Знања која буду стекли из ове области помоћи ће им да боље разумеју грађу 

позитивноправних и историјскоправних предмета, посебно да разумеју начин на који се право прилагођава друштвеним 

потребама.   
Садржај предмета 

1. Значај изучавања римског права и извори; 2. Римско друштво и држава; 3.Старо цивилно право; 4. Класично право 5. 

Посткласично право (опште особине и извори - ius и leges, зборници права, Јустинијанова кодификација), 6. Римско 

право у средњем и новом веку (континуитет и рецепција, римско право у оквиру општег цивилизацијског развоја 

Европе); 7. Институције римског права – Општи део (римска схватања о праву и правном односу, поделе права, правне 

чињенице и правни послови, вршење права); 8. Статусно право и породица; 9. Грађански судски поступак; 10. Стварно 

право; 11. Наследно право; 12. Облигационо право Општи део - Правна природа облигација, предмет облигације, 

субјекти облигација; 13. Гашење облигација 14. Извори облигација (контракти , вербални контракти, литерални 

контракти, реални контракти, консенсуални контракти, неименовани контракти, пактови (pacta adiecta, pacta praetoria, 

pacta legitima), квазиконтракти (condictiones sine causa, negotiorum gestio, communio incidens); 15. Извори облигација: 

деликти и квазиделикти. 
Литература  

Обавезна (алтернативно, било које издање): Д. Стојчевић, Римско право; О. Станојевић, Римско право; А. Маленица, 

Римско право; М. Милошевић, Римско право; Ж. Бујуклић, Римско приватно право. 

Допунска: Ј. Даниловић-О. Станојевић, Текстови из римског права (практикум за вежбе), Службени Лист, Београд, 

2003; О. Станојевић, Gaius noster (прилог историји римске правне науке), Институт за правну историју и центар за 

документацију и публикацију Правног факултета, Београд 1976; Ж. Бујуклић, Forum Romanum (римска држава, право, 

религија и митови), Центар за публикације Правни факултет у Београду (etc), Београд 2005; M. Kaser, Das Roemische 

privatrecht I -II, C. H. Beck, München, 1971, 1975; A. Watson, The Law of property in the Later Roman Republic, 1976; R. 

Zimmerman, The Law of Obligations, 1999. 
Број часова  активне наставе Остали часови 
Предавања:6*15 

 
Вежбе:2*15 Други облици наставе:- Студијски истраживачки рад: 

 
Методе извођења наставе: предавања, вежбе, стручна група, консултације 

 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 10 писмени испит  
практична настава вежбе/студијска група До 35 усмени испт 35 
колоквијум-и 10 ..........  
семинар-и 10   

 

  



Упоредна правна традиција 
 

Наставник: проф. др Сима Аврамовић, доц. др Војислав Станимировић 

Статус предмета: ОБАВЕЗНИ 

Број ЕСПБ: 8 

Услов:  

Циљ предмета: Развијање критичког мишљења о правноисторијским феноменима, разумевање природе установа и 

продубљивање знања о њиховој генези. 

Исход предмета Стицање знања о кључним историјскоправним аспетктима светских цивилизација. 

Садржај предмета УВОДНИ ДЕО (Упоредна правна традиција и историја права; Упоредно право и упоредни метод; 

Правна традиција и историјска јуриспруденција; Главне правне породице; Извори сазнања и извори права); 

ПРИМИТИВНО ПРАВО (Првобитна заједница и племенска друштва; Настанак човека и првих људских заједница; Брак 

и породица у племенским друштвима; Примитивно право и његове одлике; Примитивно право у савременом свету 

(Native American Law, Aborigine Law, Africa, etc.); ПРАВНА ТРАДИЦИЈА СТАРОГ ВЕКА (Ancient Legal Tradition) 

(Основне одлике Старог века – настанак првих држава и писаног права; Древна оријентална правна традиција; Античка 

грчка правна традиција; Хеленистичке државе и право - преносиоци оријенталне и грчке правне традиције); 

СРЕДЊОВЕКОВНA ПРАВНА ТРАДИЦИЈА (Medieval Legal Tradition) (Основне одлике Средњег века – феудално ius 

commune и партикуларно право; Византија и византијска правна традиција - спона са римским правом и расадник права 

у југоисточној Европи;Франачка и франачко право – заједнички ембрион немачке и француске правне традиције и 

рецепција римског права; Канонско право као фактор унификације средњовековног права; Настанак шеријатске правне 

традиције у Арабљанској држави; Средњовековна Енглеска и рађање Common Law традиције); ПРАВНА ТРАДИЦИЈА 

МОДЕРНОГ ДОБА (Modern Legal Tradition) (Основне одлике Новог века - стварање модерне државе и права; 

Низоземска револуција, Холандска република и римско-холандско право; Немачке земље и немачка правна традиција; 

Швајцарска република и скупштински систем власти; Парламентарни систем у Енглеској - политички оквир развоја 

права; САД и председнички систем као политички оквир развоја права; Правна и политичка традиција Француске; 

Правна традиција социјалистичких земаља; Европско право и правна традиција; Правни империјализам (освајачи и 

освојени), правни транспланти (донори и примаоци) и глобални домети правних породица. 

Литература  

Обавезна: Аврамовић, С. – Станимировић, В., Упоредна правна традиција, Београд 2012 

Допунска: А. Тојнби, Истраживање историје, Београд-Подгорица 2002 (Службени лист СРЈ); Л. Морган, Древно 

друштво, Београд 1981 (Просвета) или било које друго издање; С. Аврамовић, Исејево судско беседништво и атинско 

право, Београд 2005 (Службени лист СЦГ); Правна држава у антици – pro et contra, Београд 1998 (Правни факултет у 

Београду); Г. Острогорски, Историја Византије Београд 1970 (Просвета) или било које друго издање; А. Соловјев, 

Историја словенских права, Београд 1998 (Службени лист СРЈ); Д. Поповић, Оглед о одговорној влади, Београд 1989 

(Драганић); О. Станојевић, Основи прецедентног права, Београд 1980 (Правни факултет у Београду); А. Вотсон, Правни 

транспланти, Београд 2010 (Правни факултет у Београду)  

Број часова  активне наставе  Теоријска настава: 60 Практична настава: 30 

Методе извођења наставе: предавања и вежбе 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена 

 
Завршни испит  поена 

настава-предавања 10 усмени испит 30 

студијска група 20   

вежбе 10 

колоквијуми  10 

успешно одбрањен семинарски рад 10 

остале активности по оцени испитивача 10 

  

  



Уставно право 
 

Наставник: проф. др Oливера Вучић, проф. др Владан Петров, доцент др Танасије Маринковић, доцент др Марко 

Станковић 
Статус предмета: Обавезни предмет 
Број ЕСПБ:11 
Услов: 
Циљ пр едмета -Cтицање знања о уставном праву као правној грани и као правној дисциплини 

-Проучавање „стандардне“ уставне материје (државна власт и друштво) и сагледавање њеног значаја као основе 

државног и друштвеног уређења земље 

-Развијање код студената способности правног логицирања путем правне анализе политичких институција 

-Подстицање студената да заузимају активан, правно а не политички утемељен, став према уставној стварности 

-Формирање студената као будућих правника који ће обједињавати сва добра обележја правника-теоретичара и 

правника-практичара  
Исход предмета  

Студенти ће стећи знања о уставном праву и вештину правне анализе политичких институција.  Студенти ће стећи 

темељна знања о начелима и вредностима класичног уставног права, као и способит разлучивања трајног од 

привременог, правила од „аномалије“ у уставном животу. 
Садржај предмета 

1. Општа питања Уставног права; 2.Теорија устава и уставности; 3. Уставна историја Србије; 4. Опште учење о државној 

власти; 5. Бирачко тело и бирачка власт; 6. Политичке странке; 7. Парламент и законодавна власт; 8. Извршна власт 

(шеф државе и влада); 9. Општа питања федералне државе; 10. Локална самоуправа;  11. Територијална аутономија; 12. 

Људска и грађанска права; 13. Појам и начела владавине права; 14. Судска власт и судски систем; 15. Уставно судство. 
Литература  

Обавезна:  

Ратко Марковић, Уставно право, Београд, 2012. 

Допунска: 

С. Јовановић, Држава I-II, Београд, 1936., М. Јовичић, Велики уставни системи, Београд, 1984., Р. Лукић, Политичка 

теорија државе, Београд, 1962., Хамилтон, Медисон, Џеј, Федералистички списи, Београд, 1981., К. Фридрих, Уставна 

влада и демократија, Подгорица, 2005., M. Duverger, Institutions politiques et droit constitutionnel, 1-2, Paris, 1980-1982.; 

K. C. Wheare, Modern Constitutions, London, 1951. 

 

 
Број часова  активне наставе Остали часови 
Предавања:105 

 
Вежбе:30 Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 

 
Методе извођења наставе: предавања и вежбе 

 

 

 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 30 писмени испит  
практична настава студијска 

групра/вежбе 
30/20 усмени испт 30 

колоквијум-и 10 ..........  
семинар-и и остале активности 10   

 

  



 

Српска правна историја 
 

Наставник: проф. др Мирјана Стефановски, проф. др Зоран С. Мирковић 

Статус предмета: Обавезни предмет 

Број ЕСПБ: 7 

Услов: Уписан први семестар студија 

Циљ предмета: практични циљ за изучавањем националне правне историје се састоје у омогућавању историјског 

тумачења постојећег права, без којег догматско тумачење не би дало резултата; разумевање правно – историјског 

процеса; свест о примању културних вредности прошлости од стране данашњости; упознавање са различитим правним 

изворима у прошлости и разумевање њиховог значаја; употпуњавање општег правничког образовања и развијање 

критичког мишљења; овладавање старијом правном терминологијом као делом савременог језичког правног блага; 

разумевање значаја правничке културе и њеног утицаја на друштво као и утицаја друштва на њу; овладавање најбољим 

правним традицијама из наше прошлости 

Исход предмета Стицање основних знања из правноситоријских аспеката српске правне историје.  

Садржај предмета Део I Средњи век: I Досељавање Јужних Словена и њихове прве државне организације (Прве 

државне творевине Јужних Словена; Рашка и Дукља); II Наше самосталне средњовековне државе и њихово право (Босна; 

Србија; Дубровник и дубровачко право (VII-XIX век); Развитак приморских градова и њихово право); Део II Срби под 

страном влашћу (Губитак државне самосталности потпадањем под власт Османског царства; Значај сеоба и живот под 

влашћу Аустријског царства; Млетачка владавина у приморским крајевима); Део III Државно-правни развој у XIX и 

почетком XX века: I Србија од 1804. до 1914. године (Период од краја XVIII века до 1839. године; Државноправни развој 

Србије у периоду од 1839. до 1870. године; Државноправни развој Србије од 1870. до 1900. године; Основне 

карактеристике развитка Србије у периоду 1903-1914.); II Црна Гора ( Постанак и развитак државе; Развитак права); Део 

IV Краљевина Срба, Хрвата и Словенаца – Краљевина Југославија: I Стварање прве заједничке јужнословенске државе 

– Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца (Предисторија стварања заједничке јужнословенске државе; Поједини елементи 

образовања Краљевине СХС); II Државноправни развитак између два рата (Образовање прве владе Краљевства Срба, 

Хрвата и Словенаца. Привремено народно представништво; Устав Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца од 28. 6. 1921. 

године, тзв. Видовдански устав; Криза парламентаризма у Краљевини СХС и шестојануарска диктатура; Устав 

Краљевине Југославије од 3. септембра 1931, тзв. Септембарски устав; Развитак права) 

Литература  

Обавезна: Д. Јанковић, М. Мирковић, Државноправна историја Југославије, Београд (неко од издања); Д. Јевтић, Д. 

Поповић, Народна правна историја, Београд (неко од издања). 

Допунска: Теодор Тарановски, Историја српског права у Немањићкој држави, књига I «Историја државног права», 

Београд, 1931, (или Београд, 1996); Александар Соловјев, Законодавство Стефана Душана цара Срба и Грка, Скопље, 

1928 (Београд, 1998); Слободан Јовановић, Уставобранитељи и њихова влада (1838 – 1858), Београд, 1912 (или издање 

од 1928, 1933, 1990 – III књига Сабраних дела). 

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 45 Практична настава: 30 

Методе извођења наставе: предавања и вежбе 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена 

 
Завршни испит  поена 

настава-предавања 10 усмени испит 30 

студијска група 20   

вежбе 10 

колоквијуми  10 

успешно одбрањен семинарски рад 10 

остале активности по оцени испитивача 10 

 

  



Основи социологије права 
 

Наставник: проф. др Милован Митровић; проф. др Саша Бован; доц. др Данило Вуковић. 

Статус предмета: Обавезни предмет 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: 

Циљ предмета: Његов општи образовни циљ јесте да студенте  уведе у основне проблеме и савремене токове 

фундаменталних друштвених наука који се појављују на три нивоа: теоријско-епистемолошком, методолошко-

истраживачком и практично-примењеном. 

Исход предмета    Студенти ће имати непосредан увид у емпиријске доказе који потврђују релевантност проблема 

социологије права и правне теорије уопште; Тиме ће бити олакшана реализација свих предходно набројаних циљева 

овог курса, нарочито оних који се односе на сагледавање значаја правничке професије, развоја правне свести и 

разумевања суштине права као технике регулисања друштвених односа; Студенти ће бити у могућности да развију 

критички однос према сопственом позиву и критички начин мишљења о праву; 
Садржај предмета  

Део први:    ДРУШТВО  И   ПРАВО 

I СОЦИОЛОГИЈА И СОЦИОЛОГИЈА ПРАВА - Социологија  као "наука друштвене кризе", Плурализам у социологији, 

Социологија права – рефлексивни сусрет социологије и права, Принципи научног сазнања и правне нормеДруштвени 

детерминизам, социолошки закони и објашњење у социологији, Елементи, поступци и технике социолошког метода 

II ДРУШТВЕНИ ПРОЦЕСИ И ПРАВНА РЕГУЛАЦИЈА - Друштвени процеси и правни односи, Друштвена репродукција 

и правна регулација, Људски рад и друштвене норме: подела рада – између друштвеног закона и правних прописа, 

Обичајна регулација традиционалних радова, Рад и право у  модерном друштву: радне организације као правне институције, 

Демографска репродукција и право: правни аспекти популационе политике, Еколошки проблеми и право 

III  ДРУШТВЕНЕ ГРУПЕ И ПРАВO - Друштвена структура и правни систем, Појам и врсте друштвених група, Савремени 

брак, породица и породично право, Друштвени односи и права генерација и полова, Етнички односи и право, Права 

локалних заједница, Друштвене неједнакости и право 

III   ДРУШТВЕНЕ УСТАНОВЕ, ОРГАНИЗАЦИЈЕ И ПРАВО - Друштвене установе и организације - темељи друштвеног 

и правног система, Врсте друштвених установа и организација, Право и бирократска организација, Организација “тоталних” 

и  “дисциплинских” институција, Аутократске и демократске организације, Политичке организације и право  

IV   КУЛТУРА И ПРАВО - Појам и елементи културе: плурализам културних образаца, Право као културни образац: од 

обичаја до права, Правна култура – јединство правне свести и правне праксе, Обрасци културе и право, Професије  и 

професионалнa етика, Идеологија и право, Друштвена контрола и социјалне девијације 

V   ПРОМЕНЕ У САВРЕМЕНОМ ДРУШТВУ И ПРАВО - Промене су сталне, а развој и напредак нису, Право као чинилац 

и као показатељ друштвеног развоја, Право на образовање и развој савремених друштава, Комуникацијске технологије и 

право информатичког друштва, Право и сила у условима глобализације: "светско друштво" и(ли) "нови светски поредак, 

Друштвени  ризици и правни изазови глобализације, Србија - правна држава у европским интеграцијама 

Део други:    ПРАВО  И  ДРУШТВО   

Право као друштвена појава, Предмет, метод и задаци социологије права, Историјски развој социологије права, Основни 

проблеми и појмови социологије права, Порекло права, Појам права, Функције права, Стварање права, Примена права, 

Правничка професија. 
Литература  

Обавезна: Милован Митровић, Саша Бован, „Основи социологије и социологије права“, Правни факултет, Београд, 2012 

Допунска: Ентони Гиденс, „Социологија“, Економски факултет, Београд, 2007. 

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 60 Практична настава: 30 

Методе извођења наставе: предавања и вежбе 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена 

 
Завршни испит  поена 

настава-предавања 10 усмени испит 60 

студијска група/ вежбе 10   

колоквијуми  10 

успешно одбрањен семинарски рад 10 

остале активности по оцени испитивача  

 

  



 

Увод у право европских интеграција 
 

Наставник: проф. др Бранко Ракић, проф. др Миленко Крећа, доц. др Бојан Милисављевић и доц. др Ивана 

Крстић, доц. др Александар Гајић 
Статус предмета: Обавезни предмет 
Број ЕСПБ:6 
Услов: 
Циљ предмета 

Курс има за циљ да студентима омогући стицање основних знања из материје европских интеграција и права Европске 

уније. Након уводних излагања о идејама и историјским процесима који су довели до стварања европских заједница, 

теоријама о европској интеграцији, акценат се ставља на институционални систем Европске уније, како правни, тако  и 

судски систем Европске уније. 
Исход предмета  

Овладавање елементарним појмовима европског права и европских интеграција. 

 
Садржај предмета 

1. Појам европског права; 2. Настанак и развитак европског права; 3. Од европске идеје до Лисабона; 4. Теорије о 

европској интеграцији; 5. Европска унија: састав, циљеви, задаци, правна природа; 6. Основна начела Европске уније; 7. 

Надлежности Европске уније; 8. Општа обележја правног поретка Уније;  9. Институције Европске уније; 10. Извори 

права Европске уније; 11. Стварање права Европске уније; 12. Поступци стварања права ЕУ; 7. Извршење и заштита 

права ЕУ; 8. Поступци пред Судом ЕУ; 9. Буџет и финансије ЕУ; 10. Јединствено (заједничко) тржиште ЕУ; 11. Слобода 

кретања робе, капитала, лица и   услуга;  12. Право конкуренције у Европској унији; 11. Заштита људских права у ЕУ; 

12. Савет Европе и други облици сарадње изван ЕУ; 13. Улога Савета Европе у заштити људских права; 14. Организација 

за економску сарадњу и развој (ОЕCD); 15. Европска слободна трговинска зона (EFTA) и Европски економски простор; 

16. Западноевропска унија (ЗЕУ); 17. Организација за безбедност и сарадњу у 18. Европи (OEBS); 19. НАТО 
Литература  

Обавезна: Кошутић, Б., Ракић, Б., Милисављевић, Б., Увод у право европских интеграција, Београд 2012. 

Допунска: На српском језику: 

Кошутић, Б., Основи права Европске уније, Правни факултет Универзитета у Београду 2012; Ракић, Б., За Европу је потребно 

време, О преурањеном покушају успостављања Европске политичке интеграције, Правни факултет Универзитета у Београду, 

Београд 2009; Етински, Р. и др., Основи права Европске уније, Правни факултет Нови Сад, Нови Сад 2010; Ракић, Б., Остваривање 

мира преко међународног организовања интегрисања држава, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд 2009.   

На енглеском језику:Craig, P., De Burca G., EU Law, Text, Cases and Materials, 5th edn, OUP, Oxford 2011; Craig, P., De 

Burca G. (eds.), The Evolution of the EU Law, OUP, Oxford - New York 2011; Schütze, R., European Constitutional Law, CUP, 

Cambridge - New York 2012; Hartley, T., The Foundations of European Union Law, 7th edn, OUP, Oxford 2010; Horspool, M., 

Humphreys, M., European Union Law, 7th edn, OUP, Oxford 2010.  

На француском језику: Jacqué, J. P., Droit institutionnel de l'Union européenne, Dalloz, Paris 2010; Isaac, G., Blanquet M., 

Droit général de l'Union européenne, 9e éd., Dalloz, Paris 2006; Sauron, J.-L. et al. (eds.), Comprendre l'Union européenne, La 

documentation Française, 2011; Wathelet, M., Wildemeersch, J., Contentieux européen, Larcier, Bruxelles 2010; Rideau, J., 

Droit institutionnel de l'Union et des communautés européennes, 5e édition, LGDJ - Montchrestien, Paris 2006. Интернет извори: 

http://europa.eu; EUR-Lex; http://euobserver.com 
Број часова  активне наставе Остали часови 
Предавања:45 

 
Вежбе:30 Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 

 
Методе извођења наставе: предавања и вежбе 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 10 писмени испит  
практична настава 15 усмени испт 50 
колоквијум-и 15 ..........  
семинар-и 10   

 

  



ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ СА II ГОДИНЕ СТУДИЈА 
 

Грађанско право -општи део и Стварно право 
 

Наставник: Проф. др Оливер Антић, проф. др Драгор Хибер, проф. др Рајко Јелић, доц. др Др Милош Живковић, доц. 

др Ненад Тешић  
Статус предмета: Обавезни предмет 
Број ЕСПБ:12 
Услов: 
Циљ предмета:  Курс даје студентима основна знања из грађанског права, и детаљно обрађује област стварног 

(својинског) права, као једног од посебних делова грађанског права. Постављање основе за разумевање и савладавање 

великог броја курсева са којима ће се сусрести током даљих студија права. Општи део грађанског права студентима 

треба да пружи основна знања о овој породици правних грана, као и детаљнију обраду неких од основних 

грађанскоправних појмова и института, који су заједнички за све посебне делове грађанског права и правних грана 

насталих од грађанског права. Стварно право пружа студентима знања о низу правних института, од којих је 

најзначајнија својина, а поред ње ту су и права службености, реалних обезбеђења као и право изградње објеката, 

регистара непокретности и државина.  
Исход предмета Оспособљавање студената за анализу постојећих решења националног права, као и оспособљавање за 

примену датих решења у пракси. 
Садржај предмета 

ОПШТИ ДЕО (Увод; Правни субјекти; Субјективна грађанска права; Имовина и правни промет; Правни послови; 

Заступништво; Протек времена као правна чињеница. Грађанскоправни деликти; Вршење, повреда и заштита права) 

СТВАРНО ПРАВО (Увод; Ствари; Државина; Својина; Јавна својина и задружна својина; Својина с више субјеката; 

Службености и реални терети; Заложно право и сродни институти; Закуп и стамбено право; Право прече куповине; 

Право изградње; Регистри непокретности) 
Литература  

Обавезна: О. Станковић-В.Водинелић, Увод у грађанско право, издања после 1996. године и касније; Д. Стојановић-

О.Антић, Увод у грађанско право, друго измењено и допуњено издање 2004. године; О.Станковић-М.Орлић, Стварно 

право, сва издања после 1993; Р. Јелић, Посебни облици права својине у СРЈ, 1998. 

Допунска:  

на српском језику: Л. Марковић, Грађанско право – Општи део и Стварно право, Геца Кон, Београд, 1927 (друго 

издање); А. Гамс с Љ. Ђуровић, Увод у грађанско право, XVI издање, Номос Београд 1991 (ранија издања су без Љ. 

Ђуровић, али се такође могу користити, наслов је Увод у грађанско право (општи део)); А. Гамс, Основи стварног права, 

било које издање; Р. Ковачевић-Куштримовић-М. Лазић, Увод у грађанско право, Ниш 2008; Р. Ковачевић-

Куштримовић-М. Лазић, Стварно право, Ниш 2006; В. В. Водинелић, Грађанско право: Увод у грађанско право и Општи 

део грађанског права, Београд, 2012; Д. Николић, Увод у систем грађанског права, пето издање, Нови Сад 2004; М. 

Тороман, Правни положај задужбина и фондација у свету, Институт за упоредно право, Београд 1996; В. Водинелић, 

Такозвана злоупотреба права, Номос, Београд 1997; А. Гамс, Својина, Научна књига, Београд 1991; Д. Хибер, Својина 

у транзицији, Правни факултет, Београд 1998; М. Лазић, Личне службености, Ниш 2000; Д. Стојановић-Б.Павићевић, 

Право обезбеђења кредита, Службени лист СРЈ, 1997; М. Лазић, Права реалног обезбеђења, Ниш 2009; М. Живковић, 

Акцесорност заложних права на непокретности, Прави факултет, 2010. 

на страним језицима: Gavella et. al., Stvarno pravo, Tom I i II, Informator Zagreb 2007; Koziol-Welser, Bürgerliches Recht, 

Band I и II; Larenz, Allgemeiner Teil des deutschen bürgerlichen Rechts, Beck München, 1989; Baur-Stürner, Sachenrecht, 17. 

и каснија издања, Beck München 1999; Jean Carbonnier, Droit civil; R. Smith, Property Law; M. Diamond, Real Estate Law, 

West, 1998; Kühl, Kristian: Strafrecht. Allgemeiner Teil, Franz Vahlen, München, 2008.; Roxin, Claus: Strafrecht. Allgemeiner 

Teil. Band I. Grundlagen. Der Aufbau der Verbrechenslehre, C. H. Beck, München, 2006.; Ashworth, Andrew Principles of 

Criminal Law, Oxford University Press, 2009. 
Број часова  активне наставе Остали часови 
Предавања: 

105 
Вежбе: 

30 
Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 

 
Методе извођења наставе: предавања и вежбе 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 10 писмени испит  
практична настава До 30 усмени испт До 80 
колоквијум-и 10 ..........  
семинар-и До 15   

 

  



Породично право 
 

Наставник: проф. др Марина Јањић-Комар, проф. др Марија Драшкић, проф. др Слободан Панов,   aсист. Урош 

Новаковић. 

Статус предмета: Обавезни предмет 

Број ЕСПБ: 8 

Услов: 

Циљ предмета: Стицање знања и овладавање правном терминологијом и методологијом породичног права; развијање 

способности за аналитичко и критичко мишљење; усавршавање практичних вештина; изградња професионалне етике; 

учење професионалној одговорности. 

Исход предмета  

Студенти ће стећи основна знања из области породичног права и развити способност критичког  правничког резоновања 

при анализи и примени норми ове правне област. Посебно, студенти ће стећи способност уочавања специфичности 

имовинскоправних односа које регулише породично право. Такође, студенти ће бити оспособљени за уочавање и 

анализу специфичности имовинскоправних односа које регулише породично право, и њихово сагледавање не само у 

контексту примене већ и даљег развоја породичног права.  

Садржај предмета 

1. Појам, предмет, метод, начела и извори породичног права; 2. Породица (појам, појам породице у пракси Европског 

суда за људска права и насиље у породици); 3. Сродство,  лично име и матичне књиге; 4. Појам , предмет и начела 

брачног права, претпоставке за постојање брака, правна дејства брака и ванбрачна заједница;  5. Непостојећи, ништав и 

рушљив брак, празвод брака, поступак у брачном спору и правна дејства престанка брака; 6. Дете и родитељи – правно 

уређење односа родитеља и деце, породични статус детета, поступак у матернитетским и патернитетским споровима. 7. 

Усвојење, 8. Права детета и појам и садржина родитељског права, 9. Вршење родитељског права и лишење родитељског 

права; 10. Хранитељство и старатељство; 11. Појам и правна природа законског издржавања, издржавање између 

супружника, ванбрачних партнера и издржавање мајке детета; 12. Издржавање детета, издржавање родитеља и 

издржавање између крвних, тазбинских и адоптивних сродника; 13. Имовински односи супружника и ванбрачних  

партнера – заједничка имовина, посебна имовина супружника и одговорност супружника за обавезе;14. Имовински 

односи супружника и ванбрачних  партнера- уговорни имовински режим, брачни уговор и уговор о поклону;15. 

Имовински односи детета и родитеља.  

Литература  

Обавезна: Марина Јањић-Комар, Принципи породичног права,најновије издање;Слободан Панов, Породично право, 

Правни факултет Универзитета у Београду, најновије издање  или 

 M. Драшкић, Породично право и права детета, Правни факултет Универзитета у Београду, најновије издање;  

Допунска: Г. Ковачек-Станић, Упоредно породично право, Нови Сад, 2002.; М. Драшкић, Транссексуалитет и брак, 

Номос, Београд, 1995.;  М. Драшкић, Ванбрачна заједница, Научна књига, Београд, 1989.; М. Јањић-Комар - С. Панов, 

Веза генерација, Београд, 2000.; М. Јањић-Комар - М. Обретковић, Права детета, права човека, Београд, 1996.; Ј. Herring, 

Family Law, Oxford University Press, 2004.;  G. Douglas, An Introduction to Family Law, Oxford University Press, 2004.;  M. 

Mladenović - M. Janjić-Komar - C. Jeesel Holst, The Family in Post-Socialistic Countries, International Encyclopedia of 

Comparative Law, Vol IV, Chapter 10, J.C.B. Mohr, Tübingen, 1998.: M.A. Glendon, The Transformation of Family Law, The 

University of Chicago Press, 1989.; Family Law in Europe, (Edited by C. Hamilton and K. Standley), Butterworths, London, 

1995.; The International Survey of Family Law (General Editor A. Bainham), Jordan Publishing, Bristol, 1994-2006. 

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 90 Практична настава: 60 

Методе извођења наставе: предавања, вежбе, студијске групе, семинарски радови, консултације, посете судовима, 

управним органима и другим институцијама.  

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена 

 
Завршни испит  Поена 

настава-предавања 10 усмени испт 40 

студијска група до 35   

Вежбе до 25 

колоквијуми   10 

успешно одбрањен семинарски рад 10 

остале активности по оцени испитивача укупно 10 

 

  



 

Основи економије 
 

Наставник: др Мирољуб Лабус, редовни професор; др Борис Беговић, редовни професор; др Александра Јовановић, 

редовни професор; др Бранко Радуловић, 
Статус предмета: Обавезни 
Број ЕСПБ: 
Услов: 
Циљ предмета 

Институционална економија је неопходна правницима да схвате значај правне регулативе у обликовању економског 

понашања. Основи микроекономије омогућавају правницима разумевање суштине економских процеса, тј. разумевање 

понашања привредних субјеката, као и усвајање економског инструментарија који могу да користе при аргументацији 

током анализе правних проблема. Основи економије је предмет оријентисан на објашњење функционисања тржишта 

робе, рада и капитала. Такође, предмет објашњава и улогу државе у савременој привреди, као и постојећа схватања о 

потреби, обиму и механизмима реализације државне интервенције.  
Исход предмета Стицање знања и разумевање стварног привредног живота, економских процеса и разлика између 

економских система; упознавање са суштином привредног живота, основним економским појмовима, принципима 

функционисања тржишта робе, рада и капитала, формирања цена, проблеме односа државе и тржишта, као и постојећа 

схватања о потреби, обиму и механизмима реализације њене улоге; стицање општег и основног економског образовања 

и развијање економског резоновања које је у функцији правног образовања; стицање знања и разумевање процеса 

економске транзиције и њеног значаја, као и значаја европских интеграција за економске процесе; овладавање модерном 

економском терминологијом; развија разумевања међузависности права и економије, оспособљава студенте да схвате 

значај правне регулативе у обликовању економског понашања; оспособљава студенте да методолошки и садржајно 

користе приступе другачије од приступа које имају у учењу права и да користе економски инструментариј у анализи 

правних проблема; нуди теоријско оруђе које студентима омогућава да разумеју стварни свет кроз призму економске 

теорије; оспособљава студенте да у стварном свету препознају теоријске концепције које су учили и да повежу 

економску теорију и економску стварност; учи их да препознају и разумеју када и зашто долази до одступања базичних 

концепција економске теорије од стварност. 
Садржај предмета 

Увод; 2. Теорија понашања потрошача; 3. Тражња; 4. Теорија понашања произвођача; 5. Понуда; 6. Равнотежа на 

тржишту савршене конкуренције; 7. Несавршена конкуренција и тржишне структуре; 8. Јавна добра и екстерни ефекти; 

9. Несавршена информисаност;  10. Државна интервенција;  11. Тржиште производних фактора: радна снага; 12. 

Тржиште производних фактора: капитал; 13. Предузеће. 

 
Литература  

Обавезна литература за припремање испита: Беговић, Б., Лабус, М. и Јовановић, А.  (2012), Економија за правнике, 

четврто издање, Правни факултет, Београду  

Допунска литература на српском језику: Варијан, Х.Р. (2003): Миркоекономија: модеран приступ, Београд: 

Економски факултет; Mankiw, G. (2005): Принципи економије, Београд: Економски факултет; Williamson, O. i 

Vinter,G.S., (2000), Priroda firme, C1D, Podgorica; 

На страним језицима: Carlton, D.W.   i   Perloff,   J.M.(1994):  Modem  Industrial Organization,  Harper-Collins College 

Publishers, New York; Ippolito, R.A., (2005), Economics for Lawyers, Princeton University Press, Princeton and Oxford; 

Nicholson, W. (1995), Microeconomic Theorv: Basic Principles and Extensions, sixth edition, The Dryden Press, Forth 

Worth; North, D.,  (1990), Institutions, Institutional Changes and Economic Performance,  Cambridge University 

Press, Cambridge 

 

 
Број часова  активне наставе Остали часови 
Предавања: 

60 
Вежбе:30 Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 

 
Методе извођења наставе: предавања и вежбе 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 10 писмени испит  
практична настава 10 усмени испт 50 
колоквијум-и До 20 ..........  
семинар-и 10   

 

  



Кривично право 
 

Наставник: др Зоран Стојановић, редовни професор, др Љиљана Радуловић, редовни професор;др Наташа Делић, 

ванредни професор; др Игор Вуковић, доцент 
Статус предмета: Обавезан предмет 
Број ЕСПБ:12 
Услов: 
Циљ предмета: Стицање темељних знања из материје општег и посебног дела кривичног права, разумевање основних 

кривичноправних појмова и њихово уобличавање у систем, схватање општег појма кривичног дела и његових основних 

елемената као полазишта сваког кривичноправног резоновања; повезивање посебних кривичних дела са општим 

кривичноправним институтима кроз решавање задатака и анализу одлука из судске праксе; правилно подвођење датог 

чињеничног стања под одговарајући законски опис – препознавање кривичних дела и њихово преплитање (материја 

стицаја); развијање личне одговорности будућих носилаца правосудних функција; повезивање дидактичког, научног и 

практичног ради оспособљавања за самостално сналажење у кривичноправној проблематици; као и развијање критичког 

мишљења у функцији преиспитивања постојећих решења и изградње хуманијег кривичног права. 
Исход предмета : Оспособљавање студената за анализу постојећих решења националног кривичног права, као и 

оспособљавање за примену датих решења у пракси. 
Садржај предмета 

Курс обухвата изучавање општег и посебног дела кривичног права. Општи део обрађује темељна питања 

кривичноправне догматике. Основу система чини општи појам кривичног дела и његови саставни делови: радња, 

предвиђеност у закону, противправност и кривица. 

 Излагање материје у оквиру курса почива на позитивноправном догматском приступу основним кривичноправним 

појмовима и институтима. Иако садржина курса подразумева историјски и упоредно-правни метод, нагласак се ставља 

на важеће кривично законодавство. 

 Поред општег појма кривичног дела и основних института које налазе примену код сваког кривичног дела из Посебног 

дêла – курс укључује и разматрање кривичних санкција.  

 Посебни део кривичног права садржи излагања о најважнијим кривичним делима подељеним према објекту 

кривичноправне заштите. Иако наше кривично право садржи већи број кривичних дела од оних обухваћених курсом, 

научна и практична обрада кривичних дела која се највећим делом срећу у судској пракси, поред упознавања са 

конкретним значењима појединих обележја основног бића дела и његових евентуалних привилегованих и/или 

квалификованих облика, омогућава сагледавање типичног уобличавања структуре кривичноправне норме. 
Литература  

Обавезна: Стојановић, Зоран: Кривично право. Општи део, деветнаесто издање, Правна књига, Београд, 2012.; 

Стојановић, Зоран/ Перић, Обрад: Кривично право. Посебни део, четрнаесто издање, Правна књига, Београд, 

2011Допунска: Срзентић, Никола (редактор) и други: Коментар кривичних закона СР Србије, САП Косова и САП 

Војводине, Савремена администрација, Београд, 1986.; Стојановић, Зоран: Коментар Кривичног законика, четврто 

издање, Службени гласник, Београд, 2012.Kühl, Kristian: Strafrecht. Allgemeiner Teil, 6. издање, Franz Vahlen, München, 

2008.; Roxin, Claus: Strafrecht. Allgemeiner Teil. Band I. Grundlagen. Der Aufbau der Verbrechenslehre, 4. издање, C. H. 

Beck, München, 2006.; Ashworth, Andrew Principles of Criminal Law, 6. издање, Oxford University Press, 2009. 
Број часова  активне наставе Остали часови 
Предавања: 

105 
Вежбе: 

30 
Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 

 
Методе извођења наставе: предавања и вежбе 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 10 писмени испит  
практична настава 10 усмени испт 60 
колоквијум-и 10 ..........  
семинар-и 10   

 

  



 

Наследно право 
 

Наставник: проф. др Оливер Антић, проф. др Слободан Панов и доцент др Дејан Ђурђевић 

Статус предмета: Обавезни предмет 

Број ЕСПБ:8 

Услов: 

Циљ предмета: Стицање знања из области наследног права;овладавање правном терминологијом и методологијом 

наследног права; развијање способности за аналитичко и критичко мишљење; усавршавање практичних вештина;; 

изградња професионалне етике;учење професионалној одговорности. 

Исход предмета  

Студенти ће савладати знања непоходна за анализу и примену наследног права, као и способност кричког сагледавања 

позитивноправних решења наследног права.   

Садржај предмета 

1. Установа наслеђивања, наследно право, извори  и основна начела наследног права; 2. Претпоставке за наслеђивање 3.  

Наследноправни положај оставиочевих крвних сродника.Наследноправне последице усвојења. 4. Наследноправни положај 

оставиочевог брачног друга.Држава као наследник. 5. Слобода тестирања и нужни део.  Разбаштињење наследника. 6.  

Начини остављања нужног дела и заштита нужног дела 7. Појам, правна природа и садржина завештања; 8. Тумачење 

завештања. Облици завештања. 9. Сведоци у тестаментарном праву. Чување завештања.10.  Опозивање 

завештања.  Ништавост завештања. 11. Уговори у наследном праву -уступање и расподела имовине за живота, уговор о 

доживотном издржавању, наследничка заједница; 12. Оставински  поступак; 13.Урачунавање поклона и легата у наследни 

део;  14.  повреда нужног дела, 15. Одговорност универзалних и сингуларних сукцесора за дугове оставиоца. 

Литература  

Обавезна: Оливер Б. Антић, Наследно право,2012. 

Допунска:Оливер Б. Антић – Зоран Балиновац, Коментар Закона о наслеђивању, 1996, Оливер Б. Антић – Дејан Ђурђевић, 

Приручник за Наследно право, 2003 и каснија издања 

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 45 Практична настава- вежбе 30 

Методе извођења наставе: предавања и вежбе, одн. студијске групе 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

настава-предавања 10 усмени испт 30 

студијска група до 35 ..........  

вежбе до 25 

колоквијуми  укупно 10 

успешно одбрањен семинарски рад 10 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Страни језик правне струке: 

Енглески језик 

 
Наставник: Мр Јадранка Мешић, Силвана Поповић 

Статус предмета: Обавезни предмет 

Број ЕСПБ: 6 

Услов:  

Циљ предмета:  

 усвајање стручне правне терминологије на енглеском језику 

 постизање оперативне компетентности у коришћењу енглеског језика у стручне сврхе 
 развијање вештина неопходних за разумевање и анализу правних текстова, као и усмено и писмено излагање 

правних тема 
Исход предмета  

Студенти ће бити оспособљени да усвоје вокабулар струке, анализирају текстове, развијају језичке способности и 

вештине, оспособе се за самосталан рад, као и  усмено и писмено излагање. Курс се састоји од шест тематских целина, 

од којих свака садржи најмање по пет оригиналних и жанровски разноврсних текстова, праћених вежбањима. Лекције 

су тематске и обухватају области везане углавном за британски правни систем, као и право Европске уније.    

Садржај предмета 

CHAPTER I - LEGAL EDUCATION AND PROFESSION (LEGAL EDUCATION – WHERE TO STUDY; UNIVERSITY 

OF CAMBRIDGE, FACULTY OF LAW; LEGAL PROFESSION; CHOOSE THE RIGHT TITLE; LEGAL PROFESSION IS 

ON THE BRINK OF FUNDAMENTAL CHANGE) 

CHAPTER II – ENGLISH LAW (SOURCES OF ENGLISH LAW; COMMON LAW AND EQUITY; STATUTORY 

INTERPRETATION; STRUCTURE OF A LAW REPORT; CITATION) 

CHAPTER III – LAW AND GOVERNMENT (GOVERNMENT AND ADMINSITRATION; RESPONSIBLE 

GOVERNMENT; LEGISLATIVE PROCESS; STRUCTURE OF AN ACT; JUDICIAL ORGANISATION; CERTAINTY 

AND FLEXIBILITY OF A LEGAL SYSTEM) 

CHAPTER IV – CRIMINAL LAW (CRIME, TREATMENT OF SUSPECTS AND CRIMINAL TRIALS; SENTENCING – 

A; SENTENCING – B; JURY; DEMOCRACY ON TRIAL) 

CHAPTER V – CIVIL LAW ( CIVIL PROCEDURE; LAW OF CONTRACT; LAW OF TORT; NEGLIGENCE; WAYS OF 

SETTLING DISPUTES) 

CHAPTER VI – EU LAW (EU- A BRIEF HISTORY; HOW EU WORKS; SOURCES OF EU LAW; DIRECT EFFECT OF 

EU LAW; EU CASE LAW) 

Обавезна: Јадранка Мешић, JUST ENGLISH (Енглески језик у праву), Правни факултет Универзитета у Београду, 2012. 

Допунска: Raymond Murphy Еnglish Grammar in Use, Cambridge University Press 2004 

Cambridge Advanced Learner’s Dictionary, Cambridge University Press 2003 

А Concise Dictionary of Law (Oxford Paperback Reference), Oxford University Press, 1992 

Број часова  активне наставе Предавања: 60  

Методе извођења наставе: Предавања и вежбе, индивидуалне и колективне консултације 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена Завршни испит  поена 

настава-предавања 10 усмени испт 40 

вежбе    

колоквијуми  30   

успешно одбрањен семинарски рад 20   

остале активности по оцени испитивача    

 

  



Француски језик 
 

Наставник: мр Нада Варничић Донжон 

Статус предмета: Обавезни предмет 

Број ЕСПБ: 6 

Услов:  

Циљ предмета:  
Стицање способности разумевања стручних текстова из одређених правних области и праћење стручне литературе на 

француском језику. Развијање способности повезаног  излагања на задату тему, као и пружање језгровитог објашњења 

у вези са неким ставом, проблемом или идејом. Развијање способности састављања кратких и кохерентних текстова  на 

задате теме у форми домаћег рада и писање резимеа . 

Исход предмета  

Студенти ће бити оспособљени да усвоје вокабулар струке, анализирају текстове, развијају језичке способности и 

вештине, оспособе се за самосталан рад, као и  усмено и писмено излагање. Усвајање и увежбавање стручне лексике, 

израза и конструкција. Да би се овладало основама стручног говорног регистра чије су основне одлике прецизност, 

јасност и лепота, ваља савладати неке основне технике као што су : вежбање информативног читања и разликовање 

смисаоних целина текста, праћење развијања главне идеје, препричавање, тумачење и реформулисање прочитаног 

текста, издвајање кључних речи, израда резимеа, превод на француски језик 

Садржај предмета 

Преглед по недељама: Уставно право; Управно право; Радно право; Грађанско право; Грађанско право; Пословно право; 

Право интернета; Међународно приватно право; Кривично право; Кривично процесно право;  Међународно јавно право; 

Право ЕУ.  

Обавезна: Нада Варничић Донжон, Француски језик у праву, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд , 2011. 

Допунска: Марко Папић, Граматика француског језика, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1984; Ранка 

Марковић, Француско- српски речник, БИГЗ, Београд; Petit ROBERT, Dictionnaire alphabétique de la langue française, 

Paris. 

Број часова  активне наставе Теоријска настава 60 Практична настава: 0 

Методе извођења наставе: Предавања, консултације 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена Завршни испит  поена 

настава-предавања 10 усмени испт 40 

вежбе    

колоквијуми  30   

успешно одбрањен семинарски рад 20   

остале активности по оцени испитивача    

 

  



Немачки језик 
 

Наставник: мр Данка Стојаковић 

Статус предмета: Обавезни предмет 

Број ЕСПБ: 6 

Услов:  

Циљ предмета:  
Циљ курса постављен је у складу са циљном групом, а то је постизање оперативне компетенстности при рецепцији 

научних и стручних текстова из области правне струке на немачком језику. Појам рецепције овде значи способност да 

се разуме текст, да се у тексту уоче и из текста извуку битне информације, да се о тим инфомацијама да сопствени суд, 

да се оне упореде са другим инфомацијама, те да се репродукују у виду закључка и евентуално примене у неким 

конкретним ситуацијама. Рад на текстовима из уџбеника на основу понуђених вежбања требало би да омогући и стицање 

компетентности у погледу каснијег самосталног бављења текстовима на немачком језику из области права, као и 

стицање способности процене одређених врста текстова и извора, те способност проналажења и конултовања сличних 

извора. Стога је тежиште учења постављено на развијање језичке вештие читања, затим писања, а, у одређеној мери, и 

говора.   

Исход предмета  

Курс подразумева претходно стечен ниво Б1 заједничког европског језичког оквира. Предвиђено је коришћење 

аутентичних текстова правне струке који се одликују разноликошћу у погледу стилова, регистара и сложености.  Како 

се на овом нивоу подразумева познавање основних граматичких категорија, тежиште се ставља на усвајање и 

увежбавање стручне лексике, израза и конструкција. 

Садржај предмета 

1. недеља: Правничко образовање 

2. недеља: Правничка занимања 

3. недеља: Уставна начела 

4. недеља: Основна и људска права 

5. недеља: Правни посао 

6. недеља: Субјекти и објекти права 

7. недеља: Појам привредног субјекта 

8. недеља: Правни облици друштава 

9. недеља: Кривично право - увод 

10. недеља: Општа обележја кривичног дела 

11. недеља: Устројство судова 

12. недеља: Начела кривичног и парничног поступка 

13. недеља: Органи  ЕУ 

14. недеља: Извори права ЕУ 

15. недеља: Систематизација   

Обавезна: Данка Стојаковић: Немачки језик у праву, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд 2011. 

Допунска: Граматика немачког језика (нпр. EM Übungsgrammatik, Hueber Verlag, Ismaning) 

Чланци из часописа, дневних новина и сл. (као материјал за усмену презентацију одређене теме или за израду есеја) 

Број часова  активне наставе Теоријска настава 60 Практична настава: 0 

Методе извођења наставе: Предавања, индивидуалне и колективне консултације 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена Завршни испит  поена 

настава-предавања 10 усмени испт 40 

вежбе    

колоквијуми  30   

успешно одбрањен семинарски рад 20   

 

 

  



Руски језик 

 
Наставник: Мр Јелена Гинић 

Статус предмета: Обавезни предмет 

Број ЕСПБ: 6 

Услов:  

Циљ предмета:  
Циљ датог курса јесте, примарно, оспособљавање студената да се служе стручном литературом из правне струке на 

руском језику, односно усавршавање рецептивних језичких делатности: првенствено читања, али и слушања са 

разумевањем. Секундарно, циљ датог курса јесте усавршавање продуктивних језичких делатности: писања и говора 

(монолошка и дијалошка продукција).   

Исход предмета  

Развијење технике и вештине читања стручног текста на руском језику с разумевањем уз употребу двојезичног речника; 

Развијање вештине превођења с руског језика с речником и без речника; Развијање разумевања стручног текста на 

руском језику на слух; Развијање способности писаног изражавања на руском језику (састављање концепта, плана, 

писма...); Оспособљавање за коришћење разних врста граматика, речника и приручника; Оспособљавање за претрагу 

рускојезичних инетрнет-ресурса у вези с правном струком; Усвајање граматичких структура кључних за разумевање 

научно-стручног дискурса правне струке; Усвајање најфреквентнијих комуникативних функција и граматичких 

категорија руског језика, важних за елементарну говорну продукцију; Развијање способности основних елемената 

усменог изражавања (монолог и дијалог); Оспособљавање студената за даље самостално учење језика. 

Садржај предмета 

Језички садржај курса 

Систематизација фонетских (изговорних и интонационих) особености руског језика; Обнављање и систематизација 

именских и глаголских времена (деклинација и конјугација); Обнављање и увежбавање активних и пасивних 

партиципских конструкција (само рецептивно), њихова замена релативном реченицом. 

Обнављање и увежбавање глаголских прилога (само рецептивно);  

Тематски садржај курса: 

Свакодневни живот (студентски живот, учење, спорт, слободно време); Савремени човек, породица и друштво; Култура, 

уметност, историја; Савремени масовни медији (руски интернет-ресурси); 

Правне науке и професија правника; Грађанско право, породично право, кривично право, међународно право, правно-

економске науке, правна историја, римско право; Државно уређење савремених држава; типови државног уређења кроз 

историју; Савремена економија и друштво Руске Федерације;  Дебата као савремени начин размене мишљења; 

Савремено устројство универзитета и факултета (Болоњски процес); Развој правних наука у Руској Федерацији; Правни 

факултети и студије права у Руској Федерацији.  

Обавезна: Милинковић, Љубо: Руски језик за правнике. – Београд: Савремена администрација, 2000.  

Вавулина, А.В, Клобукова, Л. П, Судиловская, О. И, Чекалина, В. Л: Русский язык для юристов. Учебное пособие по 

русскому языку для иностранных учащихся первого курса юридических вузов и факультетов России. – Москва: Русский 

язык. Курсы, 2007. 

Допунска: Стаменковић, Предраг: Русский язык для юристов. – Београд: Издавачка агенција „Драганић“, 1995. 

Родимкина, А, Ландсман, Н: Россия: экономика и общество. Тексты и упражнения. – СПб: Златоуст, 2007.  

Пипер, Предраг: Граматика руског језика: – Београд: Завет, 2012. 

Станковић, Богољуб: Руско-српски речник. – Нови Сад: Прометеј, 2009 

Број часова  активне наставе Теоријска настава 60 Практична настава: 0 

Методе извођења наставе: Предавања, индивидуалне и колективне консултације 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена Завршни испит  поена 

настава-предавања 5 усмени испт 30 

вежбе    

колоквијуми  40   

успешно одбрањен семинарски рад 25   

остале активности по оцени испитивача    

 
  



ПРЕДМЕТИ СА НАСТАВНЕ ГРУПЕ 
 

Криминологија 
 

Наставник: др Ђорђе Игњатовић, редовни професор 
Статус предмета:предмет правосудно управне наставне групе 
Број ЕСПБ:4 
Услов: уписана друга година основних академских студија 
Циљ предмета: стицање основних знања о криминалитету, његовој динамици и појавним облицима, упознавање са 

факторима криминалног понашања – како индивидуалним, тако и социјалним, проучавање питања виктимизације, 

проучавање криминолошке методологије, проучавање механизама контроле криминалитета. 

 

 

 
Исход предмета : разумевање сложене етиологије злочина и криминалитета, овладавање криминолошком 

терминологијом, сагледавање резултата истраживања спроведених код нас и у свету и оценa стварних домета предлога 

који се истичу за побољшање стања у овој  области, реално сагледавање домета и ограничености механизама контроле 

криминалитета, отклањање предрасуда и митологије злочина 

 

 
Садржај предмета 

1. Основни појмови криминологије, 2. Meтoди проучавања криминалитета, 3. Tеоријe o криминалитету , 

4. Феноменолошка димензијa криминалне појаве, 5. Eтиолошкa димензијa криминалне појаве, 6. Виктимолошка 

димензија, 7. Сoцијалннa реакцијa нa злочин и криминалитет, 8. Kазненe установe и контрола криминалитетa  
Литература  

Игњатовић Ђ.: Криминологија (11. изд.), Београд, 2011. 
Број часова  активне наставе Остали часови 
Предавања: 

30 
Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 

 
Методе извођења наставе: предавања, консултације 

 

 

 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 10 писмени испит  
практична настава  усмени испт 70 

колоквијум-и  ..........  
семинар-и 20   

 

  



Економско правo 
 

Наставник: Доц. др Татјана Јованић, Проф. др Добросав Миловановић 

Статус предмета: Предмет пословноправне наставне групе 

Број ЕСПБ: 4 

Услов:  

Циљ предмета: Циљ предмета је и да расветли ограничења тржишних слобода и регулаторну функцију државе, али и 

њено подруштвљавање пошто је модерна тржишна регулација подељена функција између државе, приватног сектора и 

институција којима су поверена одређена јавна овлашћења.  
Исход предмета  

Студенти ће бити оспособљени да путем правне анализе и анлизе тржишних околности разумеју и критички раузматрају 

процес настанка и развоја тршишне структуре и особености тржишних функција. Посебно, студенти ће бити 

оспособљени да разумеју и критички анализирају улогу и утицај правне регулативе на тржишна стања и тржишне 

процесе, као и да критички анализирају стање нашег привредног законодавства у контексту процеса асоцијације и 

придруживања ЕУ.    

Садржај предмета 

I Настанак и обележја Економског права као Јавног привредног права (Настанак, развој и однос са другим наукама; 

Извори права; Карактеристике). II Држава и тржишне слободе (Уставни основи односа државе и привредних слобода; 

Привредне слободе као претпоставка тржишне привреде; Темељне слободе Унутрашњег тржишта ЕУ; Основне 

регулаторне функције државе у привреди). III Тржиште и његова ограничења (Врсте тржишта; Мане тржишта; 

Конкуренција као тржишна физиологија; Јавне и приватне институције тржишта). IV Привреда, управа и тржишна 

регулација (Настанак и развој регулаторне функције државе; основне регулаторне функције државе у привреди; 

формални извори регулације тржишта; Облици регулације тржишта и поверавања регулаторне функције). V Јавни 

сектор привреде (Појам и основни принципи; Делатности од општег економског интереса; Правни режим пословања 

субјеката јавног сектора привреде и његова либерализација; Стари и нови концепт јавног предузећа; Организациони 

облици обављања делатности од општег интереса укључујући и јавно-приватна партнерства и концесије; Дозвољена 

ограничења конкуренције у јавном сектору привреде; Државна помоћ; Држава као субјекат приватноправних односа).  

VI  Контрола тржишта и правни режими обављања привредних делатности (Контрола приступа тржишту и услови 

за обављање привредних делатности; контрола приступа тржишту и структуре тржишта; Обављање трговине и мере 

заштите тржишта; Регулација ризика и надзор над тржиштем). VII Студије примера. 

Обавезна: С. Табороши, Т. Јованић, Економско право, Београд, 2010. Нови уџбеник: Јавно привредно право очекује се 

у 2013. 

Допунска: A. Ogus, Regulation – Legal Form and Economic Theory, Oxford, 1994. B. du Marais, Droit public de la régulation 

économique, Presses de Sciences Po et Dalloz, 2004. G. Marcou, F. Moderne, Droit de la régulation, service public et intégration 

régionale, L'Harmattan, Paris, 2005. R. Stober, Allgemeines Wirtschaftsverwaltungsrecht, Kluwer International, 2008. 

Број часова  активне наставе Предавања 30  

Методе извођења наставе: Предавања, консултације 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена Завршни испит  поена 

настава-предавања 15 усмени испт 70 

студијска група  ..........  

вежбе    

колоквијуми     

успешно одбрањен семинарски рад 15   

 

  



Дипломатско и конзуларно право 
 

Наставник: Проф. др Миленко Крећа, доц. др Бојан Милисављевић 
Статус предмета:Предмет међународно правне наставне групе 
Број ЕСПБ:4 
Услов: 
Циљ предмета: Курс има за циљ да студентима омогући стицање основних знања из материје дипломатског и 

конзуларног права. Приликом изучавања различитих тематских целина које су обухваћене садржајем курса, акценат се 

ставља како на нормативну анализу одговарајућих института тако и на практичну примену кроз анализу најзначајнијих 

случајева вођених пред Међународним судом правде и кроз дипломатску праксу држава, са посебним освртом на 

дипломатску праксу Републике Србије.             
Исход предмета : Кандидат треба да досегне такав ниво знања и вештине који му омогућава да самостално критички 

разматра широк круг питања из области дипломатског и конзуларног права. 
Садржај предмета 

Историја дипломатије; Развој дипломатског права; Теорије међународног права; Међународна пракса; Решења утврђена 

конвецнијама; Формална ограничења вршења уговорне способности по међународном праву; Унутрашњи органи 

државе са правом представљања; Спољашњи органи представљања државе на билателарној равни; Дипломатски 

представници; Успостављање дипломатских односа, састав мисије, остало особље; Функције дипломатских 

представника; Статус дипломатског представништва; Личне привилегије и имунитети дипломатских представника; 

Правни основ привилегија и имунитета; Престанак дипломатске мисије; Специјалне мисије; Конзули, историјски развој; 

Појам и врсте конзула; Конзуларне функције; Привилегије и имунитети конзула и конзулата; Разлика између 

дипломатске и конзуларне службе; Спољашњи органи представљања државе на мултилателарној равни; Конвенција о 

представљању држава у међународним организацијама универзалног карактера; Сталне мисије при међународним 

организацијама; Представљање држава путем органа других држава; Органи државе у материји међународно правне 

одговорности државе; Службеници међународних организација; Привилегије и имунитети организације и њених 

службеника; Привилегије и имунитети Уједињених нација; Експерти Уједињених нација 

 
Литература : Обавезна: Kрећа, М, Међународно право представљања (Дипломатско и конзуларно право) , Правни 

факултет, Центар за издаваштво и информисање, Београд, 2012. 

Допунска: М. Митић, С. Ђорђевић, Дипломатско и конуларно право, Правни факултет, 2010; 

С. Ђера Поповић, Дипломатски практикум, 2004., B. Sen, A Diplomat’s Handbook of International Law and Practice, 1988; 

. Denza, Diplomatic Law: Commetary on the Vienna Convention on Diplomatic Relations, 2008; 

R. P. Barston, Modern Diplomacy, 2006. 
Број часова  активне наставе Остали часови 
Предавања: 

30 
Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 

 
Методе извођења наставе: предавања 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 20 писмени испит  
практична настава  усмени испт 70 

колоквијум-и  ..........  
семинар-и 10   

 

  



 

Црквено право 
 

Наставник: Зоран Крстић, Далибор Ђукић 
Статус предмета:Предмет са теоријскоправне наставне групе 
Број ЕСПБ:4 
Услов: 
Циљ предмета: Настоји се да према садржају препоручи сазнања о Цркви у историјској перспективи од њеног настанка 

и почетног ембрионалног развитка; упознавање са устројством првих хришћанских заједница и њихово функционисање 

у прва три века; развој црквеног уређења у периоду хришћанске слободе поћетком 4. века; класификација црквено-

правних извора, њихово савремено тумачење у контексту времена у коме су настали и њихова примена данас; 

сагледавање структуре Цркве у савременом свету у светлу „неизменљивости канона“; упознавање са положајем и 

посебностима тог положаја изменљивим историјским околностима; искуства Цркве у Новом веку: западне Цркве, 

искуство Цркве и њеног уређења у земљама реал-социјализма у 20. веку; модели и облици могућих односа Цркве и 

државе у свету данас  и свету који долази у блиској будућности 
Исход предмета Студенти ће стећи основна знања о Цркви, њеном устројству и правилима које примењује и о њеној 

улози у различитим историјским периодима. Студенти ће стећи знања и способност критичког резматрања о улози цркве 

у друштву као и са њеном улогом и проблемима са којима се суочава у савременом друштву. 
Садржај предмета 

1. Црква у историјској перспективи, 2. Устројство првих хришћанских заједница, 3. Правила фунционисања првих 

хришћанских заједница, 4. Развој црквеног уређења почетком 4. века, 5. Извори црквеног права, 6. Тумачење 

хришћанских извора, 7. Примена црквених извора у савременом добу, 8. Улога Цркве у савременом свету, 9. 

Неизмењивост канона, 10. Садржина основних канона, 11. Свете тајне и њихов значај, 12.Положај и устројство цркве за 

време реал-социјализма, 12. Положај цркве у земљама бившег реал-социјализма данас, 13. Модели и облици односа 

Цркве и државе, 14. Уставни положај Цркве у различитим земљама и улога Цркве у диполматији, 15. Перспективе улоге 

Цркве у скоријој будућности.     
Литература  

Обавезна: Перић Д.: Црквено право, Београд, 1997. 

Допунска: на српском језику – Поповић Р.: Васељенски сабори, Београд, 2002; Цисарж Б.: Црквено право 1-2, Београд, 

1970-73; Милаш Н.: Црквено право, Београд-Шибеник, 2005; Устав Српске православне Цркве, Београд, 1997; Фидас В.: 

Канонско право, Београд, 2001 (Droit canon. Une perspective orthodoxe, Chambesy, Geneve, 1998); Поповић Ј.: Општа 

црквена историја 1-2, Нови Сад, 1995; Књига правила – зборник канона православне Цркве, Шибеник, 2003; Мајендорф 

Ј.: Византијско богословље, Крагујевац, 1987 (Byyantine theology, New York, 1983). На страним језицима – Naz R.: Traite 

de droit canonique, Paris, 1953; Gaudemet J.: L,Eglise dans l,’empire romain, Paris, 1958; Kung H.: Strukturen der Kirche, 

Freiburg, 1962; Ципин В.: Церковное право, Москва, 1996 (на руском). 
Број часова  активне наставе Остали часови 
Предавања: 

30 
Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 

 
Методе извођења наставе: Предавања 

 

 

 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 10 писмени испит  
практична настава  усмени испт 70 

колоквијум-и  ..........  
семинар-и 20   

 

  



ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ СА III ГОДИНЕ СТУДИЈА 
 

Кривично процесно право 
 

Наставник: Проф др Милан Шкулић, проф. др Горан Илић 
Статус предмета:Обавезни предмет  
Број ЕСПБ:9 
Услов:Уписан пети семестар основних студија 
Циљ предмета: Упознавање са основном појмовима и институтима кривичног процесног права и током кривичног 

поступка,  развој критичког мишљења и логичке анализе неопходне за практичну примену стеченог знања. 
Исход предмета: Припремање и оспособљавање студента за рад у оквиру правосуђа и других надлежних институција 

које се баве превентивним и репресивним активностима на сузбијању криминалитета. 
Садржај предмета 

У оквиру предмета кривично процесно право ће се обрађивати проблематика основних института кривичног процесног 

права, процесних субјеката и њиховох улога, ток општег кривичног поступка и специфичности посебних кривичних 

поступака. Општи део посвећен је просецним субјектима и њиховим овлашћењима, док посебан део подразумева 

анализу процесних стадијума од предкривичног поступка па до доношења правноснажне пресуде. Обради наведених 

питања се приступа и са становишта судске праксе, како домаће тако и праксе Европског суда за људска права.  

Садржај курса: Основна начела кривичног поступка; Процесни субјекти и њихова овлашћења; Ток поступка: Редован 

кривични поступак; Посебни кривични поступци (Скраћени поступак, Поступак према малолетницима, Поступак за 

дела организованог криминала); Посебни некривични поступци 

 
Литература  

Обавезна литература:  Шкулић, Милан, Кривично процесно право, Правни факултет универзитета у Београду, Београд, 

2012.  

Допунска литература:  Васиљевић Т., Систем кривичног процесног права СФРЈ, Савремена администрација, Београд, 

1981. Илић Г., Границе испитивања првостепене кривичне пресуде, Службени гласник, Београд, 2004;  Шкулић, М., 

Коментар Законика о кривичном поступку, Службени гласник, Београд, 2011. 

 На страним језицима: Helmann, U., Strafprozeßreccht, Springer Verlag, Berlin, Heidelberg, 1998; Jacobs and White, The 

European Convention on Human Rights, Oxford University Press, 2006.; Marty M. and Spencer J. R. (eds.), European Criminal 

Procedures, Cambridge University  Press, 2002; Roxin, C.,  Strafverfahrensrecht, 25. Auflage, Verlag C.H. Beck, München 

1998; Trechsel, S., Human Rights in Criminal Proceedings, Oxford University Press, 2006. 

Број часова  активне наставе Остали часови 
Предавања: 

75 
Вежбе: 

30 
Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 

 
Методе извођења наставе: предавања, вежбе, консултације 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 10 писмени испит  
практична настава 10 усмени испт 60 
колоквијум-и 10 ..........  
семинар-и 10   

 
  



 
Право интелектуалне својине 
 

Наставник: проф. др Слободан Марковић, доц. др Душан Поповић 
Статус предмета:Обавезни предмет 
Број ЕСПБ:7 
Услов: 
Циљ предмета Стицање знања о основним појмовима права интелектуалне својине, разумевање оправданости правне 

заштите интелектуалних добара, како би студент у пракси могао да примени бројна „техничка“ правила ове гране права; 

практичан рад са студентима на састављању пријава за правну заштиту интелектуалних добара и уговора о промету 

имовинскоправних овлашћења која чине садржину појединих субјективних права интелектуалне својине; стицање знања 

о најважнијим изворима међународног права интелектуалне својине и права интелектуалне својине Европске уније; 

подстицање студената на критичко размишљање о позитивноправним прописима. 
Исход предмета : Студенти ће стећи знања и вештину тумачења и критичке анализе норми права интелектуалне својине. 

Успешним савладавањем материје курса студенти ће стећи знања и способности неопходне за обављање послова правне 

природе у привредним друштвима, националном заводу за интелектуалну својину, судовима и адвокатури. 
Садржај предмета 

1. Одређење права интелектуалне својине, однос права интелектуалне својине са неким другим гранама права, историјат 

права интелектуалне својине, упоредно право интелектуалне својине, право интелектуалне својине Р. Србије; 2. Увод у 

патентно право (појам проналаска, услови заштите проналазака, обим и садржина права, ограничења права); 3. Увод у 

право жига (појам ознаке, услови заштите ознака, обим и садржина права, ограничења); 4. Увод у право заштите ознаке 

географског порекла (појам имена порекла и географске ознаке, услови заштите, обим и садржина права, ограничења); 

5. Увод у право заштите индустријског дизајна (појам индустријског дизајна, услови заштите , обим и садржина права, 

ограничења); 6. Увод у ауторско право и сродна права (појам ауторског права, појам сродних права, услови заштите, 

обим и садржина права, ограничења); 7. Промет права интелектуалне својине (конститутивни облик промета; 

транслативни облик промета – уговори у промету права интелектуалне својине); 8. Основна правила о судској заштити 

искључивих права интелектуалне својине; 9. Увод у право сузбијања нелојалне конкуренције (појам и радње нелојалне 

конкуренције; посредна заштита интелектуалне својине); 10. Пословна тајна; 11. Најважнији извори међународног права 

интелектуалне својине и права интелектуалне својине Европске уније (карактеристике, значај). 

 
Литература  

Обавезна: Весна Бесаровић, Интелектуална својина, Београд, 2012. Допунска литература: Слободан Марковић, Право 

интелектуалне својине, Сарајево, 2007; Зоран Миладиновић, Право интелектуалне својине, Крагујевац, 2012; Зоран 

Миладоновић, Практикум за право индустријске својине и ауторско право, Ниш, 2003. 
Број часова  активне наставе Остали часови 
Предавања: 

45 
Вежбе: 

30 
Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 

 
Методе извођења наставе: предавања и вежбе 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 10 писмени испит  
практична настава 30 усмени испт 30 
колоквијум-и 20 ..........  
семинар-и 10   

 

  



 

Облигационо право 
 

Наставник: др Оливер Антић, редовни професор; др Драгор Хибер, ванредни професор; др Марко Ђурђевић, 

ванредни професор; др Марија Караникић Мирић, доцент 
Статус предмета:Обавезни предмет 
Број ЕСПБ:11 
Услов: 
Циљ предмета Упознавање и разумевање начела облигационог права; сагледавање процеса формирања институција и 

правила којима су уређени имовински односи у промету материјалним и интелектуалним добрима и услугама; стицање 

знања о савременим тековинама у облигационо правној науци и уочавање главних праваца развоја модерне научне 

мисли; развијање способности да се препознају, утврде и између себе разликују општи правни појмови којима се служи 

облигационо право; овладавање вештином критичког вредновања законодавних решења и судске праксе; овладавање 

вештином тумачења облигационо правних норми коришћења херменеутичких метода  у овој правној грани; 

оспособљавање за уочавање нових проблема који се испољавају у практичном животу, у пословној и судској пракси. 
Исход предмета  

Студенти ће успешним савладавањем материје курса стећи знања и способности које су неопходне ради разумевања, 

тумачења, критичке анализе и примене норми облигационог права као и критичко сагледавање судске праксе. 
Садржај предмета 

I ОПШТИ ДЕО: 1.Појам, природа и значај облигационог права и облигационих односа; 2. Извори облигационог права 

и  основна начела облигационог права; 3. Подела облигација; 4. Појам уговора и  слободе уговарања; 5. Врсте уговора; 

6. Појам оппштих услова за настанак уговора; 7. Закључење уговора; 8. Дејство уговора;  9. Престанак уговора, 10. 

Појам, врсте и основи одговорности за штету; 11. Одговорност по основу кривице; 12. Одговорност за другог;  13. 

Одговорност за штету од опасне ствари или опасне делатности; 14. Одговорност за другог; 15. Посебни случајеви 

одговорности за штету; 16. Околности које искључују или ограничавају одговорност за проузроковану штету; 17. 

Накнада штете; 18. Правно неосновано обогаћење, незвано вршење туђих послова и  једнострана изјава воље као извори 

облигација, 19. Дејства облигације; 20. Обезбеђење облигација; 21. Престанак облигација; 22. Промена повериоца или 

дужника. 

II ПОСЕБНИ ДЕО: 1. Уговор о продаји, 2. Уговор о размени, 3. Уговор о поклону, 4. Уговор о зајму, 5. Уговор о закупу; 

6. Уговор о послузи, 7. Уговор о делу, 8. Уговор о налогу, 9. Уговор о остави, 10. Уговор о ортаклуку; 11. Поравнање, 

12. Опклада и игра. 

 
Литература  

Обавезна: Антић Оливер, Облигационо право, Београд, 2012; Перовић Слободан, Облигационо право,више и издања 

Београд (за  Посебни део) 

Допунска: Константиновић Михаило, Облигације и уговори, Скица за Законик о облигацијама и уговорима; Закон о 

облигационим односима са предговором проф. др Слободана Перовића – више издања 

 
Број часова  активне наставе Остали часови 
Предавања: 

105 
Вежбе: 

30 
Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 

 
Методе извођења наставе: предавања и вежбе 

 

 

 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 10 писмени испит  
практична настава До35 усмени испт 35 
колоквијум-и 10 ..........  
семинар-и 10   

 

  



Међународно јавно право 
 

Наставник:  Проф. др Миленко Крећа, доц. др Бојан Милисављевић, доц. др Ивана Крстић, доц. др 

Александар Гајић 
Статус предмета:Обавезни предмет 
Број ЕСПБ:9 
Услов: 
Циљ предмета 

Курс има за циљ да студентима омогући стицање основних знања из материје међународног јавног права. Приликом 

изучавања различитих тематских целина које су обухваћене садржајем курса, акценат се ставља како на теоријску 

анализу одговарајућих института тако и на њихову практичну примену кроз анализу најзначајнијих случајева вођених 

пред Међународним судом правде и другим судским органима међународног карактера.             
Исход предмета  

Кандидат треба да досегне такав ниво знања и вештине који му омогућава да самостално критички разматра широк круг 

питања из области међународног јавног права. 
Садржај предмета 

1. Појам међународног јавног права; 2.Настанак и развој међународног права; 3. Доктрина међународног јавног права; 

4. Однос унутрашњег и међународног права; 5. Формални извори међународног права; 6. Субјекти међународног права; 

7. Држава; 8. Признање држава и влада; 9. Основна права и обавезе држава; 10. Надлежност државе у међународно 

праву; 11. Одговорност државе; 12. Сукцесија држава; 13. Органи за одржавање међународних односа; 14. 

Мултилатерална дипломатија, 15. Границе у међународном праву; 16. Начини стицања и губитка државне територије; 

17. Међународне службености; 18. Међународне реке; 19. Поморска област; 20. Ваздушна област; 21. Поларне области; 

22. Космичко пространство; 23. Правила међународног уговорног права; 24. Међународне организације; 25. Уједињене 

нације; 26. Регионалне организације; 27. Специјализоване агенције; 28. Међународна људска права; 29. Међународно 

кривично право; 30. Међународно право заштите животне средине; 31. Мирно решавање спорова; 32. Право оружаних 

сукоба. 

 
Литература  

Обавезна: Kрећа, М., Међународно јавно право, Правни факултет, Центар за издаваштво и информисање, Београд, 2012. 

Допунска:  
На српском језику:Крећа, М, Пауновић, М., Практикум за Међународно јавно право, Досије, Београд; 

Етински, Р., Међународно јавно право, Службени гласник, Београд, 2011;Бартош, М., Међународно јавно право, I, II, III. 

На енглеском језику:Brawnlie, I., Principles of Public International Law, Oxford/New York, 2001;  

Shaw, M., International Law, forth. ed., Cambridge, 1997 и каснија издања;Cassese, A., International Law, Oxford University 

Press, Oxford/New York, 2001 
Број часова  активне наставе Остали часови 
Предавања: 

75 
Вежбе: 

30 
Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 

 
Методе извођења наставе: предавања и вежбе 

 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 10 писмени испит  
практична настава 15 усмени испт 55 
колоквијум-и 10 ..........  
семинар-и 10   

 

  



 

Компанијско право 
 

Наставник: проф. др Мирко Васиљевић, проф. др Небојша Јовановић, доц. др Вук Радовић, доц. др Татјана 

Јевремовић Петровић, 
Статус предмета:Обавезни предмет  
Број ЕСПБ:8 
Услов: 
Циљ предмета 

Стицање основних знања у грани компанијског права и разумевање главних питања у вези с привредним друштвима, 

њиховим настанком, обележјима, пословањем, променама, повезивањима и престанком; упућивање студената у 

функционисање привредних друштава у пракси; увођење у режим основних међународних извора и стремљења у 

компанијском праву; увођење у основе права серијских хартија од вредности; развијање критичког мишљења о лошим 

решењима у позитивном компанијском праву; давање основног увида у упоредно компанијско право. 
Исход предмета  

Студенти ће стећи знања и вештине тумачења и критичке анализе норми права компанијског права. Успешним 

савладавањем материје курса студенти ће стећи знања и способности неопходне за обављање послова правне природе 

из области компанијског права у пракси. 
Садржај предмета 

1. Одређење компанијског права; 2. Привредни (трговачки) и непривредни (грађански) субјекти; 3. Заједнички 

институти привредних друштава (дужности према привредном друштву, привредна друштва и тужбе, заједничка 

правила информисања чланова привредних друштава); 4. Друштва са неограниченим ризиком – друштва лица (ортачко 

друштво, командитно друштво, командитно друштво на акције, компаније са неограниченом одговорношћу у 

англосаксонској пракси, тајно (тихо) друштво, фактичко и de facto друштво); 5. Друштва са ограниченим ризиком – 

друштва лица и капитала (друштво са ограниченом одговорношћу, компаније са одговорношћу ограниченом гаранцијом 

у англосаксонској пракси, ортаклуци са ограниченом одговорношћу у англосаксонској пракси); 6. Друштва са 

ограниченим ризиком – друштва капитала (акционарско друштво, акције и друге хартије од вредности, реорганизација 

капитала и акција акционарског друштва, акционари, мањински (несагласни) акционари, расподела компанијске моћи 

(органи акционарског друштва), престанак акционарског друштва, неки посебни институти јавних акционарских 

друштава); 7. Специјализована акционарска друштва (пословне банке, „поједностављено“ акционарско друштво, 

регулисано тржиште финансијских инструмената и мтп-а (берзе), инвестициона друштва (брокерско-дилерска друштва), 

централни регистар (хартија од вредности), акционарска друштва запослених); 8. Специјализоване организације и 

привредна друштва (Народна банка, Комисија за хартије од вредности, друштва за управљање инвестиционим 

фондовима, инвестициони фондови, друштва за осигурање, задружна друштва (задруге), друштва слободних професија); 

9. Предузећа – субјекти приватизације (јавна – државна предузећа); 10. Промене правне форме (облика) привредног 

друштва; 11. Повезивање привредних друштава (повезивање путем капитала и/или уговора, остале форме повезивања 

друштава уговором са статусним елементима); 12. Структурна повезивања – статусне промене; 13. Привредне 

асоцијације (привредне коморе, задрушни савези); 14. Престанак привредног друштва (терминолошка и општа питања, 

престанак солвентног привредног друштва (ликвидација), реорганизација и престанак инсолвентног привредног 

друштва); 15. Привредна друштва на нивоу ЕУ (европска компанија, европска економска интересна групација, европска 

задруга). 
Литература Обавезна: Мирко Васиљевић, Компанијско право, Београд, 2012 
Број часова  активне наставе Остали часови 
Предавања: 

75 
Вежбе: 

30 
Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 

 
Методе извођења наставе: предавања, вежбе 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 10 писмени испит  
практична настава До 35 усмени испт 65 
колоквијум-и  ..........  
семинар-и    

 

  



Управно право 
 

Наставник: проф. др Стеван Лилић, проф. др Зоран Томић, проф. др Добросав Миловановић, доц. др Марко 

давинић 
Статус предмета: Обавезни предмет 
Број ЕСПБ: 8 
Услов: 
Циљ предмета: Овај курс има за циљ да пружи студентима теоријска и, у одговарајућој мери, практична знања из сложене 

области управног права, разматрањем општих теоријских проблема управног права, као и норми и института које уређују 

организационе, материјалне, процесне и с њима повезане контролне аспекте обављања управне делатности.  

Знања и вештине која се стичу из области управног права имају огроман значај у оквиру укупног академског образовања 

правника, с обзиром да највећи део службеника јавног сектора обавља послове у јавној управи. С друге стране, грађани 

и правна лица у највећој мери остварују своја права и извршавају своје обавезе кроз бројне и непосредне контакте са 

службеницима јавне управе. Квалитет живота у свим областима друштва у великој мери зависи од начина на који су 

нормирани делокруг и надлежности јавне управе, њена организација, дефинисан статус и одговорност њених 

службеника,  (правно) обезбеђена ефикасност и економичност управних процедура, као и заштита права странака у овим 

поступцима. 
Исход предмета  

Студенти ће стећи основна теоријска знања о управном праву, савладати основну правну теримологију и развити 

критички начин размишљања о управи и управном праву. 
Садржај предмета 

1. ТЕОРИЈСКЕ ОСНОВЕ УПРАВНОГ ПРАВА; Управно право и управа - појам и проблеми у вези са њиховим 

одређивањем; 1.2. Теоријски појам управе као организације; Теоријски појам управе као функције; Појам управе у 

домаћој правној теорији; Позитивно-правни појам управе; Управно-правни однос; Основи међународног управног права; 

Општа концепција управног права као правне дисциплине; Извори управног права - обележја и врсте; Управа и пружање 

јавних услуга грађанима; 2. ОРГАНИЗАЦИЈА И СУБЈЕКТИ УПРАВЕ; Субјекти управе: државни и недржавни; 

Органи и организације државне управе: општа обележја и врсте; Централизација, децентрализација и деконцентрација; 

Унутрашња организација и руковођење органима државне управе; Јавне агенције и вршење управне делатности; 3. 

УПРАВНА ДЕЛАТНОСТ; Појам и врсте аката управе; Појам и обележја управног акта; Врсте и дејства управних аката; 

Погрешни управни акти; Управне радње; Појам, обележја и врсте управног поступка; Начела управног поступка; Фазе 

управног поступка; Учесници управног поступка; Орган и надлежност у управном поступку; Странка у управном 

поступку; Општење органа и странака; Рокови и повраћај у пређашње стање; Првостепени управни поступак: покретање, 

учесници и спајање ствари у један поступак; Диспозитивне страначке радње током поступка; Поступак до доношења 

решења; Усмена расправа; Доказивање, доказна средства и обезбеђење доказа; Завршетак првостепеног управног 

поступка; Решење; Закључак; 4. КОНТРОЛА УПРАВЕ; Другостепени управни поступак: поступак по жалби; 

Извршење; Ванредна правна средства у управном поступку: општа обележја и врсте; Управни надзор; Контрола управе: 

појам и врсте; Управна контрола управе: појам и врсте; Судска контрола управе: појам, општа обележја и значај; Управни 

спор: појам и врсте; Управни спор у домаћем важећем праву; Покретање и ток управно-судског поступка; Окончање 

управно-судског поступка; Правна средства у управном спору; Обавезност пресуда донетих у управном спору и њихово 

извршење; Омбудсман (заштитник грађана). 
Обавезна литература: 

Стеван Лилић, Управно право / Управно процесно право, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 7. Издање, 

2013; Зоран Р. Томић, Опште управно право, Правни факултет Универзитет у Београду, Службени гласник, Београд, 

2011.Допунска литература:Тамаш Корхец, УПРАВНО ПРАВО, УСЕЕ, Нови Сад, 2012; Зоран Р. Томић, ОПШТЕ 

УПРАВНО ПРАВО, Правни факултет Београд, пето, скраћено и осавремењено издање, Београд, 2009; Предраг 

Димитријевић, УПРАВНО ПРАВО, књига 1-2, Ниш, 2008; Миле Илић, УПРАВНО ПРАВО, Балкански центар за 

изучавање локалне самоуправе, Ниш, 2006; Зоран Лончар, УПРАВНО ПРАВО, Завод за уџбенике и наставна средства, 

Београд, 2005; Драган Милков, УПРАВНО ПРАВО, Правни факултет, Центар за издавачку делатност, Нови Сад, 2003; 

Славољуб Поповић et alia, УПРАВНО ПРАВО, Београд, 2003; Ратко Марковић, УПРАВНО ПРАВО, Београд, 2002; Ги 

Бребан, АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО ФРАНЦУСКЕ, Београд, 2002. 
Број часова  активне наставе Теоријска настава: 75 Практична настава: 30 
Методе извођења наставе: предавања и вежбе 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
настава-предавања 20 усмени испит 30 
студијска група до 35   
Вежбе до 25 

колоквијуми  10 

успешно одбрањен семинарски рад 20 

остале активности по оцени испитивача 10 

 

  



ПРЕДМЕТИ СА НАСТАВНЕ ГРУПЕ 
 

Kриминалистика 
 

Наставник: Проф. др Милан Шкулић 
Статус предмета:Предмет правосудно-управне наставне групе 
Број ЕСПБ:3 
Услов: 
Циљ предмета 

Упознавање студената са методима и средствима за откривање, утврђивање и проверавање чињеница у циљу ефикасног 

откривања, расветљавања и доказивања кривичних дела, као и практична примена стечених знања. 
Исход предмета Припремање и оспособљавање студента за рад у оквиру надлежних институција које се баве 

откривањем и расветљавањем кривичних дела. 
Садржај предмета 

Криминалистика, као дисциплина која развија и усавршава знања о чињеницама, њиховом откривању, проверавању и 

подвођењу под правне норме, омогућава ефикасно откривање, расветљавање и доказивање кривичних дела. У том цињу, 

посебна пажња на курсу посвећена је криминалистичким радњама попут увиђаја, реконструкције, претресања, начина 

вођења информативних разговора са грађанима и сл., као и анализи трагова кривичног дела. Затим се анализирају 

различита криминалистичка вештачења, методи идентификације, као и лична доказна средства. Посебан део курса 

посвећен је откривању, разјашњавању и доказивању појединих кривичних дела попут убиства, силовања, отмице, 

кривичних дела у вези са злоупотребом дрога, привредног криминалитета, компјутерског криминала и томе слично.    

Садржај курса: Основне поставке криминалистике; Начини сазнања за кривично дело;  Криминалистичке радње; 

Откривање и разјашњавање одређених кривичнох дела;  
Литература  

Алексић Ж. и Шкулић М., Криминалистика, Београд, 2012. 

Допунска: Алексић Ж. и Миловановић З, Лексикон криминалистике, Београд, 1995; Шкулић М., Увиђај и 

криминалистичке верзије, Београд, 1999; Osterburg J., i Ward P., Criminal Investigation: A Method for Reconstructing the 

Past, Cincinnati, 1992; 
Број часова  активне наставе Остали часови 
Предавања: 

30 
Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 

 
Методе извођења наставе: предавања, консултације 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 10 писмени испит  
практична настава  усмени испт 70 

колоквијум-и  ..........  
семинар-и 20   

 

  



 

Управно-процесно право 
 

Наставник: Проф. др Стеван Лилић, проф. др Зоран Томић, проф. др Добросав Миловановић, доц. др Марко 

Давинић 
Статус предмета: Предмет правосудно-управне наставне групе 
Број ЕСПБ: 
Услов: 
Циљ предмета Предметни курс – као развијени и продубљени сегмент једне шире области, управног права - има за циљ 

да пружи студентима теоријска и, у одговарајућој мери, практична знања из богате и комплексне сфере управно-

процесног права, разматрањем главних процесних прнципа, као и норми и института које уређују процесну (и с њом 

повезану организациону), а нарочито контролноправну (такође процесну) страну обављања управне делатности. 

Студијска знања која се стичу из области управно-процесног права имају велики значај у оквиру укупног академског 

образовања правника, с обзиром да највећи део службеника јавног сектора обавља послове у јавној управи, спроводећи 

одговарајуће управне поступке у појединим управним материјама. С друге стране, грађани и правна лица у највећој мери 

остварују своја права и извршавају своје обавезе кроз бројне и непосредне контакте са службеним лицима јавне управе, 

током богатог свежња управних процедура. Квалитет живота у свим областима друштва у великој мери зависи од начина 

на који су нормирани делокруг и надлежности јавне управе, њена организација, дефинисан статус и одговорност њених 

службеника, (правно) обезбеђена ефикасност и економичност управних процедура, као и заштита права странака у овим 

поступцима. Ово потоње нарочито вреди за управно-судску процедуру, за управни спор као дефинитивну и најважнију 

правну контролу управних акативности од стране надлежних судова. 
Исход предмета Стицање основних знања из управног процесног права. 
Садржај предмета 

А. УПРАВНО ПРОЦЕСНО ПРАВО (Организационо, материјално и процесно право; Предмет управног процесног 

права; Управно процесно право и друга процесна права; Извори управног процесног права) 

Б. ПОСТУПАК ДОНОШЕЊА УПРАВНИХ ПРОПИСА (Поступак доношења управних прописа у ширем смислу; 

Поступак доношења управних прописа у ужем смислу) 

Ц. УПРАВНИ ПОСТУПАК (Општи управни поступак; Првостепени управни поступак; Другостепени управни 

поступак; Ванредна правна средства у управном поступку; Извршење решења) 

Д. УПРАВНОСУДСКИ ПОСТУПАК (Управни спор; Закон о управни споровима у нашем праву) 
Литература  

Обавезна: Стеван Лилић, Управно право / Управно процесно право, Правни факултет Универзитета у Београду, 7. 

издање,  Београд, 2013; Зоран Р. Томић, Опште управно право, Правни факултет Универзитета у Београду, Службени 

гласник, Београд, 2011. 

Допунска: Тамаш Корхец, УПРАВНО ПРАВО, УСЕЕ, Нови Сад, 2012; Зоран Р. Томић, ОПШТЕ УПРАВНО ПРАВО, 

Правни факултет Београд, пето, скраћено и осавремењено издање, Београд, 2009; Предраг Димитријевић, УПРАВНО 

ПРАВО, књига 1-2, Ниш, 2008; Миле Илић, УПРАВНО ПРАВО, Балкански центар за изучавање локалне самоуправе, 

Ниш, 2006; Зоран Лончар, УПРАВНО ПРАВО, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2005; Драган Милков, 

УПРАВНО ПРАВО, Правни факултет, Центар за издавачку делатност, Нови Сад, 2003; Славољуб Поповић et alia, 

УПРАВНО ПРАВО, Београд, 2003; Ратко Марковић, УПРАВНО ПРАВО, Београд, 2002; Ги Бребан, 

АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО ФРАНЦУСКЕ, Београд, 2002 
Број часова  активне наставе Остали часови 
Предавања: 

30 
Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 

 
Методе извођења наставе: предавања, консултације 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 20 писмени испит  
практична настава  усмени испт 60 

колоквијум-и  ..........  
семинар-и 20   

 
  



Економска политика 
 

Наставник: проф. др Емилија Вукадин 
Статус предмета: Предмет пословноправне наставне групе 
Број ЕСПБ: 3 
Услов: / 
Циљ предмета 

Предметни курс има за циљ да упозна студенте са методолошким, практичним и теоријским аспектима економске 

политике, оспособљавајући их за разумевање акције економске политике, економских функција државе и њене улоге у 

регулисању привредних токова. Посебно је циљ курса истицање релације правних наука, међу којима, Уставног права, 

Управног права, Облигационог права, Трговинског  права и Пореског права и  економских наука, односно Економске 

политике. Правни систем треба да обезбеди стабилну институционалну и нормативну основу   друштвено-економског 

система, која је један од услова  за ефикасно дејство мера економске политике усмерене ка постизању макроекономске 

равнотеже. 
Исход предмета  

По завршеном  курсу студенти ће стећи знање: о акцији економске политике и њеном утицају превасходно на економску, 

а затим и на  социјалну, правну и политичку сферу друштвеног живота; о економским функцијама државе, односно 

одговарајућих надлежних органа; о односу правног и економског система, односно економске политике;  о улози и 

делатности јавноправних институција у функцији субјеката економске политике ; о значају стабилности правног система 

за ефикасност економске политике;  о начину на који економска политика креира пословни амбијент и утиче на одлуке 

предузетника и домаћинстава; о карактеру и узроцима промена макроекономских категорија као што су друштвени 

производ, инфлација, платни биланс, девизни курс, јавни дуг и др.  преко примера узетих из праксе развијених земаља, 

а посебно на примеру Србије, путем чега ће разумети ефекте акције, односно инструмената економске политике; путем 

анализе најбитнијих системских закона схватити како се у одређеним областима утиче на одлуке привредних субјеката 

и домаћинстава у њиховој делатности и потрошњи; о карактеру и последицама процеса глобализације на токове светске 

привреде и на националну економску политику;  о токовима процеса  прикључења Србије  ЕУ  и  упознати се са основним 

одликама и економском политиком ЕУ; о процесу транзиције у бившим комунистичким земљама и посебно у  Србији 

са становишта текуће економске политике и перспективе прикључења ЕУ. 
Садржај предмета 

1.Одлике и механизам деловања  економске политике, 2. Методе обрачуна и елементи бруто домаћег производа, 3. 

Формирање  и компоненте агрегатне тражње ; 4.Понуда и тражња новца ; 5. Економска политика у затвореној привреди 

, 6. Економска политика у отвореној привреди; 7. Девизна политика и девизни курсеви, 8. Глобална економска политика; 

9. Политика спољне трговине , 10. Економска политика земаља у транзицији; 11. Економски систем и економска 

политика Европске уније.  
Литература  

Обавезна:  др Емилија Вукадин, др Мирољуб Лабус,  Економска политика за правнике , Правни факултет   Београд, 

2012. 

Допунска: Б. Димитријевић, Н. Фабрис, Економска политика, теорија и анализа, Економски факултет, Београд, 2007., 

Ј. Бајец, Љ. Јоксимовић, Савремени привредни системи, Економски факултет, Београд 2009.; Допунска- радна: Извештај 

о фискалној стратегији, Министарство финансија Р. Србије (годишње публикације); Законски текстови и статистичке 

публикације;  веб-сајт ММФ, Светске банке, СТО. 
Број часова  активне наставе Остали часови 
Предавања: 

30 
Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 

 
Методе извођења наставе: предавања, консултације 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 20 писмени испит  
практична настава  усмени испт 60 

колоквијум-и  ..........  
семинар-и 20   

 
  



Право конкуренције 
 

Наставник: проф. др Борис Беговић, проф. др Владимир Павић, доц. др Душан Поповић 

Статус предмета: Предмет пословноправне наставне групе 

Број ЕСПБ: 3 

Услов: 

Циљ предмета 

Стицање знања о основним појмовима права конкуренције, разумевање оправданости правне заштите слободне 

конкуренције, разумевање основних економских појмова на којима почива право конкуренције, а све у циљу да се 

студент оспособи да у пракси примени бројна „техничка“ правила ове гране права; практичан рад са студентима кроз 

анализу одлука Комисије за заштиту конкуренције Републике Србије; стицање знања о најважнијим карактеристикама 

права конкуренције Европске уније и Сједињених Америчких Држава; подстицање студената на критичко размишљање 

о позитивноправним прописима.  

Исход предмета  

Студенти ће стећи знања и вештину тумачења и критичке анализе норми права конкуренције. Успешним савладавањем 

материје курса студенти ће стећи знања и способности неопходне за обављање послова правне природе у привредним 

друштвима, националном телу за примену прописа о заштити конкуренције, судовима и адвокатури. 

Садржај предмета 

1. Појам конкуренције и права конкуренције (ефекти конкуренције на друштвено благостање; савршена конкуренција; 

баријере уласку); 2. Основне напомене о монополу и монополском понашању (дефиницина; узроци; ефекти монопола 

на друштвено благостање; природни монопол); 3. Картели као хоризонтални споразуми  (дефиниција; основни 

механизми; основни предуслови картела; ефекти на друштвено благостање); 4. Остали хоризонтални споразуми 

(дефиниција; основни механизми; дејства); 5. Вертикални споразуми (дефиниција; врсте; основни механизми; ефекти); 

6. Основне напомене о доминантном положају и његовој злоупотреби (појам доминантног положаја; дефинисање 

релевантног тржишта; злоупотреба према потрошачима; злоупотреба према конкурентима); 7. Контрола концентрација 

(врсте; ефекти; разлози за контролу; поступак пријаве; поступак испитивања; одлуке у поступку); 8. Контрола државне 

помоћи (врсте; разлози за контролу државне помоћи; поступак контроле у ЕУ и Србији); 9. Поступак пред Комисијом 

за заштиту конкуренције (уређење и надлежност Комисије; поступак због повреде конкуренције; поступак контроле 

концентрација; судска заштита од решења Комисије). 

Литература  

Обавезна: Борис Беговић, Владимир Павић, Увод у право конкуренције, Правни факултет Универзитета у Београду, 

Београд, 2012. Допунска литература: Б. Беговић и В. Павић, Шта је то конкуренција и како се штити?, ЦЛДС, Београд, 

2010; Б. Беговић et al., Нова антимонополска политика: предлог решења, ЦЛДС, Београд, 2003; I.B. Bael, J. Bellis, 

Competition Law of the European Community, Oxford University Press, 2007; M. Cini and L. McGowan, Competition Policy in 

the European Union, St.Martins Press, 1998; Љ. Пљакић, „Нека процесна питања Закона о заштити конкуренције“, Право 

и привреда 7-9/2010, стр. 300; M. Vasiljevic, D. Popovic, “Competition Law Enforcement in Serbia: Six Years of Staggering 

Along”, European Business Organization Law Review vol. 13 n. 1/2012, 141. 
Број часова  активне наставе Остали часови 
Предавања: 

30 
Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 

 
Методе извођења наставе: предавања, консултације 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 10 писмени испит  
практична настава  усмени испт 70 

колоквијум-и  ..........  
семинар-и 20   

 
  



Међународно кривично право 
 

Наставник: Проф. др Зоран Стојановић и проф. др Милан Шкулић 
Статус предмета:Предмет међународноправне наставне групе 
Број ЕСПБ:3 
Услов: 
Циљ предмета Циљ курса је продубљено изучавање проблематике из области међународног кривичног права, као и 

стицање проширених знања и препознавање основних чинилаца настанка и развоја међународног кривичног права, те 

указивање на везу, сличности и разлике између унутрашњег и међународног кривичног права. 
Исход предмета Исход курса јесте оспособљавање за коришћење упоредног метода ради лакше спознаје решења 

правних система држава међународне заједнице како би се омогућило адекватно препознавање тековина кривичног 

права и њихова хармонизација на међународном плану, као и развијање способности за уопштавање и унификацију 

питања која су на различит начин уобличена у националним законодавствима. 
Садржај предмета 

Уводни део курса обухвата општа питања међународног кривичног права, почев од појма, развоја, извора, основних 

начела међународног кривичног права па до просторног и временског важења кривичног права. Курс обухвата и учење 

о међународном кривичном делу и кривичним санкцијама као основним појмовима у оквиру систематике општег дела 

под које се могу подвести сви остали институти. Посебна пажња поклоњена је области посебног дела међународног 

кривичног права. Овде су обухваћена само међународна кривична дела у ужем смислу, тј. она код којих је њихов 

међународни карактер и заинтересованост међународне заједнице посебно изражена. Значајан аспект курса представља 

материја међународног кривичног правосуђа. Курс се завршава анализом материје међународне правне помоћи у 

кривичноправним стварима и питања перспектива (могућности и будућности) међународног кривичног права. 
Литература  

Обавезна: Стојановић Зоран, Међународно кривично право, седмо издање, Београд,   2012. 

Стојановић Зоран, „Међународно кривично право и заштита људских права“, у: Стање криминалитета у Србији и 

правна средства реаговања, II део, Београд, 2008, стр. 25-36. 

Допунска: Шкулић Милан, Међународни кривични суд. Надлежност и поступак, Београд, 2005, 591 стр. 
Број часова  активне наставе Остали часови 
Предавања: 

30 
Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 

 
Методе извођења наставе: предавања, консултације 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 10 писмени испит  
практична настава  усмени испт 70 

колоквијум-и  ..........  
семинар-и 20   

 
  



Људска права 
 

Наставник: Проф. др Владан Јончић, доц. др Ивана Крстић 
Статус предмета:Предмет међународноправне наставне групе 
Број ЕСПБ:3 
Услов: 
Циљ предмета стицање знања и разумевање процеса настанка, развоја и успостављање основних начела и циљева пре 

свега међународног права којима је регулисана област људских права; упознавање са општим концептуалним основама 

доктрине и праксе људских права, са теоријским, међународноправним, законским решењима и неким специфичностима 

људских права; стицање општег правничког образовања и развијање критичког правничког резоновања; изучавање 

природе права, правне доктрине и основних идеја, принципа и установа (међународног права) људских права; 

разумевању улоге законодавства у развоју људских права; схватању везе унутрашњег права и међународног права у вези 

са људским правима; сагледавању утицаја других фактора на право људских права; оспособљавање за коришћење 

метода упоредног права и стицање основних сазнања о о другим правним системима из ове области; сагледавање 

европске и других правних традиција на пољу људских права и хармонизација нашег права са тим правима. 
Исход предмета  

Имајући у виду чињеницу да се област људских права у многим аспектима већ проучавају кроз друге предмете на 

правном факултету, курс има за циљ да проучену материју кроз друге предмете и проучавајући оне теме које нису у 

другим предметима обрађене (или су недовољно и непотпуно обрађене, што и није ни циљ тих предмета да се овом 

материјом баве), повеже и заокружи знања из области људских права. 
Садржај предмета 

ПОЈАМ И ПРЕДМЕТ ЉУДСКИХ ПРАВА; РАЗВОЈ ИДЕЈЕ (ЕВОЛУЦИЈА), СХВАТАЊА И ПРАВНИХ НОРМИ ИЗ 

ОБЛАСТИ ЉУДСКИХ ПРАВА; ЉУДСКА ПРАВА У УНУТРАШЊЕМ ПРАВУ; МЕЂУНАРОДНА ЉУДСКА ПРАВА; 

ЗАШТИТА ЉУДСКИХ  ПРАВА У МИРУ; ЗАШТИТА ЉУДСКИХ ПРАВА У ВАНРЕДНИМ ОКОЛНОСТИМА 

(ОСНОВИ ХУМАНИТАРНОГ ПРАВА); ИЗВОРИ МЕЂУНАРОДНОГ ПРАВА ЉУДСКИХ ПРАВА;  

ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ЉУДСКИХ ПРАВА; ВРСТЕ НАДЗОРА; НАДЗОР МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА У 

УСПОСТАВЉАЊУ, СПОРОВОЂЕЊУ И ЗАШТИТИ ЉУДСКИХ ПРАВА; САНКЦИЈЕ ЗА КРШЕЊЕ ЉУДСКИХ 

ПРАВА; ОСНОВНА ЉУДСК А ПРАВА И СЛОБОДЕ; ИНДИВИДУАЛНА И КОЛЕКТИВНА; ОПШТИ УСЛОВИ ПОД 

КОЈИМА СЕ УЖИВАЈУ ЉУДСКА ПРАВА; ОГРАНИЧЕЊА ЉУДСКИХ ПРАВА  

 
Литература  

Обавезна: Пауновић, М./ Кривокапић, Б./ Крстић, И., Међународна људска права, Београд, 2010. 

Допунска: Д. Поповић, Европско право људских права, Службени гласник, Београд, 2012. 

Бургентал, Т., Међународна људска права у сажетом облику, Београд, 1997; Ван Дијк и Ван Хоф, Tеорија и пракса 

Европске конвенције о људским правима, Сарајево, 2001; 

Ј., Rehman,  Internatioanl Human Rights Law,  Pearson, 2nd, 2010. 

Blanquet M., Droit général de l'Union européenne, 9e éd., Dalloz, Paris 2006; Sauron, J.-L. et al. (eds.), Comprendre l'Union 

européenne, La documentation Française, 2011 
Број часова  активне наставе Остали часови 
Предавања: 

30 
Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 

 
Методе извођења наставе: предавања, консултације 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 10 писмени испит  
практична настава  усмени испт 70 

колоквијум-и  ..........  
семинар-и 20   

 

  



Политички систем 
 

Наставник: проф. др Јовица Тркуља 
Статус предмета: Предмет теоријскоправне наставне групе 
Број ЕСПБ: 3 
Услов: 
Циљ предмета 

Овај предмет има за циљ да пружи студентима теоријска и, у одговарајућој мери, практична знања из сложене области 

политичког система. Тежиште је на разматрању општих теоријских проблема науке о политици и политичком систему, 

као и принципа и института савремених политичких система, укључив и  политички систем Републике Србије. Студиј је 

отворен за све вредне идеје и теорије које расправљају о слободи, људским правима, човековом достојанству, демократији 

и борби за правну државу и владавину права. Задатак студија је да осветли карактеристике демократских политичких 

система и да на систематски и мултидисциплинаран начин (из правне, политиколошке и социолошке) перспективе 

осветли најзначајније домете теорије и праксе релевантних либерално-демократских политичких система. Знања која се 

стичу из области политичког система имају велики значај у оквиру укупног академског образовања правника, с обзиром 

да ће се у свом раду непосредно или посредно бавити кључним питањима политике и политичког система. С друге стрaне, 

грађани и правна лица у највећој мери остварују своја права и извршавају своје обавезе кроз институције политичког 

система. Стога ће знања из ове области бити драгоцена за остваривање ових права и обавеза, али и за оздрављење нашег 

политичког животa, разумног и правичног решавања наших друштвених проблема. 
Исход предмета  

Студенти ће стећи основна теоријска знања из области политичког система, савладати основну теримологију и развити 

критички начин размишљања о политичком систему. 
Садржај предмета 

УВОД – ОПШТА ПИТАЊА ПОЛИТИЧКОГ СИСТЕМА; ОСНОВНИ ПОЈМОВИ И ПРИНЦИПИ ПОЛИТИЧКОГ 

СИСТЕМА; ДРЖАВА И ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ; ОРГАНИЗАЦИЈА ВЛАСТИ И ПОЛИТИЧКЕ ИНСТИТУЦИЈЕ; 

ДРУШТВЕНА СТРУКТУРА И ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ; ПОЛИТИЧКИ СУБЈЕКТИ И ПОЛОЖАЈ ЧОВЕКА У 

ПОЛИТИЧКОМ СИСТЕМУ; ПОЛИТИЧКИ ЖИВОТ И ПОЛИТИЧКА КУЛТУРА; САВРЕМЕНИ ПОЛИТИЧКИ 

СИСТЕМИ 
Обавезна литература: 

Јовица Тркуља, Основи политичког система, ридер, Издавачки центар Правног факултета Универзитета у Београду, 

Београд, 2011. 

Допунска литература: 

Бобио Норберто, Будућност демократије, Филип Вишњић, Београд, 1989; Бобио Норберто, Држава, владавина, 

друштво, ЦИД, Подгорица, 1995; Булајић Светислава, Чувар француског устава,  Службени глсник, Београд, 2000; 

Crawford, J, Democracy in International Law, Cаmbridge, 1994; Дал Роберт Демократија и њени критичари, ЦИД, 

Подгорица, 1999; Диверже Морис, Увод у политику, Београд, 1966; Енциклопедија политичке културе, (ред. М.Матић, 

М.Подунавац), Београд, 1993; Фридрих Карл Јоаким, Конституционализам, ограничење и контрола власти, ЦИД, 

Подгорица, 1996; Gabrijel A. Almond, G, Bingam Pauel, Rasel A. Dalton, Kore Strom, Kомпаративна политика данас, 

свјетски преглед, Факултет политичких наука, ЦЕДЕМ,  Подгорица, 2009; Гиденс Ентони, Социологија, Београд, 2003; 

Глобализација , Мит или стварност, (ред.Владимир Вулетић), Београд, 2003; Гоати Владимир, Савремене политичке 

партије, Београд, 1984; Гоати Владимир, Партије и партијски систем у Србији, Ниш, 2002; Хајек А. Фридрих, Поредак 

и слобода, Нови Сад, 1998; Хелд Дејвид, Модели демократије, Загреб, 1990; Хелд Дејвид,  Демократија и глобални 

поредак, Београд, 1990; Хантингтон Самуел П., Трећи талас, демократизација  на измаку ХХ века, Загреб – Подгорица, 

2004; Јовичић Миодраг, Изабрани списи, књига 4, („Велики уставни системи“ и „Савремени политички системи“,  

Службени гласник, Београд, 2006; Keane J., Democracy and Civil Society, London, 1988; Констан Бенџамин, Политички 

принципи и други списи, Београд, 2000; Лајпхард Арендт, Демократија у плуралним друштвима, Загреб, 1992; Лајпхард 

Арендт, Модели демократије, Београд –  Подгорица, 2003; Линц Јуан, Алфред Степан, Демократска транзиција  и 

консолидација, Београд, 1998; Људска права – међународни документи (ур. В. Димитријевић и Ђ.Лазин), Београд, 1993; 

Марковић Ратко, Уставно право и политичке институције, Београд 1994; Матић М., Подунавац М., Политички систем, 

Београд 1994; Нојман Франц, Демократска и ауторитарна држава, Загреб, 1974; Павловић Вукашин, Цивилно друштво 

и демократија, Београд, 2004; Снежана Петровић, Велики политички системи, Досије, Београд, 2006; Печујлић 

Мирослав, Глобализација, два лица света, Београд, 2002; Славујевић Зоран, Политички маркетинг, Београд,1999; 

Становчић Војислав, Теорија политике, Београд, 2007; Тадић Љубомир, Наука о политици, у Изабрана дела 1-6,  Београд, 

2007; Токвил Алексис,  Демократија у Америци, Сремски Карловци 1990; Тркуља Јовица, Освајање демократије, 

Синглогос, Београд, 1995; Васовић Вучина, Савремене демократије I, II, Београд, 2009; Вебер Макс, Привреда и 

друштво, Београд, 1976. 
Методе извођења наставе: предавање, консултације 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 20 писмени испит  
практична настава  усмени испт 60 

семинар-и 20   

 



Право и правда 
 

Наставник: проф. др Данило Баста, проф. др Јасминка Хасанбеговић 
Статус предмета: Предмет теоријско-правне наставне групе 
Број ЕСПБ: 3 
Услов: 
Циљ предмета: Упознавања студената с основним садржајем појма правде, једног од централних појмова у савременој 

политичкој филозофији и његовог односа с појмом права и различитим поимањима појма права. У току курса се 

разматрају нека од најутицајнијих традиционалних поимања правде каква су Аристотелово, утилитаристичко и 

Кантово. Разматрају се и основи проблеми савремених поимања дистрибутивне правде која излажу Ролс и Нозик. У 

наставку семестра се ови проблеми повезују с проблемима правне теорије како би се размотрили односи права и правде 

у савременој филозофији права па и у савременом законодавству.   
Исход предмета Студенати савладавају основне концепције поимањима правде у правној теорији и пракси – 

законодавству и судским пресудама; Развијају способности да рационално дискутују о апстрактним концептима и 

њиховој правној примени у организацији политичке заједнице. 
Садржај предмета 1. Комутативна и дистрибутивна правда (Аристотел), 2. Утилитаристичко поимање правде (Бентам 

и Мил), 3. Деонтолошко поимање правде (Кант) 4. Контрактуалистичко поимање правде (Ролс), 5. Либертаријанско 

поимање правде (Нозик), 6. Правда као правно ограничење државне власти (Хумболт и Јеринг), 7. Разарање правде у 

правном позитивизму (Келсен), 8. Правда и препород практичке филозофије (Перелман), 9. ”Нужни” концептуални 

односи правде и права (Радбрух), 10. Правда у позитивном праву (у уставима и законицима), 11. Правичност у примени 

права – сусретање природног и позитивног права (Кауфман, Дворкин, Божидар С. Марковић), 12. Правда као кључни 

аргумент у образложењу пресуде (студија случаја). 
Литература  

Обавезна: Неауторизовани приручник (reader) с одабраним текстовима. 

Допунска: Аристотел, Никомахова етика, Издавачка књижарница Зорана Стојановића, Нови Сад, 2003. Jeremy 

Bentham, An Introduction to the Principles of Morals and Legislation, 1980, Имануел Кант, Заснивање метафизике морала, 

Дерета, Београд, 2004, Ханс Келсен, Шта је правда?, "Филип Вишњић", Београд, 1998, Роберт Нозик, Анархија, 

држава, утопија, ЦИД, Подгорица, 2010. Џон Ролс, Теорија правде, ЦИД, Подгорица, 1998, Хаим Перелман, ”Пет 

предавања о правди”, у: Право, морал, филозофија, Нолит, Београд, 1983, Роналд Дворкин, Царство права, ИП ”Филип 

Вишњић”, Београд, 2003, Данило Баста, Правна херменеутика Артура Кауфмана, ЦАНУ, Подгорица, 1994, Божидар 

С. Марковић, ”Правичност као извор права” и ”Правичност и правни поредак” у: Данило Баста (ур.), Преображаји идеје 

права, Правни факултет, Београд, 1991, Данило Баста, ”Правичност као врлина”, у: Самопоштовање и пузавост: 

текстови с поводом (2002-2007), ”Досије”, Београд, 2007. 
Број часова  активне наставе Остали часови 
Предавања: 

30 
Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 

 
Методе извођења наставе: предавања, консултације 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 20 писмени испит  
практична настава  усмени испт 60 

колоквијум-и  ..........  
семинар-и 20   

 

  



ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 
 

Аутономно право 
 

Наставник: проф. др Драган М. Митровић 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 2 

Услов: 

Циљ предмета: Аутономно права има за главни циљ да студенте академских студија упути у мултидисциплинаран 

начин размишљања о најмодернијим проблемима аутономног права, да прошири њихово претходно знање, као и да их 

оспособи за критичко правничко размишљање које ће им развити осећај за препознавање истинских друштвених 

вредности, а у практичном раду и животу да избруси осећај професионалне одговорности који се увек очекује или 

захтева од правника. 

 
Исход предмета Студенти ће стећи основна теоријска знања о аутономији између државе и права, савладати основну 

правну теримологију и развити критички начин размишљања о наведеним друштвеним појавама. 

 

Садржај предмета: 1. Аутономно право као самостална правна дисциплина и његов развој; 2. Главна значења израза 

„аутономно” право; 3. Појам аутономног права; 4. Однос државног и аутономног права; 5.Карактеристичне врсте 

традиционалног аутономног права; 6. Појам и карактеристичне врсте аутономног права рада; 7. Извори аутономног 

права рада; 8. Вишезначност савремене аутономије;9. Индивидуални и колективни аутономни идентитет; 10. Титулари 

колективних права; 11. Аутомно право на индивидуални и колективни идентитет; 12. Средства за остваривање 

колективних права; 13. Друштвено и политичко развијање најновијих схватања о „сопству”; 14. Последице усвајања и 

практичне примене учења о аутономном идентитету, нарочито у светлу темељне промене друштвених и државних 

односа који воде ка стварању тзв. светске државе. 

 

Литература  

Обавезна: Драган М. Митровић, Аутономно право, прво издање, 3 изд., ЈП Службени гласник Р Србије и Правни 

факултет Универзитета у Београду, 2011, стр. 186. 

Допунска: БИГОВИЋ, Р: Хришћанство и европске интеграције, Београд, 2003; БОГИЋЕВИЋ, Ч: Држава и слобода 

рада. Прилог социјалној филозофији радног права, Подгорица, 1996; ГУРВИЧ, Ж: Социологија права, Подгорица, 1997; 

DWORKIN, G: The Theory and Practice of Autonomy, Cambridge, New York, 1988; ЕВРОПОЈМОВНИК (Glossary. 

Institutions, Policies and Enlargement of the Eurepean Union, 2000), ЈОВАНОВИЋ М. А: Колективна права у 

мултикултурним заједницама, Београд, 2004; ЛУБАРДА, Б: Европско радно право, Подгорица, 2004; SAMUEL, L: 

Fundamental Social Rights – Case Law of the European Social Chapter, Strasbourg, 2002; STATES AND CITIZENS, Cambridge, 

2003. 

 
Број часова  активне наставе Остали часови 
Предавања: 

30 
Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 

 
Методе извођења наставе: предавања, консултације 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 20 писмени испит  
практична настава  усмени испт 60 

колоквијум-и  ..........  
семинар-и 20   

 

 

 

 

  



 

Реторика 
 

Наставник: проф. др Сима Аврамовић 

Статус предмета: Изборни 

Број ЕСПБ: 2 

Услов: Уписана трећа година студија 

Циљ предмета: Стицање знања из теорије и развијање вештине беседништва. 

Исход предмета Стицање практичних вештина и теоријских знања из реторике.  

Садржај предмета ПОЈАМ, ПОДЕЛА И  РАЗВОЈ РЕТОРИКЕ И  БЕСЕДНИШТВА (Појам и  терминологија 

(реторика, беседништво, говорништво); Однос реторике и беседништва. Наука о беседништву и  беседничка пракса. 

Основни елементи реторике (беседа, беседник, аудиторијум); Врсте беседништва (форензично, делиберативно, 

епидеиктичко – судско, политичко, пригодно); Употреба и  злоупотреба беседништва (демагогија).  

ИСТОРИЈА БЕСЕДНИШТВА И  РЕТОРИКЕ – увод у практичну реторику (Стара Грчка; Реторика и  беседништво у 

Риму; Хришћанско и средњовековно беседништво; Беседништво и  револуције Новог века; Стара и  нова реторика) 

ОПШТА РЕТОРИКА – заједнички елементи (Говорник; Аудиторијум; Беседа) 

ПОСЕБНА РЕТОРИКА – специфични захтеви појединих беседничких грана (Судска беседа; Политичка беседа; 

Пригодна беседа). 

Литература  

Обавезна: Аврамовић, С., Rhetorike techne – вештина беседништва и јавни наступ, Београд 2008 

Допунска: Аристотел, Реторика (превод М. Вишић), Београд 1987; Нушић, Б., Реторика, Београд 1938; Поповић, Ј. 

Стерија, Природно право – Реторика, Београд 1995; Тадић, Љ., Реторика – увод у вештину беседништва, Београд 1995. 
Број часова  активне наставе Остали часови 
Предавања: 

30 
Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 

 
Методе извођења наставе: предавања, консултације 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 20 писмени испит  
практична настава  усмени испт 40 

колоквијум-и  ..........  
семинар-и 40   

 

  



 

Парламентарно право 
 

Наставник: проф. др Oливера Вучић, проф. др Владан Петров 

Статус предмета: Изборни предмет 

Број ЕСПБ: 2 

Услов: 

Циљ предмета: -Упознавање студената са природом и значајем парламентарног права 

-продубљивање и конкретизовање знања стеченог из уставног права о саставу, организацији и функционисању 

политичког парламента 

-упознавање студената са парламентарном праксом и специфичностима парламентарног живота 

-подстицање код студената способности да активно приступају сложеним проблемима функционисања парламента код 

нас и да изналазе решења која ће бити правно, а не политички аргументована. 

 

Исход предмета: Стицање основног теоријског и практичног знања о раду и организацији политичког парламента, с 

посебним нагласком на парламентарну праксу у Републици Србији и упоредно.  

Садржај предмета: 1. Општа питања парламентарног права (природа дисциплине, извори парламентарног 

права 2. Структура парламента 3. Унутрашња организација парламента (радна тела и функционери) 4. Функције 

парламента (посебно законодавна и контролна функција) 5. Парламентарни поступци 6. Однос парламента и других 

уставних институција. 

Литература  

Обавезна:  

Ратко Марковић, Парламентарно  право, Београд, 2010. 

Допунска: 

Маријана Пајванчић, Парламентарно право, Београд, 2008;  

Ирена Пејић, Парламентарно право, Ниш, 2011;  

Лазар Марковић, Парламентарно право, Зрењанин, 1991;  

Појмовник Народне скупштине, Београд, 2012. 
Број часова  активне наставе Остали часови 
Предавања: 

30 
Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 

 
Методе извођења наставе: предавања, консултације 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 20 писмени испит  
практична настава  усмени испт 60 

колоквијум-и  ..........  
семинар-и 20   

 
  



Стечајно право 
 

Наставник: проф. др Мирко Васиљевић, проф. др Небојша Јовановић, доц. др Вук Радовић 

Статус предмета: Опциони предмет 

Број ЕСПБ: 2 

Услов: 

Циљ предмета: Стицање основних знања о специфичним правним правилима, која уређују стечајно право;  изучавање 

разлога који су условили усвајање и имплеметацију одговарајућих правних правила;  разумевање политике и циљева 

који усмеравају развој стечајног права; анализа могућих начина за постизање циљева политике правног уређења; 

схватање нужности и корисности успостављања ефикасне стечајне процедуре;  стицање општег знања о регулативи 

стечаја на нивоу ЕУ и његово поређење са решењима усвојеним у Србији; развијање свести о значају стечаја за читаву 

привреду једне земље; развијање способности за примену свих знања стечених на курсу у пракси. 

Исход предмета Студенти ће стећи основна теоријска знања о стечајном поступку на основу којих ће моћи да схвате 

значај овог поступка, проблеме који су са њим повезани и да критички сагледавају стечајне институте. 

Садржај предмета 1. Увод; 2. Појам стечајног права; 3. Циљеви стечајног права; 4. Врсте стечаја; 5. Однос са другим 

гранама права; 6. Извори стечајног права; 7. Настанак и развој стечајног права; 8. Стечајна начела; 9. Стечајни дужник; 

10. Повериоци у стечају; 11. Органи стечајног поступка; 12. Услови за покретање стечајног поступка; 13. Општи поглед 

на стечајни поступак; 14. Претходни стечајни поступак; 15. Главни стечајни поступак; 16. Последице отварања 

стечајног поступка; 17. Стечајна маса; 18. Пријављивање и утврђивање потраживања; 19. Побијање правних радњи 

стечајног дужника; 20. Уновчење и деоба стечајна масе и намирење поверилаца; 21. Закључење стечајног поступка; 22. 

Реорганизација.  

Литература  

Обавезна: „Приручник за полагање испита за стечајне управнике”, део који се односи на стечајну материју, Агенција 

за лиценцирање стечајних управника, Београд, 2006. 

Допунска: 1. Михаило Велимировић, „Стечајно право”, Symbol, Нови Сад, 2004.; 2. Мило Стевановић, „Приручник за 

стечајне управнике”, USAID, Београд, 2005.; 3. „Збирка прописа за стечајне управнике”, Агенција за лиценцирање 

стечајних управника, Београд, 2005.; 4. Вук Радовић, „Индивидуални стечај”, Досије, Београд, 2006.; 5. Вук Радовић, 

„Стечајни разлози”, Право и привреда, бр. 5-8/2003, стр. 1028-1042.; 

6. Вук Радовић, „Стечајни исплатни редови”, Актуелна питања савременог законодавства, Будва, 2005., стр. 173-192; 

7. Владимир Чоловић, „Међународни стечај”, 2006.; 8. Ian Fletcher, „The Law of Insolvency”, London, 1996.; 9. R.M.Goode, 

„Principles of Corporate Insolvency Law”, Sweet & Maxwell, 1997.; 10. Douglas G. Baird, „Elements of Bankruptcy”, 

Foundation Press, 2001.; 11. Reinard Bork, „Einfűrung in das Insolvenzrecht”, Mohr Siebeck, 2002. 
Број часова  активне наставе Остали часови 
Предавања: 

30 
Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 

 
Методе извођења наставе: предавања, консултације 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 20 писмени испит  
практична настава  усмени испт 60 

колоквијум-и  ..........  
семинар-и 20   

 
  



Право урбанизма 
 

Наставник: Проф. др Драгор Хибер, доц. др Милош Живковић 
Статус предмета: Изборни 
Број ЕСПБ:2 
Услов: 
Циљ предмета:  

Стицање основних знања из права урбанизма  
Исход предмета : Студенти ће стећи основна знања из области права изградње, уређњеа простора и 

урбанистичког планирања. 

 

 
Садржај предмета 

Појам и природа права урбанизма. Основни појмови јавног права изградње. Уређење простора и урбанистичко 

планирање. Урбанистички план. Приватизација грађевинског земљишта у државној својини. Правни режим 

грађевинског земљишта. Услови изградње. Приватно право изградње и урбанистичко планирање.  

 

 

 
Литература  

С. Мирић-К. Вујовић, Коментар Закона о планирању и изградњи, Београд 2003. 

 

 
Број часова  активне наставе Остали часови 
Предавања: 

30 
Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 

 
Методе извођења наставе: предавања и вежбе 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 20 писмени испит  
практична настава  усмени испт 60 

колоквијум-и  ..........  
семинар-и 20   

 
  



Посебно управно право 
 

Наставник: проф. др Стеван Лилић, проф. др Зоран Томић 

Статус предмета: Изборни предмет 

Број ЕСПБ: 2 

Услов: 

Циљ предмета: Основни циљ је да се студенти права стекну основно теоријско знање о посебно управном праву и његове 

улоге преко основних института управног материјалног и процесног права до законске регулативе у овој области у нашој 

земљи. На овај начин, студенти ће бити у стању да јасно препознају када и како се општи принципи управног права 

примењују на посебне институте у специфичним управним областима, по основу примене принципаlex specialis derogat 

legi generali. Стицање основног знања из различитих управних области и њихова примена према појединим конкретним 

законским решењима, у оквирима којих су предвиђени различити правни механизми остваривања и заштите права у 

управној процедури, положај странке и овлашћења надлежних органа. 

Исход предмета  

Студенти ће стећи основна теоријска знања из области посебног управног права, савладати основну правну теримологију 

и развити критички начин размишљања о посебном управном праву. 

Садржај предмета 

 

Садржина курса обухвата актуелна питања у области посебног управног права, а посебно: обележја посебног управног 

права; посебне управне ситуације; државна помоћ; заштита конкуренције; приступ информацијама од јавног значаја. 

Обавезна литература: 

Стеван Лилић, Посебно управно право, Правни факултет, Београд, 2010. 

Допунска литература: 

Стеван Лилић, Управно право / Управно процесно право, 7. Издање, Правни факултет Универзитета у Београду, 2013; 

Зоран Томић, Опште управно право, Правни факултет Универзитета у Београду, Службени гласник, 2011; Ђуро Гатарић, 

Управно право - посебни део, Загреб, 1977; Ж. Обреновић, и С. Тркуља Управно право - област унутрашњих послова, 

Београд, 1988. 

Број часова  активне наставе Остали часови 
Предавања: 

30 
Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 

 
Методе извођења наставе: предавања, консултације 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 30 писмени испит  
практична настава  усмени испт 30 

колоквијум-и  ..........  
семинар-и 40   

 

  



 

Међународно хуманитарно право 
 

Наставник: проф. др Владан Јончић 

Статус предмета: Изборни предмет 

Број ЕСПБ: 2 

Услов: / 

Циљ предмета: Основни циљ предмета је следећи: 

- стицање правничких знања и разумевање међународно-правних норми из области међународног права оружаних 

сукоба, а посебно из његовог ужег дела – међународног хуманитарног права, 

- упознавање са еволуцијом овог права, 

- веза између међународних норми које регулишу ову област и унутрашњих правних норми и њихово усаглашавање, 

- упознавање са природом хуманитарног права и основним правцима развоја правне доктрине, 

- овладавање са правном терминологијом ове гране права, 

- развијање способности за разумевање разлика између унутрашњих и међународних правних норми ове гране права и 

сагледавање утицаја других фактора који утичу на међународно хуманитарно право, 

- сагледавање санкција и развоја норми које треба да санкционишу повреде хуманитарног права, 

- оспособљавање за коришћење метода примењеног у овој грани права. 

Исход предмета:  

Студенти ће стећи основна теоријска знања из области међународног хуманитарног права као дела општег корпуса 

људских права које се примењује пре свега у оружаним сукобима, као и у другим ванредним ситуацијама и на заштиту 

угрожених лица, објеката и правила ратовања у ванредним околностима и оружаним сукобима. Посебан значај овде 

имају Женевске конвенције из 1949. године и Протоколи I и II из 1977. године који, сви заједно, обавезују државе 

потписнице да упознају, едукују и врше дифузију овог права. Установљавање овог курса и упознавање студената са 

материјом хуманитарног права на њему, одговор је на наше поменуте обавезе и корак даље у развоју и примени људских 

права уопште.  

Садржај предмета: 

I ПОЈАМ И ПРЕДМЕТ МЕЂУНАРОДНОГ ПРАВА ОРУЖАНИХ СУКОБА И МЕЂУНАРОДНОГ ХУМАНИТАРНОГ 

ПРАВА; II OДНОС МЕЂУНАРОДНОГ ХУМАНИТАРНОГ ПРАВА, МЕЂУНАРОДНОГ ПРАВА ОРУЖАНИХ 

СУКОБА (МЕЂУНАРОДНОГ РАТНОГ ПРАВА) И ЉУДСКИХ ПРАВА; III ЕВОЛУЦИЈА РАЗВОЈА 

МЕЂУНАРОДНОГ ПРАВА ОРУЖАНИХ СУКОБА; IV ИЗВОРИ МЕЂУНАРОДНОГ ПРАВА ОРУЖАНИХ СУКОБА; 

V МЕЂУНАРОДНО ПРАВО ОРУЖАНИХ СУКОБА И МЕЂУНАРОДНОГ ХУМАНИТАРНО ПРАВО ПОСЛЕ 

ДРУГОГ СВЕТСКОГ РАТА И ДОНОШЕЊА ПОВЕЉЕ ОУН; VI ПРАВИЛА КОЈА РЕГУЛИШУ СРЕДСТВА И 

НАЧИНЕ ВОЂЕЊА ОРУЖАНЕ БОРБЕ;  

VII ПРАВИЛА О ЗАШТИТИ ЛИЦА У ОРУЖАНИМ СУКОБИМА; VIII ЗАШТИТА ОБЈЕКАТА И ПРОСТОРА У 

ОРУЖАНИМ СУКОБИМА; IX МЕЂУНАРОДНО ПРАВО И ТЕРОРИЗАМ; X ПОШТОВАЊЕ МЕЂУНАРОДНОГ 

ХУМАНИТАРНОГ ПРАВА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДЕ  

Литература  

Обавезна: Јончић, В., Међународно хуманитарно право, Правни факултет, Београд, 2010. 

Допунска: Јончић, В., Ратни заробљеници- Међународноправни статус, ВИЗ, Београд, 2002; Перзић, Г., Међународно 

ратно право, Београд,1988; В. Јончић, Трећа женевска конвенција . Практична примена и утицај на протоколе I и II, 

Правни факултет и Досије, Београд, 2004; В. Јончић, Међународноправни статус учесника оружаних сукоба, Правни 

факултет Универзитета у Београду, Београд, 2012. 
Број часова  активне наставе Остали часови 
Предавања: 

30 
Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 

 
Методе извођења наставе: предавања, консултације 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 20 писмени испит  
практична настава  усмени испт 60 

колоквијум-и  ..........  
семинар-и 20   

 

 

 

 

  



Мањинска права 
 

Наставник: проф. др Миодраг Јовановић, доц. др Ивана Крстић 

Статус предмета: Изборни предмет 

Број ЕСПБ: 2 

Услов: / 

Циљ предмета: 

Курс има за циљ да омогући студентима стицање основних знања и разумевање процеса настанка, развоја и 

успостављање мањинске заштите на универзалном и регионалном плану, правно филозофско утемељење признања 

колективних права, разумевање значаја ове материје за мултикултуралне заједнице, анализа појединих актуелних 

питања. Курс има за циљ да разивје критичко правничко резоновање у овој материји и критичку евалуацију домаћег 

система и његове усклађености са међународним нормама у области мањинских права. 

. 

Исход предмета:  

Кандидат треба да досегне такав ниво знања и вештине који му омогућава да самостално критички разматра широк круг 

питања из области мањинских права. 

Садржај предмета: 

Историјат развитка мањинских права у међународном јавном праву; међународни акти универзалног карактера којима 

се остварује мањинска заштита; европски правни оквир мањинске заштите; политичко-филозофско оправдање 

мањинских права ; мањинска права као индивидуална и колективна права – правно-теоријско утемељење; студија 

случаја; врсте мањинских права: језичка права, верска и симболичка права; врсте мањинских права : право делотворног 

политичког учешћа; право на самоопредељење као мањинско право?; положај Рома у југоисточној Европи, с посебним 

освртом на Србију (анализа релевантних међународних и домаћих пресуда); мањинска права у упоредном уставном 

праву; мањинска права у правном систему Републике Србије; мањинска права и друштвено јединство (с посебним 

освртом на Републику Србију); анализа праксе међународних надзорних тела у области заштите мањина; дебата. 

Литература  

Обавезна: М. Јовановић, И. Крстић, Читанка за мањинска права (reader), Правни факултет Универзитета у Београду, 

Београд, 2010. 

Допунска: на српском језику: Б. Кривокапић, Међународни стандарди заштите мањина, Прометеј – Земун, 2006. 

На енглеском језику: M. Jovanovic, Collective rights, Oxford University Press, 2012; K. Shoraka, Human rights and minority 

rights in the EU, Routledge, 2010; A. Fillips, Multiculturalism without culture, Princeton University Press, 2009; S.May, 

Language and minority rights: ethnicity, nationalism and politics of language, Routledge 2012. 
Број часова активне наставе Остали часови 
Теоријска настава: 

2 недељно 

 

Практична настава: 

 

Методе извођења наставе: предавања 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
Настава - предавања 10 усмени испит 50 
Студијска група 10   
вежбе /   
колоквијум-и 15 ..........  
успешно одбрањен семинарски рад 15   
Остале активности /   

 

 



Право интернета 
 
Наставник: проф. др Стеван Лилић 

Статус предмета: Изборни предмет 

Број ЕСПБ: 2 

Услов: 

Циљ предмета 

Основни циљ је да се студенти права упознају са могућностима примене права интернета, као и информационе и 

комуникационе технологије у правној професији. Студенти ће бити упознати са општим концептуалним основама права 

интернета. 

Исход предмета  

Студенти ће стећи основна теоријска знања из области Права интернета, савладати основну правну теримологију и 

развити критички начин размишљања o Праву интернета. 

Садржај предмета 

1. Развој интернета, 2. Приступ отвореним системима, 3. Слобода говора и интернет, 4. Употреба он лајн технологије 

и Арапско пролеће (студија случаја), 5. Право интернета у управно право, 6. Право интернета и уставно право, 7. 

Право интернета и заштита интелектуалне својине, 8. Право интернета и заштита приватности, 9. Пракса Повереника 

за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, 10. Правни основ за обраду података о личности, 

11. Прикупљање података о личности,  12. Права лица чији се подаци обрађују, 13. Остваривање права у вези са 

обрадом података о личности, 14. Законске обавезе руковаоца у погледу обезбеђења података о личности,  15. Заштита 

података и Универзална декларација о људским правима, 16. Заштита података и Европска конвенција за заштиту 

људских права, 17. Заштита података у ЕУ, 18. Крађа идентитета, 19. Начини на који крадљивци идентитета из 

интернет мреже прибављају податке о личности, 20. Неовлашћено копирање личних докумената. 

Обавезна литература: 

Прља, ПРАВНА ИНФОРМАТИКА ВЕШТИНА, треће измењено и допуњено издање, Правни факултет Универзитета у 

Београду, Београд, 2010. 

Допунска литература: 

Наташа Пирц Мусар, ВОДИЧ КРОЗ ЗАКОН О ЗАШТИТИ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ, Београд, 2009; Предраг 

Димитријевић, ПРАВО ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ – ОСНОВИ КОМПЈУТЕРСКОГ ПРАВА, СВЕН, Ниш, 

2009; Стеван Лилић, Е-УПРАВА И ЕВРОПА ЗНАЊА, Архив за правне и друштвене науке, Бр. 1-4, 2006; Драган Прља, 

Стеван Лилић, Миодраг Савовић, ИНТЕРНЕТ ВОДИЧ ЗА ПРАВНИКЕ, ФастПринт, Београд, 2006; K. Biehland and T. 

Calishain, The Lawyers Guide to Internet Reserach, 2000; Lyonette Louis-Jacques, LEGAL RESEARCH USING THE 

INTERNET, 2005. (http://www.lib.uchicago.edu/~llou/mpoctalk.html); A.R. Lodder and A. Oskamp, INFORMATION 

TECHNOLOGY AND LAWYERS. ADVANCED TECHNOLOGY IN THE LEGAL DOMAIN, Springer, 2006; R. Susskind, 

EXPERT SYSTEM IN LAW, 1989. 
Број часова  активне наставе Остали часови 
Предавања: 

30 
Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 

 
Методе извођења наставе: предавања, консултације 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 30 писмени испит  
практична настава  усмени испт 30 

колоквијум-и  ..........  
семинар-и 40   

 

 

 

 

 

  

http://www.lib.uchicago.edu/~llou/mpoctalk.html


Малолетничко кривично право 
 

Наставник: проф.др Љиљана Радуловић; проф.др Милан Шкулић 

Статус предмета: Изборни предмет 

Број ЕСПБ: 2 

Услов: 

Циљ предмета: Циљ курса је продубљено изучавање проблематике из области материјалног и процесног кривичног 

права која се односи на малолетничку делинквенцију. У оквиру изучавања основних кривичноправних дисциплина, 

студенти се само у одређеној мери упознају са кривичноправном, кривичнопроцесном и криминолошком 

проблематиком малолетничког криминалитета. Циљ курса је да се кроз продубљену едукацију студентима који су 

заинтересовани да своју правничку професију усмере првенствено на бављење проблематиком малолетничког 

криминалитета кроз рад у правосуђу, адвокатури, социјалним службама, у институцијама у којима се извршавају 

кривичне санкције изречене малолетницима омогући свеобухватно упознавање са законодавним, теоријским и 

практичним питањима из ове области. 

Исход предмета: Студенти ће стећи основна теоријска знања о малолетничкој делинквенцији, упознати се са 

позитивним решењима и постојећом праксом у овој области. 

Садржај предмета: Курс се фокусира на неколико централних питања:1. Кривичноправни и процесни положај 

малолетних делинквената у појдиним историјским периодима;2. Конституисање посебног (аутономног) 

кривичноправног и процесног статуса малолетника, основне тенденције и решења у упоредном праву; 3. Старосна 

граница кривичне одговорности, упоредна решења. Компаративна анализа улоге старосног доба у савременом 

кривичном праву; 4. Систем кривичних санкција према малолетним делинквентима, решења у новом Закону о 

малолетним учиниоцима Републике Србије; 5. Усклађенот решења у нашем законодавству са најважнијим 

међународнихм конвенцијама из ове области; 6. Основне кривичнопроцесне специфичности у поступку према 

малолетницима (процесна протективност у односу на малолетнике, процесна дискреција, принцип хитности у 

поступању, принцип опортунитета кривичног гоњења у поступку према малолетницима); 7. Субјекти кривичног 

поступка према малолетницима; 8. Ток првостепеног поступка према малолетницима; 9. Правни лекови у поступку 

према малолетницима; 10. Усклађеност поступка према малолетницима са релевантним одредбама међународног права.   

Литература - Обавезна: Радуловић Љиљана, Малолетничко кривично право, Центар за издаваштво и информисање Правног 

факултета, Београд, 2010; Шкулић Милан: Малолетничко кривично право, Правни факултет Универзитета у Београду и 

„Службени гласник“, Београд, 2011; Допунска: Перић Обрад, Коментар закона о малолетним учиниоцима кривичних 

дела и кривичноправној заштити малолетних лица, Службени гласник, Београд, 2007; Перић Обрад, Приручник за 

примену кривичноправних прописа о малолетницима (одредбе материјалног, процесног и извршног права: са судском 

праксом и регистром појмова), Номос, Београд, 2003; Радуловић Љиљана, Малолетничко кривично право Француске, 

Зборник Правног факултета Универзитета у Подгорици, 38/2008; Шкулић Милан, Малолетници као учиниоци и као 

жртве кривичних дела, Досије, Београд, 2003; Шкулић Милан, Поступак према малолетницима у Србији, у: „Улога 

јавног тужиоца у правном систему – са посебним освртом на проблематику ефикасности кривичног поступка и 

малолетничку делинквенцију“, Удружење јавни тужилаца Србије, Београд , 2009; Радуловић Љиљана, Малолетничко 

кривично право Енглеске и Велса – између „етоса бриге и заштите“ и „етоса одговорности и кажњавања“,Анали 

Правног факултета у Београду, 1/2010; Шкулић Милан, Старосна граница способности за сношење кривице у 

кривичноправном смислу, Crimen, Београд, 2/2010. 
Број часова  активне наставе Остали часови 
Предавања: 

30 
Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 

 
Методе извођења наставе: предавања, консултације 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 20 писмени испит  
практична настава  усмени испт 60 

колоквијум-и  ..........  
семинар-и 20   

 

  



Право извршења кривичних санкција 
 

Наставници: др Ђорђе Игњатовић, редовни професор, Наталија Лукић, асистент 
Статус предмета: изборни предмет 
Број ЕСПБ: 2 
Услов: уписана трећа година студија 
Циљ предмета Проучавање међународних извора и правних решења у националном законодавству којима се регулише 

извршење кривичних санкција, сагледавање њихових домета и ограничености, сагледавање специфичности правних 

решења којима се регулише извршење кривичних санкција према малолетницима 
Исход предмета  Реално сагледавање деловања механизама формалне контроле криминалитета које је регулисано 

правним нормама, уочавање разлике између нормативног и стварног јер, и када се у правним прописима усвоје решења 

из међународних конвенције, то не значи да се она примењују у пракси. 
Садржај предмета 1. Предмет и метод  Права извршења кривичних санкција (ПИКС), 2. Место ПИКС у систему 

наука,3. Извори ПИКС,3.1. међународн извори, 3.2. унутрашњи извори , 4. Решења садржана у најважнијим 

међународним конвенцијама ,5. Решења у нашем позитивном праву: одредбе које се односе на пунолетна лица и одредбе 

које се односе на малолетнике 
Препоручена литература: 

Обавезна: Игњатовић Ђ.: Право извршења кривичних санкција (4. изд.), Београд, 2010. 
Број часова  активне наставе Остали часови 
Предавања: 

30 
Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 

 
Методе извођења наставе: предавања, консултације 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 20 писмени испит  
практична настава  усмени испт 60 

колоквијум-и  ..........  
семинар-и 20   

 

  



Организовани криминалитет 
 

Наставници: др Ђорђе Игњатовић, ред. професор, др Милан Шкулић, ред. професор 
Статус предмета: изборни предмет 
Број ЕСПБ:2 
Услов: уписана трећа година студија 
Циљ предмета стицање основних знања о организованом криминалитету, његовој динамици и појавним облицима, 

упознавање са факторима, појавним облицима и структуром организованог криминалног понашања, проучавање 

механизама контроле организованог криминалитета, нарочито правних, како на међународном, тако и на националном 

плану 
Исход предмета разумевање феноменолошких, етиолошких карактеристика организованог криминалитета и његових 

специфичности у поређењу са другим типовима криминалитета, овладавање правним решењима у области 

организованог криминалитета како на националном тако и на међународном плану  
Садржај предмета 1. Криминалитет као појава, 2. Концепуализација појма »организовани криминалитет« 3. Кратак 

историјат и стање организованог криминалитета у појединим земљама, 4. Транснационални организовани 

криминалитет,4.1. појмовно одређење,4.2. транснационалне криминалне организације,5. Делатности организованог 

криминалитета,6. Сузбијање организованог криминалитета,6.1. Сузбијање организованог криминалитета у свету,6.1.1. 

Искуства појединих држава,6.1.1.1. САД,6.1.1.2. Италија,6.1.1.3. искуства осталих држава,6.1.2. Међународни напори 

на сузбијању организованог криминалитета,6.1.2.1. усвајање међународних конвенција,6.1.2.2. стварање одговарајућих 

међународних механизама,6.2. Сузбијање организованог криминалитета у нашој земљи,6.2.1. Решења у материјалном 

кривичном праву,6.2.1.1. организовани криминалитет и саучесништво,6.2.1.2. карактеристична кривична дела,6.2.2. 

Решења у кривичном процесном праву,6.2.2.1. начела поступка за дела организованог криминалитета,6.2.2.2. посебна 

правила за овакве поступке,6.2.2.3. сведок сарадник.6.2.2.4. прикривени иследник,6.2.2.5. остала специфична решења  
Препоручена литература Обавезна: Игњатовић Ђ. Шкулић М.: Организовани криминалитет, Београд, 

2012.Допунска: Бoшковић M.: Tранснационални организовани киминалитет, Бeoград, 2003,Dobovšek B.: Oganizirani 

kriminal, Ljubljana, 1997.,Milošević M.: Organizovani kriminal, Beograd, 2003.,Sačić Ž.: Oganizirani kriminalitet u Hrvatskoj, 

Zagreb, 1997. На страним језицима:Abadinsky H.: Organized Crime, Chicago, 1990.,Gambetta D.: The Sicilian Mafia: The 

Buiness of Private Protection, Cambridge, 1996.,Savona E. (ed.): The Mafia Issues, Milano, 1993. Savona E. et al. (eds.): 

Organized Crime Across the Borders, Helsinki, 1995. 
Број часова  активне наставе Остали часови 
Предавања: 

30 
Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 

 
Методе извођења наставе: предавања, консултације 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 20 писмени испит  
практична настава  усмени испт 60 

колоквијум-и  ..........  
семинар-и 20   

 

 

 

  



Политика сузбијања криминалитета 
 

Наставник: проф. др Љиљана Радуловић 

Статус предмета: Изборни предмет 

Број ЕСПБ: 2 

Услов: 

Циљ предмета: Стицање знања, теоријских и практичних из области политике сузбијања криминалитета.  

Исход предмета: Омогућавање студентима да стекну основна теоријска и практична знања о политици сузбијања 

криминалитета како са кривичноправног аспекта борбе против криминалитета тако и друштвеној превенцији 

криминалитета. 

Садржај предмета: Курс обухвата одређивање појма и задатка Политике сузбијања криминалитета, упознавање са 

развојем криминалнополитичке мисли, са основним карактеристикама сузбијања криминалитета у појединим 

историјским етапама. Посебан акценат се ставља на начела која треба да буду имплементирана у све сегменте политике 

сузбијања криминалитета, на обавезе које на том плану проистичу из међународних конвенција и других међународних 

докумената. Посебна пажња се посвећује изучавању суштине и елемената појединих облика у којима се конципира 

политика сузбијања криминалитета, па се у оквиру овога сегмента изучавају кривичноправни аспекти борбе против 

криминалитета и аспект друштвене превенције криминалитета. У оквиру сваког питања указује се на значајније 

теоријске ставове, на њихов утицај на законодавна решења, на однос законодавних решења и политике у области 

сузбијања криминалитета која се афирмише кроз праксу, на проблеме и неусаглашености законских решења са праксом. 

Посебна пажња се посвећује евалуацији решења из нашег законодавства у пракси, уз нагласак на савремене токове 

сузбијања појединих облика криминалитета уз наглашавање која упоредна решења је могуће и потребно 

имплементирати у наше прописе и праксу. Садржај курса: 1. Појам и задатак криминалне политике; 2. Начела 

криминалне политике; 3. Развој криминалне политичке мисли; 4. Кривичноправни аспект борбе против криминалитета; 

5. Друштвена превенција криминалитета. Свако од наведених поглавља обухвата шири круг питања која у садржинском 

смислу ближе одређују централну проблематику коју сугеришу наслови појединих поглавља. 

Литература  

Обавезна: Радуловић Љиљана, Криминална политика, Центар за публикације Правног факултета, Београд, 1999. 

Допунска: Радуловић Љиљана, Политика сузбијања малолетничког криминалитета: "What Works", у: Зборник 

института за криминолошка и социолошка истраживања, 1-2/2009; Радуловић Љиљана, Нека питања кривичноправног 

аспекта политике сузбијања криминалитета, у: Развој правног система Србије и хармонизација са правом ЕУ: прилози 

пројекту - 2008, Правни факултет, Београд, 2009; Стојановић Зоран, Политика сузбијања криминалитета, Правни 

факултет, Нови Сад, 1991; Стојановић Зоран, Границе, могућност и легитимност кривичноправне заштите, Савремена 

администрација, Београд, 1987. 
Број часова  активне наставе Остали часови 
Предавања: 

30 
Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 

 
Методе извођења наставе: предавања, консултације 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 20 писмени испит  
практична настава  усмени испт 60 

колоквијум-и  ..........  
семинар-и 20   

 

 

 

  



Право локалне самоуправе 
 

Наставник: проф. др Оливера Вучић, проф. др Добросав Миловановић 

Статус предмета: Изборни предмет 

Број ЕСПБ: 2 

Услов: 

Циљ предметаОвај курс има за циљ да пружи студентима теоријска и, у одговарајућој мери, практична знања из све 

значајније области локалне самоуправе, разматрањем општих теоријских проблема локалне самоуправе, као и норми и 

института које уређују делатности, организационе, материјалне, процесне и контролне аспекте обављања делатности 

локалне самоуправе, као и њене заштите у савременим условима. Знања и вештине која се стичу из области права локалне 

самоуправе су од значаја у оквиру укупног академског образовања правника, с обзиром да велики део службеника јавног 

сектора обавља послове у локалној самоуправи. С друге стране, грађани и правна лица у највећој мери остварују своја 

права и извршавају своје обавезе кроз бројне и непосредне контакте са службеницима локалне самоуправе.  

Исход предмета Студенти ће стећи основна теоријска знања из области Права локалне самоуправе, савладати основну 

правну теримологију и развити критички начин размишљања о Праву локалне самоуправе. 

Садржај предмета 

ОПШТЕ ОСНОВЕ И ОБЕЛЕЖЈА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ; Обележја и историјски извор локалне самоуправе; Правни 

и социјални основ локалне самоуправе; Територијална основа локалне самоуправе; Послови локалне самоуправе; Типови 

и врсте локалне самоуправе; Питање дефинисања локалне самоуправе; Начело супсидијарности у локалној самоуправи; 

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА КАО ЛОКАЛНИ СИСТЕМ УПРАВЉАЊА; Појам система локалне самоуправе; 

Организација и органи локалне самоуправе; Однос државних органа и органа локалне самоуправе; Однос локалне 

самоуправе и локалног становништва; Финансирање локалне самоуправе; Правна заштита локалне самоуправе; 

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА – КОМПАРАТИВНИ УВИД; Локална самоуправа у земљама у транзицији; Локалне 

самоуправе у неким развијеним земљама; ЕВОЛУЦИЈА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ У СРБИЈИ У ПЕРИОДУ 1946-2007. 

ГОДИНЕ; Локална самоуправа у Србији у периоду 1946-1990; Локална самоуправа у Србији у периоду 1990-2007; 

СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ У СРБИЈИ; Уставне основе локалне самоуправе; Територијална организација 

Републике Србије; Систем локалне самоуправе; Законско уређивање система локалне самоуправе; Локални избори; 

Правни положај града Београда; Финансирање локалне самоуправе; ЗАКОНОДАВНА ЕВОЛУЦИЈА ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ У СРБИЈИ У ПЕРИОДУ 1990-2007 ГОДИНЕ – ЗАКЉУЧАК. 

Обавезна литература: 

Влатковић Милан, Право локалне самоуправе, Бесједа, BLC, Бања Лука, 2008. 

Допунска литература: 

Миловановић Добросав, Правно устројство локалне самоуправе, Центар за документацију и публикације Правног 

факултета, Београд, 1994; Блажић Ђорђије, Миловановић Добросав, Димитријевић Предраг, Јовичић Бранислав, Локална 

самоуправа, Реформа локалне самоуправе у Црној Гори, Grafo press, Подгорица, 2003; Kостић Лазо, Административно 

право Краљевине Југославије, Прва књига, Издавачко и књижарско предузеће Геца Кон А. Д., Београд, 1936; Јовичић 

Миодраг, Локална самоуправа, Службени гласник, Правни факултет у Београду, 2006; Димитријевић Предраг, Вучетић 

Дејан, Систем локалне самоуправе, Службени гласник, Београд, 2011; LAUBADERE Andre de - VENEZIA Jean-Claude – 

GAUDEMET Yves, Droit administratif, L.G.D.J., Paris, 2002; FOILLARD Pfilippe, Droit administratif, Paradigme publication 

universitaires, Paris, 2004; GELLHORN Walter, BYSE Clark, STRAUSS L. Peter, RAKOFF Todd, SCHOTLAND A. Roy, 

Administrative Law, Cases and Comments, Foundation Press, Inc., Mineola, New York, 1987; WADE H. W. R., FORSYTH C. F., 

Administrative Law, Oxford University Press, Oxford, 2004; Sharland John, A Practical Approach to Local Government Law, 

Blackstone, 1997. 
Број часова  активне наставе Остали часови 
Предавања: 

30 
Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 

 
Методе извођења наставе: предавања, консултације 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 30 писмени испит  
практична настава  усмени испт 30 

колоквијум-и  ..........  
семинар-и 40   

  



Еколошко право 
 
Наставник: Проф др Стеван Лилић; Доц. др Мирјана Дреновак Ивановић 

Статус предмета: Изборни предмет 

Број ЕСПБ: 2 

Услов: 

Циљ предметаСтицање знања и разумевање процеса настанка, развоја и промена у еколошком праву; изучавање 

основних појмова и принципа еколошког права; упознавање са међународним и националним изворима еколошког права, 

правним актима Европске уније у области еколошког права; упознавање са процесом хармонизације нашег права са 

правом Европске уније у области еколошког права; стицање општег знања о еколошкој политици; стицање и развијање 

способности коришћења међународних аката у области еколошког права; развијање еколошке свести и способности за 

разумевање личне улоге појединца у заштити животне средине. 

Исход предмета Студенти ће стећи основна теоријска знања из области Еколошког права, савладати основну правну 

термологију и развити критички начин размишљања о Еколошком праву. 
Садржај предметаИсторијски и теоријски оквири еколошког права; Теоријски концепти еколошког права; Настанак и 

развој еколошког права; Основне карактеристике еколошког права; Однос еколошког права према другим гранама права; 

Еколошко право као самостална грана права Еколошка политика; Еколошка политика и еколошко право; Принципи 

еколошке политике ЕУ; Иницијативе еколошке политике ЕУ; Правни инструменти еколошке заштите; Еколошка правда; 

Еколошки омбдусман; Еколошка кривична дела; Еколошка инспекција; Еколошка жалба и еколошка тужба; Еколошки 

порези; Међународне организације и заштита животне средине; Уједињене нације и заштита животне средине; Програм 

УН за животну средину (УНЕП); Штокхолмска декларација (1972); Рио декларација (1992); Архуска конвенција (1996); 

Кјото протокол о глобалном загревању (1997); Агенда 21; Савет Европе и заштита животне средине; Европска конвенција 

о заштити људских права и основних слобода и право на здраву животну средину; Конвенција о грађанско-правној 

одговрности за штете настале услед активности опасних по животну средину; Конвенција о кривично-правној заштити 

животне средине; Конвенција о заштити европске дивљачи и њихових природних станишта; Европска конвенција о 

пејзажу; Европска унија и заштита животне средине;; Еколошко право у Србији; Устав Србије и заштита животне 

средине; Закон о заштити животне средине; Закон о процени утицаја на животну средину; Закон о стратешкој процени 

утицаја на животну средину; Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине; Заштита водâ; 

Заштита ваздуха; Заштита земљишта; Заштита биљног света; Заштита животиња; Заштита шума; Заштита природног 

добра; Заштита од буке и вибрација; Заштита од јонизујућих и нејонизујућих зрачења; Поступање са отпадним 

материјама; Улога и значај јавности у заштити животне средине; Улога и значај невладиних организација у заштити 

животне средине; Улога и значај локане самоуправе у заштити животне средине; Упоредно еколошко право; Еколошко 

право САД-а; Еколошко право Француске. 
Обавезна литература:Стеван Лилић (у сарадњи са Мирјаном Дреновак), ЕКОЛОШКО ПРАВО, Правни факултет 

Универзитета у Београду, Београд, 2010. 

Допунска литература:Дејан Миленковић, Збирка прописа из области заштите животне средине, Службени гласник, 

Београд, 2006; Д. Кавран, Г. Петковић (уредници), Зборник радова Право и животна средина, Београд, 1997; Милош 

Стопић, Невена Дичић, Јована Зорић, Правци заштите животне средине у Србији, Београдски центар за људска права, 

Београд, 2009; Стеван Лилић, Еколошка инспекција у законодавству Србије и Европске Уније, у 50 година Европске 

Уније, Институт за упоредно право, 2007, стр. 277-287; Александра Чавошки, Еколошко право: хармонизација домаћег 

законодавства са правом Европске уније, Институт за упоредно право, Београд, 2004; Моника Милошевић, Заштита 

животне средине и еколошке парнице у Сједињеним Америчким Државама, Досије, Београд, 2004; Вукашин Павловић, 

Екологија и друштво (зборник), Београд, 1996; Ludwig Krämer, EU Environmental Law, Sweet and Maxwell, 2012. 
Број часова  активне наставе Остали часови 
Предавања: 

30 
Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 

 
Методе извођења наставе: предавања, консултације 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 30 писмени испит  
практична настава  усмени испт 30 

колоквијум-и  ..........  
семинар-и 40   

 

  



Правна етика 
 

Наставник: проф. др Радмила Васић 

Статус предмета: Изборни предмет 

Број ЕСПБ: 2 

Услов: 

Циљ предмета: Правна етика има за циљ: да укаже на то колики је значај друштвене улоге правника за остварење 

функције права; да ојача самосвест о статусу правничке професије; да оспособи за разумевање права као нормативног 

система који је у сталном додиру са актуелним моралом; да покаже да је морално расуђивање сложено и тешко; да 

помогне у препознавању етичких проблема и делама у вези са процесним положајем странака у поступку примене 

права; да развије способност за препознавање вредности које подржава доследни легализам и могућности да се строгост 

права ублажи тумачењем са становишта актуелног морала; да развије осечај да је професионална одговорност правника 

његова прва обавеза. 

Исход предмета  

Курс је замишљен превасходно као стицање вештине за практичну примену етичких стандарда у бављењу правом, 

односно у обављању правничке професије или у вези са њом. 

Садржај предмета 1. Теоријски увод: Право, правда и морал; Улога правника у пракси примене права; Нормативни 

извори етичких императива за судије, адвокате и тужиоце; 2. Независност судске власти; Положај, права и дужности 

ноосилаца правосудне функције (судија, тужилаца, адвоката и правобранилаца) и судског особља; 3. Правни реализам; 

4. Положај правосуђа и судска функција  у процесу преображаја посткомунистичких друштава – изазови и праксе; 

Судијски активизам; 5. Независност и непристрасност судија; Основи за искључење и изузеће; 6. Сукоб интереса и 

корупција; 7. Дисциплинска и етичка одговорност судија; 8. Посебна питања правне етике за тужиоце; 9. Прихватање 

и престанак заступања; Хонорари и обавезе пуномоћника; Заснивање радног односа и обављање адвокатске делатности 

(у земљи и изван територије националне јурисдикције); Независност; 10. Стручност, савесност и брижљивост у 

обављању адвокатске професије; Доношење одлука у односу адвокат – клијент; Дужност чувања адвокатске тајне; 11. 

Послови неспојиви са обављењем адвокатске функције; Лојалност клијента; 12. Обавезе према трећим лицима; 

Рекламирање и начин привлачења клијената; 13. Дужност чувања угледа адвокатуре; 14. Етика јавног информисања 

(посебно у односу на извештавање о судским процесима) 

Литература  

Обавезна: Приручник. Садржи текстове који упућују студенте у проблематику професионалне одговорности правника: 

наводе одговарајућих законских текстова, изводе из етичких кодекса, упоредне пракса и изворе етичких обавеза за 

правнике Европске уније, као и за правнике појединих европских земаља, САД и Јапана, примере, вежбања, проблемске 

задатке за рад на часу и за рад код куће. Аутори: James A. Moliterno и Радмила Васић. 

Планира се израда уџбеника. 

Допунска: Ј. Е. Моliterno, F. I.Lederer, Аn Introduction to Law, Law Study, and the Lawyer`s Role, Durham, North Carolina, 

Carolina Academic Press, 2004; T. L. Shaffer, R. F. Cochran, Jr, Lawyers, Clients, and Moral Responsibility, West Publishing 

Co, 1994; H. Lesnick, Being A Lawyer. Individual Choice and Responsibility in the Practice of Law, St.Paul, Minn, West 

Publising Company, 1992; Аристотел, Никомахова етика; И. Кант, Метафизика морала, Сремски Карловци-Нови Сад, 

Издавачка књижарница Зорана Стојановића, 1993; Х. Перелман, Право, морал и филозофија, Београд, Нолит, 1983; Г. 

Радбрух, Филозофија права, Београд, Правни факултет, 2006. 
Број часова  активне наставе Остали часови 
Предавања: 

30 
Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 

 
Методе извођења наставе: предавања, консултације 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 20 писмени испит  
практична настава  усмени испт 60 

колоквијум-и  ..........  
семинар-и 20   

 

  



Родно право 
 

Наставник: проф. др Драгица Вујадиновић, проф. др Војислав Станимировић 

Статус предмета: Опциони предмет 

Број ЕСПБ: 2 

Циљ предмета: Студенти се мотивишу да критички размишљају, да се баве теорисјким и практичким истраживањем, 

да дискутују отворена питања родних односа, и посебно да стекну способност сталног преиспитивања политичке и 

правне и праксе из родне перспективе.Најважнији циљ је да студенти права стекну родну сензитивност, како би у свом 

будућем професионалном раду – као представници политичких, интелектуалних елита, и као носиоци правосудних, 

административних функција – водили рачуна о свим могућим начинима за превазилажење родне неравноправности у 

примени права, у укупном јавном животу, као и у свом приватном животу. 

Исход предмета је да студенти стекну базичне увиде у однос полова у праву и друштву, да стекну сензитивност на 

родно питање и критички приступ и приватној и јавној сфери, као и литератури и образовним и стручним теоријским и 

практичким садржајима са становишта рода, Да стекну основна знања о модерном и савременом добу и променама у 

јавном и приватном животу које је ново доба донело са собом; да препознају и суптилно очувану правну дискриминацију 

родова у савременим правима да би се она у будућности коначно и потпуно превазишла.  
Садржај предмета 1. Историјат неравноправности полова - Могући узроци настанка егзогамије, Увод у настанак 

патријархалне породице и последице; Положај жене у древном Египту; Положај жене у старој Грчкој (разлике између 

положаја жене у Спарти и Атини; разлике између удатих жена и хетера); Жена у Средњем веку; Жена у савремено доба 

- еманципаторски ресурси у породици, на раду, у законодавству, култури, друштвеном животу насупрот родно 

ретроградним тенденцијама репатријархакизације и ретрадиционализације. Теоријске претпоставке анализе - Логика 

патријархатa- генеза, специфичности у различитим историјским епохама; Патријархат и модерно друштво – дијалектика 

патријархата и еманципације; Дихотомија приватног и јавног; Политика личног – «лично је политичко»; Социјално-

политичка условљеност родних улога; Политичка теорија и род - Критика родне условљености ('gendered character') 

водећих ('mainstream') политичких теорија; Либерални феминизам; Социјал-демократски феминизам; Социјалистички 

феминизам; Радикални феминизам; Феминистичка социјална политика; Феминизам и цивилно друштвo; Родни односи 

у савременој правној теорији и пракси  

Критика родне несензиитивности водећих правних теорија; Правци унапређења правне теорије и праксе са становишта 

родне равноправности; Феминизам и право - феминистичка јуриспруденција; Правна пракса - Уставна једнакост 

полова и неједнакост полова у тумачењу и примени права; Породично право, кривично право, социјално и радно право 

и положај полова; Социјално законодавство и односи међу половима; Позитивна дискриминација у праву; Тешки 

случајеви – законска регулатива абортуса, хомосексуалних бракова, партнерских породичних односа, сексуалног 

узнемиравања, заштите од физичког насиља у породици и друштву, проституције, заштите од сексуалног насиља. Право 

и друштвени контекст - Жена и правничко образовање; Жене и правничка професија – Родне предрасуде у правничкој 

професији (жене тужиоци, адвокати, судије); Насиље у породици и правна заштита; Проституција и трговина људима - 

правна заштита и правна пракса 
Литература Обавезна: Ридер/читанка Вуjaдиновић. Д., Станимировић, В. Студије рода и право, Правни факултет у 

Београду, Београд 2007.Допунска: Baer, J.A, 1999. Our Lиves Before the Law: Constructиng a Femиnиst Jurиsprudence; 

Grиmshaw, J., Femиnиst Phиlosophers – Women's Perspectives on Philosophical Traditиons, 1986. Wheatsheaf Books; Becker, 

M., Grant Bowman, C., Torrey M. 2001. Femиnиst Jurиsprudence. Taking Women Serиously – Cases and Materials, St. Paul, 

Minn.; Благојевић, M. ed., 2002. Мапиранје мизогиније у Србији, Београд 2002.; Мршевић, З. Родна равноправност 'ка 

демократском друштву, Београд 2010.; Станимировић, В. 1998., Права жена у Старом Египту, u Правна држава у 

Антици - pro et contra, Beograd.; Вујадиновић, Д. Значај феминистичке перспективе у сфери права - случај Србије, у 

Зборник Лилић, С. Ур. ПФ у Београду 2012.; Вујадиновић, Д., Цивилно друштво и политичке институције, Београд 

2009. 
Број часова  активне наставе Остали часови 
Предавања: 

30 
Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 

 
Методе извођења наставе: предавања, консултације 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 20 писмени испит  
практична настава  усмени испт 60 

колоквијум-и  ..........  
семинар-и 20   
Врста и ниво студија: Основне академске студије 

 

  



ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ СА IV ГОДИНЕ СТУДИЈА 

 
Трговинско право 
 

Наставник: Проф. др Мирко Васиљевић, проф. др Небојша Јовановић, проф. др Вук Радовић, доц. др Мирјана 

Радовић,  др Светислав Јанковић, доц. др Татјана Јевремовић Петровић, доц. др Наташа Петровић-Томић, 
Статус предмета: Обавезан 
Број ЕСПБ:9 
Услов: 
Циљ предмета Стицање ваљаног знања у грани трговинског права, уз детаљно изучавање нарочито важних правних 

питања у трговинским пословима; разумевање суштине трговинских послова, како би студент у пракси могао лако да 

примени бројна "техничка" правила ове гране права при њиховом закључивању и испуњавању; практичан рад са 

студнетима на састављању појединих уговора и других трговинских послова; увођење у режим основних међународих 

извора и стремљења у трговинском праву; подстицање студената на критичко размишљање о важећим решењима у 

позитивном трговинском праву; давање осноновног увида у упоредно трговинскок право и право ЕУ. 
Исход предмета Студенти ће стећи знања и вештину тумачења и критичке анализе норми трговиснког права. Успешним 

савладавањем материје курса студенти ће стећи знања и способности неопходне за обављање послова правне природе у 

привредним организацијама и другим институцијама. 
Садржај предмета 

Историјат, извори и општа правила уговора у привреди. Уговор о продаји; Уговори са грађанскоправном основом у 

уговору о налогу (уговори о привредним услугама): уговор о посредовању, уговор о трговинском заступању (агентури), 

уговор о комисиону, уговор о контроли, уговор о ускладиштењу, уговор о осигурању, уговори о туристичким услугама, 

уговор о отпремању (шпедицији); Уговори са грађанскоправном основом у уговору о делу (Уговор о грађењу и уговори 

о превозу); Уговори са мешовитом грађанскоправном основом (нови уговори и уговори тзв. виших облика привредне 

сарадње): уговор о трансферу технологије, уговор о дугорочној производној кооперацији, уговор о франшизингу; Општа 

правила о банкарским пословима; Кредитни послови; .Посебни послови финансирања; Банкарски депозити и банкарски 

услужни послови; Хартије од вредности и њихова природа; Новчане хартије од вредности- меница  чек; Робне хартије 

од вредности (складишница, товарни лист, исправе комбинованог превоза робе, коносман (теретница); Легитимационе 

исправе (легитимациони папири и знаци, полиса осигурања, кредитна карта).  

 
Литература  

Обавезна: Мирко Васиљевић, Трговинско право, Београд, 2012 

Допунска: Небојша Јовановић, Мирјана Радовић, Практикум из Трговинског права, Београд, 2012 
Број часова  активне наставе Остали часови 
Предавања: 

75 
Вежбе: 

30 
Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 

 
Методе извођења наставе: предавања, вежбе, консултације 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 10 писмени испит  
практична настава 10 усмени испт 60 
колоквијум-и 10 ..........  
семинар-и 10   

 

 

 

 

 

  



Радно право 
 

Наставник: проф. др Боривоје Шундерић, проф. др Бранко Лубарда, доц. др Љубинка Ковачевић 
Статус предмета: Обавезни предмет  
Број ЕСПБ: 8 
Услов: / 
Циљ предмета: Курс пружа знања о кључним појмовима и основним начелима и институтима радног права, уз 

оспособљавање студената за разумевање друштвеног, политичког, економског и историјског контекста правног 

регулисања радних односа, запошљавања и социјалне сигурности. 
Исход предмета: Курс омогућава студентима стицање знања о основним теоријским појмовима и начелима радног 

права, темељно упознавање са одговарајућим позитивноправним решењима и оспособљавање за потпуно и правилно 

разумевање структуре домаћег система радних односа, запошљавања и социјалног осигурања. 
Садржај предмета У оквиру прве целине курса сагледавају се развој и циљеви радног права; унутрашњи (државни и 

аутономни) и међународни извори радног права; стицање радноправног статуса и остваривање и заштита права из 

индивидуалног радног односа (ограничено радно време, одмори и одсуства, зарада, безбедност и здравље на раду, 

достојанство на раду, дисциплинска и материјална одговорност); престанак радног односа; субјекти и садржина 

колективног радног односа. Премда је посебан акценат стављен на општи режим радних односа, у оквиру ове целине 

изучавају се и основна обележја радног односа државних службеника. Другу целину у садржају курса чине основни 

појмови и институти социјалног права, са посебним освртом на здравствено, пензијско и инвалидско и осигурање за 

случај незапослености у Републици Србији.  
Литература  

Обавезна: Бранко Лубарда, Радно право, Београд, 2012 (изабраних 500 страна); Боривоје Шундерић, Социјално право, 

Београд, 2009.  

Допунска: Nikola Tintić, Radno i socijalno pravo, Knjiga I: Radni odnosi, Zagreb, 1969; Милан Деспотовић, Основи радног 

права Југославије, Београд, 1981; Бранко Лубарда, Лексикон индустријских односа, Београд, 1997; Бранко Лубарда, 

Решавање колективних радних спорова – Методи и институције, Београд, 1999; Предраг Јовановић, Радно право, Нови 

Сад, 2012; Дренка Вуковић, Системи социјалне сигурности, Београд, 2002; Боривоје Шундерић, Бранко Лубарда, 

Предраг Јовановић (ур.), „Социјална права и економска криза“, Београд, 2009; Боривоје Шундерић, Бранко Лубарда, 

Предраг Јовановић (ур.), „Остваривање и заштита социјалних права“, Београд, 2010; Jean Pélissier, Alain Supiot, Antoine 

Jeammaud, Droit du travail, Paris, 2002; Norman Selwyn, Selwyn's Law of Employment, Oxford, 2010. 
Број часова  активне наставе Остали часови 
Предавања: 

60 

 

Вежбе: 

30 
Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 

 

Методе извођења наставе: предавања и вежбе 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 10 писмени испит  
практична настава 35 усмени испт 35 
колоквијум-и 10 ..........  
семинар-и 10   

 

 

 

 

 

  



Пореско право 
 

Наставник: проф. др Дејан Поповић, проф. др Гордана Илић-Попов, проф. др Емилија Вукадин, др Милош Милошевић 

Статус предмета: Обавезни предмет 

Број ЕСПБ: 8 

Услов: 

Циљ предмета: По завршеном курсу, студенти ће: стећи знање о свим битним институтима, категоријама и феноменима 

из области пореског права; схватити суштину порескоправног односа који стоји у основи пореског права; се упознати 

са током пореског поступка у свим његовим фазама − од утврђивања пореза, преко наплате до пореске контроле; 

овладати пореском терминологијом; развити резоновање у пореским стварима и схватити смисао и значај пореског 

планирања; бити спремни да примене основна начела пореског права на чињенице конкретног случаја; научити да 

тумаче одредбе пореских закона; бити у стању да попуне обрасце пореских пријава за различите пореске облике; се 

упознати са упоредно-правним пореским решењима, као и с oсновним елементима пореског права Европске уније; 

развити способност за критичку анализу позитивног пореског система у Србији; схватити пореско право као једну од 

основа европских интеграција и хармонизације националног права са правом Европске уније. 

Исход предмета:  

Успешним савладавањем материје курса студенти ће бити оспособљени за критичку анализу и примену пореских 

прописа. Поред тога, студенти ће стећи знања неопходна за сагледавање и критичку анализу пореске регулативе у 

процесу европских интеграција и поступку хармонизације права Републике Србије у области опорезивања са правом 

Европске уније. 

Садржај предмета 

Предметом је обухваћено више наставних јединица, и то: Пореско право као део правног система; Принципи пореског 

права; Јавни приходи (појам и врсте); Традиционалне поделе пореза и савремене класификације; Порески имовински 

однос (настанак, обезбеђење и престанак пореске обавезе, доспелост и гашење пореског дуга); Порески управни однос 

(обавезе чињења, нечињења и трпљења); Законски опис пореског чињеничног стања (порески обвезник, порески објекат, 

пореска основица, пореске стопе и пореске олакшице); Сукоб пореских закона; Модели опорезивања дохотка и порез на 

доходак грађана; Порез на добит правних лица; Порези на имовину у статици и динамици; Порез на додату вредност; 

Акцизе; Порези на употребу добара; Царине; Доприноси за обавезно социјално осигурање; Таксе. 

Литература 

Обавезна: Дејан Поповић, Пореско право, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд 2012. 

Допунска: Дејан Поповић, Стеван Алексић, Примена Закона о порезу на додату вредност, Cekos in, Београд 2006; 

Гордана Илић-Попов, Коментар Закона о ПДВ и подзаконских аката у Србији, Пословни зборник, Београд 2005; Борис 

Беговић, Гордана Илић-Попов, Бошко Мијатовић, Дејан Поповић, Реформа пореског система, ЦЛДС, Београд 2003; 

Борис Беговић, Милица Бисић, Гордана Илић-Попов, Бошко Мијатовић, Дејан Поповић, Реформа пореског система (2), 

ЦЛДС, Београд 2004. 
Број часова  активне наставе Остали часови 
Предавања: 

60 
Вежбе: 

30 
Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 

 
Методе извођења наставе: предавања и вежбе 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 10 писмени испит  
практична настава 10 усмени испт 60 
колоквијум-и 10 ..........  
семинар-и 10   

 

 

  



Грађанско процесно право 
 

Наставник: проф др Александар Јакшић, проф др Ранко Кеча (уговор), доцент др Никола Бодирога 

Статус предмета:  обавезан 

Број ЕСПБ: 10 

Услов: 

Циљ: Циљ предмета је да кандидат стекне основна знања из грађанског процесног права. 

Исход предмета: Kандидат треба да досегне такав ниво знања и вештине која му омогућава да самостално критички 

разматра најважније институте грађанског судског поступка. 

 

Садржај предмета: Грађански судски поступак и грађанско процесно право, Судови и други органи у парничном 

поступку,  Предмет и извори парничног поступка, Процесне претпоставке и субјекти парничног поступка, Начела 

парничног поступка,  Тужба, Преиначење и повлачење тужбе, Положај туженог у парници,  Одговор на тужбу, 

Литиспенденција,  Отуђење права у току парнице, Одбрана туженог,  Противтужба, Објективна кумулација тужбених 

захтева, Супарничарство, Учешће трећих лица у парници, Парничне радње суда и странака,  Достављање, Временски 

оквир, Рокови и рочишта, Преклузија,  Припремање главне расправе и главна расправа, Доказивање, Претходно питање, 

Спорно правно питање,  Прекид и застој у поступку, Трошкови парничног поступка, Судске одлуке, Окончање 

парничног поступка, Судско поравнање, Својства и дејства пресуде, Правни лекови у парничном поступку, Посебни 

парнични поступци, Предмет и општи принципи ванпарничног поступка, Учесници у ванпарничном поступку, Одлуке 

и правни лекови у ванпарничном поступку, Правоснажност решења у ванпарничном поступку, Поједини ванпарнични 

поступци, Предмет и извори правила извршног поступка, Општи принципи извршног поступка, Извршна и веродостојна 

исправа, Покретање, ток и окончање поступка, одлуке и правна средства у извршном поступку, Извршитељ, Поједина 

средства извршења, Поступак обезбеђења. 

 

Литература  

Обавезна: Александар Јакшић, Грађанско процесно право, 6. издање, Београд, 2012. 

Никола Бодирога, Грађанско процесно право, Практикум, Београд, 2011. 

Допунска: Александар Јакшић, Европска Конвенција о људским правима и основним слободама-Коментар, Београд, 

2006 

Трива/Дика, Парнично процесно право, Загреб 2004. 

Oskar J. Ballon, Einführung in das österreichische Zivilprozessrecht, Leykam, 12.Auflage, Wien 2009 
Број часова  активне наставе Остали часови 
Предавања: 

90 
Вежбе: 

30 
Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 

 
Методе извођења наставе: предавања и вежбе 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 10 писмени испит  
практична настава 10 усмени испт 60 
колоквијум-и 10 ..........  
семинар-и 10   

 

 

 

 

 

 

  



Међународно приватно право 
 
Наставници који изводе курс: проф. др Гашо Кнежевић, проф. др Александар Јакшић, проф. др Владимир Павић 

Сарадници који изводе курс: асист. Марко Јовановић, LL.M., сарадник у настави Урош Живковић, LL.M. 

Статус курса: Обавезан предмет 

Недељни фонд часова предавања и вежби: 5 часова предавања и 2 часа вежби 

Број ЕСПБ: 10 

Циљ курса:  
Циљ курса је да студентима обезбеди основна знања из међународног приватног права и оспособи их за примену 

стечених знања у каснијој пракси. Нагласак је на критичком приступу постојећим законским и упоредним решењима. 

Сва питања третирају се у контексту међународне хармоније одлучивања као једног од главних принципа на којима се 

базира међународно приватно право. Поред решења која нуди наше право, проучавају се и конвенције којима наша 

држава није приступила, а нарочити акценат се ставља на изворе међународног приватног права Европске уније. 

 

Опис курса:  

Исход предмета: Студент треаба да стекне основна знања из области међунароног приватног права и способнмости да та 

занања примени. 

Садржај курса:  

I ОПШТИ ДЕО (Појам, предмет и метод МПП, Извори МПП, Колизионе норме, Квалификација, Претходно питање, 

Узвраћање и преупућивање (Renvoi), Јавни поредак, Норме непосредне примене, Изигравање закона, Временски фактор 

у МПП, Нејединствени правни поредак, Сазнање и примена страног права, Реципроцитет и реторзија, Историјски развој 

МПП); II КОЛИЗИОНЕ НОРМЕ (Правна и пословна способност, Одређивање права меродавног за: породичноправне 

односе, наследноправне односе, уговоре, грађанскоправне деликте, хартије од вредности, стварноправне односе); III 

ГРАЂАНСКИ ПОСТУПАК СА ЕЛЕМЕНТОМ ИНОСТРАНОСТИ (Међународна надлежност, Међународна 

литиспенденција, Положај странаца у грађанском поступку са елементом иностраности, Међународна правна помоћ, 

Признање и извршење страних судских одлука, Имунитет); IV ПРАВА СТРАНАЦА (О правима странаца уопште, Права 

страних улагача, Ауторска право и право индустријске својине) 

Литература:  

Обавезна: Т. Варади, Б. Бордаш, Г. Кнежевић, В. Павић, Међународно приватно право, 14. издање, Београд 2012 

Додатна: М. Дика, Г. Кнежевић, С. Стојановић, Коментар Закона о међународном приватном и процесном праву, 

Београд 1991; А. Јакшић, Међународна трговинска арбитража, Београд 2004; А. Јакшић, Практикум из међународног 

приватног права, Београд 2004; М. Станивуковић, П. Ђундић, Практикум за међународно приватно право, Нови Сад 

2007; Г. Кнежевић, В. Павић, Арбитража и АДР, Београд 2009; М. Станивуковић, М. Живковић, Међународно приватно 

право – општи део, Београд 2010. 
Број часова  активне наставе Остали часови 
Предавања: 

 
Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 

 
Методе извођења наставе:Предавања и вежбе 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 10 писмени испит  
практична настава 10 усмени испт 60 
колоквијум-и 10 ..........  
семинар-и 10   

 

 

 

 

  



ПРЕДМЕТИ СА НАСТАВНЕ ГРУПЕ 
 
Казнена одговорност правних лица и прекршајно право 
 

Наставник: Проф. др Горан Илић, доц. др Игор Вуковић 
Статус предмета:Предмет правосудно управне наставне групе 
Број ЕСПБ:3 
Услов: 
Циљ предмета: 

Основни циљ је да путем различитих видова наставног рада студенти упознају основне појмове и институте и да допуне 

своје знање казненог права новим сазнањима из предметне материје. 
Исход предмета  

Курс омогућава стицање целовитог увида у проблематику казнене одговорности правних лица и одговорности за 

прекршаје. 

 
Садржај предмета 

Настанак концепта одговорности правних лица за казнена дела,Домаћа искуства;Материјални аспекти казнене 

одговорности правних лица. 1.1.Основ одговорности правних лица,1.2.Границе одговорности правних лица, 2.1. Појам 

и природа санкција, 2.2. Врсте санкција,2.3.Специфичности појединих санкција; Процесни аспекти казнене 

одговорности правних лица,1.Казнени поступак, 1.1.Јединственост казненог поступка, 1.2.Представник правног 

лица,1.3.Бранилац правног лица, 2.Извршни поступак; Материјално прекршајно право-Појам прекршајног 

права,Историјски развој прекршајног права,Извори прекршајног права,Појам прекршаја,Основи искључења 

прекршаја,Прекршајна одговорност, Субјекти прекршајне одговорности,Основи искључења прекршајне 

одговорности,Стицај прекршаја,Саучесништво у прекршају, Покушај прекршаја,Казне,Опомена,Заштитне 

мере,Прекршајна одговорност малолетника,Прекршаји против јавног реда и мира,Саобраћајни прекршаји; Прекршајни 

поступак-Врсте и стадијуми прекршајног поступка,Надлежност и састав прекршајних 

судова,Окривљени,Оштећени,Јавни тужилац и други органи овлашћени на покретање поступка,Мере за обезбеђење 

присуства окривљеног,Саслушање окривљеног,Саслушање сведока,Споразум о признању 

кривице,Претрес,Пресуда,Редовни правни лекови,Ванредни правни лекови,Прекршајни поступак према 

малолетницима, Прекршајни поступак који воде органи управе;Одсек трећи:Извршно прекршајно право 

 
Литература Обавезна: Горан П. Илић, Игор Вуковић, Казнена одговорност правних лица и прекршајно право, (у 

припреми); Допунска: J. Pradel, Droit pénal comparé, 2 édition, Paris, 2002;D. Derenčinović, Zakon o odgovornosti pravnih 

osoba za kaznena djela: s uvodnim napomenama, komentarskim bilješkama, pojmovnim kazalom i prilozima, Zagreb, 2003;Z. 

Đurđević, Komentar Zakona o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela, Narodne novine, Zagreb, 2005;Z. Stojanović, R. 

Shine, Komentar Zakona o odgovornosti pravnih lica za krivična djela, Podgorica, 2007;Lj. Lazarević, B. Vučković, V. 

Vučković, Komentar Zakona o odgovornosti pravnih lica za krivična djela, Cetinje, 2007;Ђ. Ђорђевић, Прекршајно право са 

основама привреднопреступног права, 3. издање, Београд, 2010;L: Senge, (прир.) et al., Karlsruher Kommentar zum Gesetz 

über Ordnungswidrigkeiten, 3. Auflage, München, 2006;N. Raschauer, W. Wessely, (прир.) et al., Kommentar zum 

Verwaltungsstrafgesetz, Wien, 2010;A. Eicker, F. Frank, J. Bohnert, Ordnungswidrigkeitenrecht, 4. Auflage, München, 2010. 
Број часова  активне наставе Остали часови 
Предавања:30 

 
Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 

 
Методе извођења наставе: предавања 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 20 писмени испит  
практична настава  усмени испт 60 

колоквијум-и  ..........  
семинар-и 20   

 

  



Правна медицина 
 

Наставник: Проф. др Слободан Савић 
Статус предмета: Предмет правосудно управне наставне групе 
Број ЕСПБ:3 
Услов: 
Циљ предмета Упознавање студената са правном медицином, принципима судскомедицинског вештачења, са посебним 

оствртом на одговарајуће чланове Законика о кривичном поступку и Кривичног законика Србије, као и оспособљавање 

студената Правног факултета за адекватно обављање њихових професионалних задатака у будућој правосудној пракси. 
Исход предмета Достизање потребног нивоа знања и вештина који ће кандидату омогућити да предузме самосталне 

истраживачке кораке у области практичне примене судскомедицинских знања и вештина у кривичном поступку и да 

критички сагледа постојеће одредбе Кривичног законика и Законика о кривичном поступку у овој области. 
Садржај предмета 

1. Историјат и значај судске медицине у савременом правосуђу  

2. Основи танатологије – смрт, агонија, лешне особине и промене, утврђивање смрти 

2. Судскомедицинска обдукција и ексхумација, природна смрт у судскомедицинској пракси 

3. Судскомедицински аспекти трауматолошке патологије – механичке повреде, озледе и ране (раздерине, секотине, 

убодине и устрелине) 

4. Саобраћајни трауматизам 

5. Асфиктичке и физичке повреде  

6. Хемијске повреде (тровања), судскомедицински значај алкохолисаности, утврђивање алкохолисаности   

7. Идентификација, утврђивање очинства, биолошки трагови 

8. Вештачење, судскомедицинско вештачење у кривичноправној и грађанскоправној материји  

9. Судскомедицинско вештачење у кривичним делима против живота и тела   

10. Судскомедицинско вештачење у кривичним делима против полне слободе и против здравља људи 

11. Класификација и квалификација телесних повреда 

12. Основи психијатријског вештачења,  форензички значај психичких функција 

13.  Медицинска психологија и психопатологија, урачунљивост, мере безбедности медицинског карактера 

14. Болести зависности - алкохолизам и наркоманија  
Литература Марић Ј. и Лукић М., Правна медицина, Београд, 2002 
Број часова  активне наставе Остали часови 
Предавања: 

30 
Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 

 
Методе извођења наставе: предавања 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 20 писмени испит  
практична настава  усмени испт 60 

колоквијум-и  ..........  
семинар-и 20   

 

 

 

 

 

 

  



Право осигурања 
 

Наставник: проф. др Мирко Васиљевић, проф. др Небојша Јовановић, доц. др Наташа Петровић Томић 

Статус предмета: Предмет пословноправне студијске групе 

Број ЕСПБ: 3 

Услов: 

Циљ предмета 

Стицање основних знања у грани права осигурања, уз детаљно изучавање нарочито важних правних питања у пословима 

осигурања; разумевање суштине уговора о осигурању, како би студент у пракси могао лако да примени бројна правила 

ове гране права при његовом закључивању и извршавању; практичан рад са студентима на састављању уговора, полисе 

осигурања; увођење у режим основних међународих извора и стремљења у праву осигурања; подстицање студената на 

критичко размишљање о важећим решењима у позитивном праву осигурања; давање основног увида у упоредно право 

осигурања и право осигурања ЕУ. 

Исход предмета  

Студенти ће стећи знања и вештину тумачења и критичке анализе норми права осигурања. Успешним савладавањем 

материје курса студенти ће стећи знања и способности неопходне за обављање послова правне природе у осигуравајућим 

организацијама, Народној банци Србије и другим институцијама које се баве пословима осигурања. 

Садржај предмета 

1. Улога и значај осигурања, појам и дефиниција осигурања; 2. Извори права осигурања; 3. Појмови осигурања: ризик, 

накнада из осигурања, премија осигурања, осигурани случај; 4. Поделе осигурања: према природи ризика, према 

предмету осигурања, према начину настанка, према начину изравнања ризика, према начину организовања осигурања и 

према броју лица; 5. Акционарска друштва осигурања; 6. Заступници и посредници осигурања 7. Закључење уговора о 

осигурању; 8. Обавезе уговорних страна; 9. Осигурање за туђ рачун; 10. Кумулирање права из осигурања и накнаде 

штете; 11. Осигурање имовине; 12. Осигурање од одговорности; 13. Осигурање од аутоодговорности; 14. Осигурање 

лица 15. Реосигурање. 

Литература  

Обавезна: Др Предраг Шулејић, Право осигурања, Београд, 2005 
Број часова  активне наставе Остали часови 
Предавања: 

30 
Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 

 
Методе извођења наставе: предавања 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 20 писмени испит  
практична настава  усмени испт 60 

колоквијум-и  ..........  
семинар-и 20   

 

  



 

Међународно трговинско право 
 

Наставник: проф. др Мирко Васиљевић, проф. др Небојша Јовановић, доц. др Татјана Јевремовић Петровић, доц. др 

Наташа Петровић Томић, доц. др Милена Ђорђевић 
Статус предмета:Предмет пословноправне наставне групе 
Број ЕСПБ:3 
Услов: 
Циљ предмета Упознавање са основним појмовима и институтима права међународне трговине; сагледавање 

међународног пословног промета у свом тоталитету  од правила којима држава регулише послове међународног 

економског промета до правила која проистичу из самог правног посла, укључујући правила решавања спорова; стицање 

практичних знања неопходних за бављење овом материјом. 
Исход предмета Курс обезбеђује основна знања о правилима међународне трговине, пословима међународног промета 

(са нагласком на међународној продаји робе) и начину решавања спорова у предметној области. Таква концепција курса 

омогућава сагледавање правног регулисања сложених међународних економских односа и њихову анализу, не само са 

стручно-теоријског, већ и са практичног аспекта. Осим предавања, вежби и семинара, додатни начин упознавања 

студената са проблемима који се тичу материје Међународног трговинског права представља и учешће на међународним 

такмичењима (Willem C. Vis Arbitration Moot, FDI Moot и др.). 
Садржај предмета 

1. Појам, предмет, методи, историјски развој и значај Међународног трговинског права (МТП), Однос МТП према 

другим гранама права;  2. Извори и унификација МТП; 4. Начела МТП; 5.Нови међународни економски поредак – 

глобализација и МТП; 6. Субјекти МТП; 7. Улога, значај, ефекти и режим спољнотрговинске размене; девизни  курсеви 

и платни биланс; 8. Инструменти међународне трговине; посебни облици међународне трговине; 9. Општи споразум о 

царинама и трговини – ГАТТ и Светска трговинска организација; 10. Спољнотрговинска политика Европске уније; 11. 

Међународне финансијске  институције; 12. Кредитни односи са иностранством; 13. Међународна продаја робе, 

компензациони послови, промет роба у облику франшизинга и ексклузивне дистрибуције; 14. Финансијски лизинг, 

факторинг и форфетинг, међународни посао грађења, електронска трговина; 15. Решавање спорова путем међународних 

трговинских арбитража. 
Литература обавезна: Владимир Стојиљковић, Међународно привредно право, друго издање, ИП Јустинијан, Београд 

2003. Допунска: Допунска: Радован Вукадиновић, Међународно пословно право, Крагујевац, 2012; Радомир Ђуровић, 

Александар Ћирић, Међународно трговинско право, општи део, Правни факултет Ниш, Центар за публикације, 2005; 

Радомир Ђуровић, Александар Ћирић, Међународно трговинско право, посебни део, Правни факултет Ниш, Центар за 

публикације, 2005; Витомир Поповић, Радован Вукадиновић, Међународно пословно право, посебни део, Бања 

Лука/Крагујевац 2010; Витомир Поповић, Радован Вукадиновић, Међународно пословно право, општи део, Бања 

Лука/Крагујевац, 2005; Младен Драшкић, Маја Станивуковић, Уговорно право међународне трговине, Службени лист 

СЦГ, Београд, 2005; Јелена Перовић, Стандардне клаузуле у међународним привредним уговорима, Београд 2012; 

Предраг Цветковић, Увод у право Cветске трговинске организације, Ниш 2010; Гашо Кнежевић, Владимир Павић, 

Арбитража и АДР, Београд 2009; J. Ramberg, International Commercial Transactions, Kluwer Law International, 2011; Roy 

Goode, Herbert Kronke, Ewan McKendrick, Transnational Commercial Law – text, cases and materials, Oxford University Press 

2007; DiMatteo, Law of International Contracting, WoltersKluwer 2009; Folsom, Gordon, Spanogle, International Business 

Transaction, 5th edition, West Group, 2002; Folsom, Gordon, Spanogle, International Trade and Investment, West Group, 2000; 

Schwenzer, Fountoulakis, International Sales Law, Routledge Cavendish, 2007; Van den Bossche, The Law and Policy of the 

World Trade Organization, Cambridge University Press 2008; Margaret Moses, The Principles and Practice of International 

Commercial Arbitration, Cambridge University Press 2008 
Број часова  активне наставе Остали часови 
Предавања: 

30 
Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 

 
Методе извођења наставе: предавања 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 20 писмени испит  
практична настава  усмени испт 60 

колоквијум-и  ..........  
семинар-и 20   

 

  



Међународно радно право 
 

Наставник: проф. др Боривоје Шундерић, проф. др Бранко Лубарда, доц. др Љубинка Ковачевић 
Статус предмета:Предмет међунароноправне наставне групе 
Број ЕСПБ:3 
Услов: 
Циљ предмета 

 

 

 
Исход предмета  

 

 
Садржај предмета 

Курс обезбеђује знања о основним појмовима, начелима и изворима међународног радног права, оспособљавајући 

студенте за разумевање односа између универзалних и европских радних стандарда и утицаја међународних стандарда 

на правно уређивање радних односа и социјалне сигурности у савременим државама. 

 
Литература  

Курс омогућава студентима стицање знања о oсновним појмовима, начелима и стандардима међународног радног права, 

упознавање са најзначајнијим конвенцијама и препорукама Међународне организације рада, стандардима Савета Европе 

који се односе на економска и социјална права, изворима радног права Европске уније и билатералним уговорима о 

запошљавању и социјалном осигурању, као и оспособљавање за њихову анализу и правилно разумевање. 
Број часова  активне наставе Остали часови 
Предавања: 

30 
Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 

 
Методе извођења наставе: предавања 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 20 писмени испит  
практична настава  усмени испт 60 

колоквијум-и  ..........  
семинар-и 20   

 

  



 

Арбитражно право 
 

Наставник: проф. др Гашо Кнежевић, проф. др Александар Јакшић, проф. др Владимир Павић, доц. др Милена 

Ђорђевић 
Статус предмета:Предмет међународноправне наставне групе 
Број ЕСПБ:3 
Услов: 
Циљ предмета 

Циљ курса је да студентима обезбеди основна знања из арбитражног права и оспособи их за примену стечених знања у 

каснијој пракси. Нагласак је на критичком приступу постојећим законским и упоредним решењима, као и проучавању 

богате домаће и стране арбитражне праксе. Студенти треба да стекну увид у начин на који се одвија арбитражни 

поступак, предности и мане таквог решавања спорова, као и кључне (ризичне) аспекте на које ваља обратити пажњу 

како би се у потпуности искористиле предности арбитраже као алтернативе судском решавању спорова. 
Исход предмета  Студент стиче основна знања из области арбитражног права и арбитраћног начина решавања спорова 

и њиховој улози.  
Садржај предмета 

1. Појам арбитраже и алтернативних начина решавања спорова (медијација, итд.); 2. Предности и мане арбитражног 

решавања спорова; 3. Врсте арбитража; 4. Арбитражни споразум; 5. Меродавно процесно и материјално право; 6. 

Надлежност арбитража; 7. Одвијање поступка пред арбитражом; 8. Улога судова 

9. Арбитражна одлука и њени ефекти; 10. Поништај арбитражне одлуке; 11. Признање и извршење арбитражних одлука; 

12. Инвестиционе арбитраже 
Литература  

Обавезна: Г. Кнежевић, В. Павић, Арбитража и АДР, Београд 2009  

Додатна: Г. Кнежевић, Међународна трговачка арбитража, Београд 1999; М. Трајковић, Међународно арбитражно 

право, Београд 2000; А. Јакшић, Међународна трговинска арбитража, Београд 2004; Ph. Fouchard, E. Gaillard, B. 

Goldman, On International Commercial Arbitration, The Hague 1999; T. Varady, J. Barcelo, A. von Mehren, International 

Commercial Arbitration, West Publishing 2001; J. Lew, L. Mistelis, S. Kroell, Comparative International Commercial 

Arbitration, The Hague 2003; G. Born, International Commercial Arbitration, The Hague 2009. 
Број часова  активне наставе Остали часови 
Предавања: 

30 
Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 

 
Методе извођења наставе: предавања 

 

 

 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 20 писмени испит  
практична настава  усмени испт 60 

колоквијум-и  ..........  
семинар-и 20   

 

  



Увод у филозофију права 
 

Наставник: проф. др Данило Баста, проф. др Јасминка Хасанбеговић 
Статус предмета:Предмет теоријско правне наставне групе 
Број ЕСПБ:3 
Услов: 
Циљ предмета 

Упознавање студената с основним проблемима филозофије права, сагледавање феномена државе и права у ширем 

контексту – не само као апарата силе или као правне норме, већ као друштвених, политичких и моралних феномена; 

развијање критичког начина размишљања о самом феномену права и државе, кроз приказ најважнијих филозофских 

погледа на право и државу, изучавање основних вредности у праву. 
Исход предмета Студенти ће стећи основна филозофска сазнања о праву и држави, савладати основну 

правнофилозофску теримологију и појмове, развити критички начн размишљања о феноменима државе и права. 
Садржај предмета 

Историја филозофско правне мисли: а) Антика: Идеја правде закона и суда – од митова до логоса; Софисти; Класична 

учења – Платон и Аристотел; Епикур и стоици; Цицерон; б) Средњи век: Ранохришћанска мисао; Патристика – 

Аурелије Августин; Схоластика – Тома Аквински; в) Нови век: Почеци у ренесанси, реформацији и 

противреформацији; Рационално природно право; Конституционализам и ревулуционарно природно право; Немачки 

идеализам; г) Савремено доба: Филозофија позитивног права, Право, феноменологија, егзистенција, Топика и нова 

реторика, Марксистичка критика права. 

Филозофски приступ праву у целини: Стварност и вредност; Појам права; Вредност права; Сврха права; Важење 

права; Форма и материја права у историји; Право, морал и обичај; Правне вредности (правда, правичност, сигурност, 

сврсисходност, једнакост, слобода, солидарност); Моћ, сила и право; Религије, политичке идеологије, партије и правне 

идеологије, правна свест, правна култура и право; Питање најбољег поретка; Право као животна форма и алтернативне 

животне форме; Естетика права; Логика права и правне науке; Језик права и правни дискурс, право и литература (лепа 

књижевност). 

Филозофски приступ појединим правним појавама: Правни системи и пореци (стварање права, надзирање и 

кажњавање, правне промене, правни транспланти); Норма и правна норма; Воља и одлука; Субјект-објект у праву; Лице 

и правно лице; Физичко лице; Идентитет (индивидуални, колективни, институционални); Правни однос; (Са)правност, 

уставност, законитост; Правна стања; Правни процеси; Санкција; Помиловање и милосрђе; Јавно и приватно право; 

Својина; Уговор; Брак; Црква, држава и право; Међународно право. 

 
Литература  

Обавезна: Љубомир Тадић, „Филозофија права“, Правни факултет, Београд, 2006. или Љубомир Тадић, „Филозофија 

права“,  ЈП Службени гласник, Београд, 2006. 

Допунска: Марковић Божидар С., Односи између позитивног и праведног права и Начела демократије, у О праведном 

праву, Visio mundi accademic press, Нови Сад, 1994.; Перелман Хаим, Правно расуђивање и Проблем празнина у праву 

– Покушај синтезе, у Право, морал и филозофија, Нолит, Београд, 1983.; Харт Херберт, Има ли природних права?, у 

Огледи из филозофије права, Плато, Београд, 2003. Врачар Стеван К., Универзалност приниципа правде, у О правди и 

правичности, приредио Милош Кнежевић, изд. Дом културе Студентски град, Београд, 1995 
Број часова  активне наставе Остали часови 
Предавања: 

30 
Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 

 
Методе извођења наставе: предавања 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 20 писмени испит  
практична настава  усмени испт 60 

колоквијум-и  ..........  
семинар-и 20   

 

  



Политичке и правне теорије 
 

Наставник: проф др Драгица Вујадиновић, проф др Гордана Павићевић Вукашиновић 
Статус предмета:Предмет теоријско-правне наставне групе, изборни предмет 
Број ЕСПБ:3 
Услов: 
Циљ предмета 

стицање знања и разумевање главних тема, приступа и концепција у европској политичкој мисли и са њом повезаних 

правних схватања; разумевање историјске друштвене условљености и специфичности античких, средњовековних, 

нововековних и модерних политичких и правних схватања (епохе); упознавање европске мисли која је изражавала и 

обликовала процес стварања модерног друштва и државе што олакшава и разумевање транзиције / модернизације 

српског друштва и државе; разумевање спорних тема и различитих концепција у модерној политичкој мисли (теоријске 

и идеолошке перспективе); увид у повезаност социјално-политичких и правних схватања које омогућава њихово боље 

разумевање;разумевање идеја и принципа на којима се заснивају  политичке и правне институције; боље разумевање 

политичких термина и појмова; стицање релевантних знања о савременом друштву 
Исход предмета Студенти ће стећи основна теоријска сазнања о европској политичкој мисли, савладати основну 

теримологију и развити критички начин размишљања о политичким и правним институцијама. 
Садржај предмета1. ПРЕДМОДЕРНА ПОЛИТИЧКА И ПРАВНА МИСАО: ПОЛИТИЧКА ФИЛОЗОФИЈА СТАРЕ 

ГРЧКЕ - Карактер и основни појмови практичке (политичке) филозофије; Платон и Аристотел; Атински модел 

демократије; Старогрчка политичка филозофија у доба хеленизма; Природноправна схватања; ПОЛИТИЧКА И 

ПРАВНА ФИЛОЗОФИЈА СТАРОГ РИМА - Централна улога права у старом Риму; Универзални карактер римског 

права; Ius civile, ius gentium, ius naturale; Развој природно-правне идеје код старих Римљана; Полибије и Цицерон; 

СРЕДЊОВЕКОВНА ПОЛИТИЧКА ФИЛОЗОФИЈА - Основне карактеристике средњовековне политичке мисли; 

Августинова политичка филозофија; Политичка и правна мисао Томе Аквинског; Политичке идеје позне схоластике  2. 

НОВОВЕКОВНА ПОЛИТИЧКА МИСАО - Историјски настанак модерног друштва; политичке идеје ренесансе и 

реформације; културна, научна, индустријска и политичка револуција; Раскид са традицијом политичког мишљења; 

Политичка филозофија у доба апсолутизма; Рационална теорија природног права и друштвеног уговора; Француско 

просветитељство 18. века 3. МОДЕРНЕ ПОЛИТИЧКЕ И ПРАВНЕ ТЕОРИЈЕ - Појам и карактер модерног друштва и 

државе; Модерна политичка мисао и идеолошке перспективе; Политичке теорије и схватања права и државе; 

ЛИБЕРАЛНА ПОЛИТИЧКА ТЕОРИЈА; Класични либерализам; Политички (социјални) либерализам; 

Либертаријанизам (тржишни либерализам) и неолиберализам; КОНЗЕРВАТИВНА ПОЛИТИЧКА ТЕОРИЈА - 

Традиционални органски конзервативизам; Демохришћанска политичка традиција; Индивидуалистички 

(либертаријански) конзервативизам; Нео-конзервативизам и Нова десница; СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПОЛИТИЧКА 

МИСАО - Анархизам - централне теме; Марксизам - кључне концепције; Комунизам: лењинистичке концепције и 

"стаљинизам"; Социјалдемократске концепције и социјална држава; ТЕОРИЈЕ ДЕМОКРАТИЈЕ - Класичне либерално-

демократске теорије; Класичне теорије директне демократије; Савремене теорије демократије (компететивно-

елитистички модел, плуралистичка теорија демократије, модел партиципативне демократије, модел легалне 

(конституционалне) демократије); ЕЛИТИСТИЧКЕ ТЕОРИЈЕ - Конзервативне теорије елите, Либерално-демократске 

теорије елите, Критичка теорија елите; ТОТАЛИТАРИЗАМ - Главне теме и концепције у политичкој доктрини фашизма 

и нацизма, Основне концепције и карактеристике стаљинизма, Теорије о тоталитаризму. 
Литература  

Обавезна: Вујадиновић, Д., Политичке и правне теорије, Правни факултет у Београду, Београд 1996. 

Допунска: Павићевић Вукашиновић, Г. Политичке теорије и стварање западног модерног друштва, Досије, Београд, 

2006. 
Број часова  активне наставе Остали часови 
Предавања: 

30 
Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 

 
Методе извођења наставе: предавања 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 20 писмени испит  
практична настава  усмени испт 60 

колоквијум-и  ..........  
семинар-и 20   

 

 

 

  



ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 
 

Правосудно организационо право 
 

Наставник или наставници: др Горан П. Илић, ванредни професор 

Статус предмета: Изборни 

Број ЕСПБ: 2 

Услов:  

Циљ предмета: Курс омогућава стицање целовитог увида у правосудну проблематику. Критичка анализа начела на 

којима је заснована организација и функционисање правосуђа, сагледавање његових различитих видова и положаја 

правосудног особља, пружиће студентима пресек актуелног стања, као и да јасне представе о правцима развоја 

правосуђа. 

Исход предмета: Достизање потребног нивоа знања и вештина који ће кандидату омогућити да предузме самосталне 

истраживачке кораке у области правосудног организационог права, да критички сагледа постојеће законске одредбе и 

да изнесе предлоге de lege ferenda. 

Садржај предмета: Курс се састоји из општег и посебног дела. У оквиру општег дела се изучавају основни појмови 

правосудног организационог права, сагледава се место правосуђа у систему државне власти и дају се основни 

критеријуми деобе правосуђа. Посебни део је сачињен од неколико целина. У оквиру прве, посвећено државном 

правосуђу, изложена је проблематика судова, јавног тужилаштва и правобранилаштва. У другој глави је обрађено 

међународно правосуђе, у глави трећој недржавно правосуђе, док су предмет последње главе видови стручне правне 

помоћи. 

     

Препоручена литература:  

Обавезна: 

Горан П. Илић, Правосудно организационо право, Друго измењено издање, Београд, 2009 

Допунска: 

Giacomo Oberto, Recrutement et formation des magistrats en Europe Etude comparative, Strasbourg, 2003; 

Danièle Frison, Introduction au droit anglais at aux institutions britanniques, 3e édition, Paris, 2005; 

Peter Hay, Law of the United States Introduction au droit américain, 3e édition, Paris, 2010; 

Serge Guinchard, Gabriel Montagnier, G., André Varinard, Thierry Debard, Institutions juridictionnelles, 11e édition, Paris, 

2011; 

Jean-Jacques Taisne, Institutions juridictionnelles, 13e édition, Paris, 2012; 

Весна Ракић-Водинелић, Правосудно организационо право, 2 измењено и допуњено издање, 2012, Београд; 

Justin Crow, Building the Judiciary: Law, Courts, and the Politics of Institutional Development, Princeton University Press, 

New Jersey, 2012; 

Драгољуб Поповић, Европско право људских права, Београд, 2012 

 
Број часова  активне наставе Остали часови 
Предавања: 

30 
Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 

 
Методе извођења наставе: предавања 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 20 писмени испит  
практична настава  усмени испт 60 

колоквијум-и  ..........  
семинар-и 20   

 

 

 

 

 

 

  



Економска анализа права 
 

Наставник: проф. др Борис Беговић,; проф. др Александра Јовановић, доц. др Бранко Радуловић 

Статус предмета: Изборни предмет  

Број ЕСПБ: 2 

Услов:  

Опис предмета:  
Предмет упознаје студенте са основим појмовима Економске анализе права и омогућава савладавање основних појмова 

и принципа економске анализе права које регулише не само економске односе, већ и оног друге гране права (кривично, 

процесно право, итд.). Предметни курс омогућава студентима разумевање систематске везе између посебних правних 

тема (својина, уговори, накнада штете, правне карактеристике предузећа, финансијска тржишта, регулација, закони и 

судске одлуке као методи алокације ресурса, процесна правила грађанског и кривичног поступка, кривично право итд.) 

и базичних економских појмова и принципа - везе која гради садржину предмета Економска анализа права. Тако 

осмишљен, курс студенте оспособљава за критичко преиспитивање проблема ефикасности регулације, дистрибутивних 

ефеката регулације, проблема понуде и тражње за регулацијом, те питања оптималне регулације. 

Исход предмета  

Савладавање методолошки и садржајно другачијег приступа анализе права који се ослања на стандардне појмове и 

инструменте економске теорије и упоредноправну анализу у испитивању ефикасности правног система; подстицање 

критичког и креативног мишљња студената у анализи правног система или појединачних правних правила; 

оспособљавање студената да разумеју право кроз његову повезаност са проблемима  подстицаја, проблемима 

дистрибуције ризика, а у ситуацијама када се ради о нетржишним (неценовним) трансакцијама и са проблемом 

вредновања трошкова и користи, као и да разумеју ефекте промене правне регулативе; оспосoбљавање студената да 

разумеју повезаност концепата правде и ефикасности и да разумеју чега се друштво мора одрећи да би достигло 

неекономски идеал правде; савладавање практичног поља примене Економске анализе права које се огледа у утицају на 

законодавну политику, креирање закона, одређивање граница регулације (државне интервенције) у различитим правним 

областима, као и на правну теорију. 

Садржај предмета 

Увод у економску анализу права; Начела микроекономске анализе која имају примену у анализи права; Економска 

анализа својинских права; Економска анализа уговора; Економска анализа накнаде (вануговорне) штете (одштетног 

права); Економска анализа процесних правила; Економска анализа криминала. 

Беговић,Б., А. Јовановић, Б. Радуловић „Економска анализа права“ уџбеник у припреми, Беговић, Б., (2004), Gary S. 

Becker – економски империјалиста: у Економисти нобеловци 1990-2003, Економски анали, Београд;, Bouckaert, B. and 

De Geest G. (eds.), (2000), Encyclopedia of Law and Economics, Cheltenham, Edward Elgar, , Јовановић, А., (2008), Теоријске 

основе економске анализе права, Центар за документацију и публикације Правног факултета у Београду;, Јовановић, А., 

(1998), Увод у економску анализу права, Центар за документацију и публикације Правног факултета у Београду; Posner, 

R. A., (1998) and (2011), Economic Analysis of Law, Little, Brown and Company, Boston;, Schäfer, H.B. and Ott, C., (2004), 

Economic Analysis of Civil Law, Edward Elgar, Cheltenham, UK, Cooter, R. and Ulen, T., (2004), Law and Economics, 

Addison-Wesley Longman, Shavell, S. (2009), Temelji ekonomske analize prava, Mate d.o.o. Zagreb 
Број часова  активне наставе Остали часови 
Предавања: 

30 
Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 

 
Методе извођења наставе: предавања 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања  писмени испит  
практична настава  усмени испт  
колоквијум-и  ..........  
семинар-и    

 

  



Банкарско право 
 

Наставник: проф. др Мирко Васиљевић, проф. др Небојша Јовановић, доц. др Вук Радовић, доц. др Мирјана 

Радовић 

Статус предмета: Изборни предмет 

Број ЕСПБ: 2 

Услов: 

Циљ предмета: Стицање детаљних знања о банарском праву, уз бављење бројним сложеним правним питањима у 

банкарству. Разумевање главних питања у вези с банкама и њиховим пословањем. Стицање примереног знања о 

централној банци и њеној улози у банкарском систему. Упућивање студената у функционисање банака у пракси, како 

би одмах по завршетку студија могли да се баве правом у банкарству. Увођење у режим основних међународих извора 

и стремљења у банкарском праву, а посебно у банкарском праву ЕУ. Увођење у основе  монетарног права. Развијање 

критичког мишљења о лошим решењима у позитивном берзанском праву. 

Исход предмета  

Студенти ће стећи основна теоријска знања о банкама и њиховом пословању, савладати основну правну терминологију 

и развити критички начн размишљања о проблемима банкарског права. 

Садржај предмета 

1) ОПШТИ ДЕО (појам бaнкарског права, предмет, метод, извори, историја, однос с другим гранама права), 2) 

СТАТУСНИ ДЕО (банке - појам, историја, улога врсте, лична обележја, делатност, отпочињање делатности, правни 

положај, акти банке, организациони облик, одговорност за обавезе, органи, радна тела, организација банке, капитал и 

акционарство, пословање банке, огранак, монетарно и банкарско тржиште, банкарски морал, банкарска тајна, банкарска 

контрола, опорезивање, престанак банке, удруживање; друге финансијске организације, 3) УПРАВНИ ДЕО (државни 

надзор; предмет надзора; надзирани субјекти; дужност извештавања централне банке; Народна банка Србије - појам, 

улога, органи, делокруг, овлашћења, мере дисциплиновања банака, монетарна функција; улога осталих државних органа 

у регулисању и надзору; судска контрола надзорног органа; 4) УГОВОРНИ ДЕО (општи део – појам, особине, елементи, 

врсте банкарских послова; појам банкара; појачана пажња банкара; одговорност банке и одговорност банчиних 

службеника; посебан део – кредит, есконт, реесконт, ломбард, реломбард; депозит, сеф, улог на штедњу; неутрални 

банкарски послови – акредитив, гаранција, текући рачун, картице за плаћање, инкасо, форфетинг, факторинг, емисиони 

посао, послови платног промета, клиринг (обрачун), евиденциони, статистички и надзорни послови (нпр. девизног 

промета, спољнотрговинског промета, финансијске дисциплине) 

Литература  

Обавезна: Мирко Васиљевић, Трговинско право (део: Банкарски послови), Београд, 2012. 

Стеван Шогоров, Банкарско право, Пословни биро, Нови Сад, 2009. 

Антонијевић, Петровић, Банкарско право, Савремена Администрација, Београд, 1982 

Допунска: нема 

Број часова  активне наставе Остали часови 

Предавања: 

30 
Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 

 

Методе извођења наставе: предавања 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 20 писмени испит  

практична настава  усмени испт 60 

колоквијум-и  ..........  

семинар-и 20   

 

 

  



Берзанско право 
 

Наставник: др Мирко Васиљевић, др Небојша Јовановић, др Вук Радовић, др Мирјана Радовић 

Статус предмета: изборни предмет у оквиру пословноправног модула 

Број ЕСПБ: 2 

Услов: - 

Циљ предмета: стицање основних знања у грани берзанског права, а не детаљно разматрање бројних сложених 

проблема, који настају у тумачењу и примени њених правила; разумевање главних питања у вези с берзама и берзанским 

пословима; развијање критичког мишљења о лошим решењима у позитивном берзанском праву 

Исход предмета: оспособљавање студената да се по дипломирању баве у пракси правном проблематиком берзи и 

берзанске трговине, а нарочито да се упуштају у спорове из берзанских послова, било као судије, арбитри или 

заступници странака 

Садржај предмета Појам, предмет, метод и извори берзанског права, предмет; берзе – појам, историја, значај, 

врсте, лична обележја, делатности, правни положај. ванберзанско тржиште, органи, тржишта, берзанска конотрола и 

дисциплина, финансирање берзе, престанак берзе, берзански трговац – појам, врсте, делатности, лична обележја, 

положај, чланство у берзи, органи, границе ризика,  престанак, опорезивање, издавалац, емисија – појам, услови, 

поступак, јавна и приватна емисија, друге врсте емисије, окончање, утврђивање исхода; купац и улагач – појам, врсте, 

заштита неуких улагача; надзор - државни надзор, Комисија за хартије од вредности, Централни регистар хартија од 

вредности, берзански послови, берзански налог, котација. цена (курс). курсна листа, преузимање контроле акционарских 

друштава, берзанске сплетке, централни обрачун у ; посебне врсте безанских послова - арбитражни, непреносиви и 

преносиви (фјучерси), рочни и дневни, безусловни и условни (премијски, опцијски), прости и сложени, продужни 

(репортни) послови, стелажни посао, дифернцијски посао, посао на још; право вредносниц 

 

Литература  

Обавезна: Небојша Јовановић, Уџбеник берзанског права, Београд, 2010, са додатком литературе на сајту о измењеним 

прописима 

Допунска:  нема 
Број часова  активне наставе Остали часови 
Предавања: 

30 
Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 

 
Методе извођења наставе: предавања 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања  писмени испит  
практична настава  усмени испт  
колоквијум-и  ..........  
семинар-и    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Нотарско право 
 

Наставник: проф. др Мирко Всиљевић, проф. др Оливер Антић, проф. др Драгор Хибер, проф. др Дејан Ђурђевић, 

проф. др Милош Живковић 
Статус предмета: Изборни предмет  
Број ЕСПБ:2 
Услов: 
Циљ предмета 

Циљ предмета је да студент стекне потребназнања из области јавнобележничког (нотарског) права. 
Исход предмета  

Студент ће овладати основним знањима јавнобележничке професије која је неопходна ради  потпуног образовања 

правника. 

 
Садржај предмета 

Појам нотарског права. Организација јавног бележништва. Јавнобележничка делатност. Јавнобележничке исправе, 

књиге и списи. Јавнобележничке коморе. Одговорност нотара. 

 
Литература  

Хибер (приређивач), Јавнобележничко право, Правни факултет, Београд 2006. 

 

 
Број часова  активне наставе Остали часови 
Предавања: 

30 
Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 

 
Методе извођења наставе: преедавања- 

 

 

 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања  писмени испит  
практична настава  усмени испт  
колоквијум-и  ..........  
семинар-и    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Медицинско право 
 

Наставник: др Марија Драшкић, редовни професо;др Драгор Хибер, ванредни професор;др Љиљана Радуловић, 

ванредни професор;др Марко Ђурђевић, доцент;др Горан Илић, доцент; 

Статус предмета: Опциони предмет 
Број ЕСПБ: 2 

Услов: 

Циљ предмета1. стицање знања;2. овладавање правном терминологијом и методологијом; 

 

Исход предмета Курс обухвата излагање принципа медицинског права, најважнијих правних института позитивног 

медицинског права, преглед најинтересантнијих решења из упоредног медицинског права, приказивање водећих ставова 

у правној теорији медицинског права, те коментарисање судских одлука домаћих и страних судова, са посебним освртом 

на релевантну праксу Европског суда за људска права. 

 

Садржај предмета: 

Прва недеља: ПРАВА ПАЦИЈЕНАТА I 

Друга недеља: ПРАВА ПАЦИЈЕНАТА II 

Трећа недеља: ПРАВА ПАЦИЈЕНАТА III 

Четврта недеља: БИОМЕДИЦИНСКИ ПОТПОМОГНУТО РАЂАЊЕ  I 

Пета недеља: БИОМЕДИЦИНСКИ ПОТПОМОГНУТО РАЂАЊЕ II  

Шеста недеља: ПРЕКИД ТРУДНОЋЕ (АБОРТУС) I 

Седма недеља: ПРЕКИД ТРУДНОЋЕ (АБОРТУС) II 

Осма недеља: ДОНАЦИЈА И ТРАНСПЛАНТАЦИЈА ОРГАНА 

Девета недеља: ЕУТАНАЗИЈА 

Десета недеља: ТРАНССЕКСУАЛИТЕТ I 

Једанаеста недеља: ТРАНССЕКСУАЛИТЕТ II 

Дванаеста недеља: ГРАЂАНСКОПРАВНА ОДГОВОРНОСТ ЛЕКАРА И ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА  I 

Тринаеста недеља: ГРАЂАНСКОПРАВНА ОДГОВОРНОСТ ЛЕКАРА И ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА II 

Четрнаеста недеља: КРИВИЧНОПРАВНА ОДГОВОРНОСТ ЛЕКАРА И ЗДРАВСТВЕНИХ 

Литература  

Обавезна: I. Kennedy, Principles of Medical Law, Oxford, 1998. 

D. Giesen, International Medical Malpractice Law, Boston / London, 1998. 

Медицинско право и медицинска етика, Институт друштвених наука, Београд, 1994. 

Актуелни правни проблеми у медицини, Институт друштвених наука, Београд, 1996. 

Медицинско право, Институт друштвених наука, Београд, 1998. 

Допунска: A Thematic Guide to Documents on Health and Human Rights, Kluwer Law International, The 

Hague/London/Boston 1998. 

A Legal Framework for Bioethics, Kluwer Law International, The Hague/London/Boston, 1998. 

Child birth and the Law, Oxford University Press, 2000. 

Surrogate Motherhood, Hart Publishing, Oxford/Portland, Oregon, 2003. 

In Vitro Diagnostic Medical Devices: Law and Practice in Five EU Member States, Kluwer  Academic Publishers, 

Dordrecht/Boston/London, 1994. 

М. Драшкић, Транссескуалитет и брак, Номос, Београд, 1994. 
Број часова  активне наставе Остали часови 
Предавања: 

30 
Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 

 
Методе извођења наставе:предавања 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 20 писмени испит  
практична настава  усмени испт 60 

колоквијум-и  ..........  
семинар-и 20   

  



Судска психологија   
 

Наставници: проф. др Наташа Делић 

Статус предмета: Изборни 

Број ЕСПБ:2 

Услов:  

Циљ предмета: -         Стицање одређеног фундуса ванправних знања, пре свега из психологије и психопатологије, која 

доприносе подизању нивоа општег правничког образовања 

-         Стицање специјалних знања која ће бити корисна студентима који показују веће интересовање за обављање 

правосудних функција 

-         Развијање способности функционалног повезивања знања стечених проучавањем позитивноправних предмета са 

знањима одговарајућих ванправних научних дисциплина. 

Исход предмета: Располагање знањима из одговарајућих ванправних научних дисплина, која повезана са општим 

знањем и животним искуством, појединим учесницима у кривичном поступку, пре свега судији, дају потребну сугурност 

у процесу интепретације и примене појединих материјалноправних института. Стицање ових знања, исто тако, развија 

самокритичност и спремност за сарадњу са стручњацима из одговарајућих области, а такође даје и могућност критичког 

сагледавања њихових налаза и мишљења.             

Садржај предмета:  

 1. Појам, предмет, задаци и систем судске психологије 

2. Развој судске психологије и методи судске психологије 

3. Однос судске психологије са психологијом (општом), појединим правним гранама и ванправним научним 

дисциплинама 

4. Психологија исказа појединих учесника у кривичном поступку 

5. Појам и структура исказа, опажање, памћење, мишљење и исказивање 

6. Врсте исказа, истинит, неистинит, нетачан и лажан исказ 

7. Критеријуми за оцену исказа 

8. Оцена исказа упоређивањем његове садржине са другим утврђеним чињеницама, анализа садржине исказа и оцена 

опште веродостојности даваоца исказа 

9. Оцена опште веродостојности исказа на основу одређених особина личности, мотива, понашања и процесног положаја 

даваоца исказа 

10. Садржина и својства исказа окривњеног, сведока, вештака, преводиоца, тумача и стручног лица 

11. Појам и предмет полицијске психологије 

12. Кривичноправна психологија са посебним освртом на следећа питања: неурачунљивост, битно смањена 

урачунљивост, кривица, мотиви, добровољност и опасно стање 

Литература:  

Основна: Н. Делић, Психологија исказа појединих учесника у кривичном поступку, Београд, 2008.; Н. Делић 

Допунска: М. Аћимовић, Психологија злочина и суђења, Београд, 1987; М. Аћимовић, Увод у психологију кривичног 

поступка, Београд, 1979;P. Feldman, The psycology of crime, Cambridge, 1993; G. Gudjonsson, The psychology of 

interrogations, confessions and testimony, London, 1996; M. Stone, Cross-Examination in Criminal Trials, London, 199 
Број часова  активне наставе Остали часови 
Предавања: 

30 
Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 

 
Методе извођења наставе: предавања 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 20 писмени испит  
практична настава  усмени испт 60 

колоквијум-и  ..........  
семинар-и 20   

 

 

 

  



Право медија 
 
Наставник: Доц др Милош Живковић, 

Статус предмета: Опциони предмет 

Број ЕСПБ: 2 

Услов: 

Циљ предмета: Најважнији циљ курса је да студенти права стекну основну представу о праву медија као засебној 

правној дисциплини у оквиру које се на специфичан начин примењују правила осталих грана права, као и да уоче 

основне, темељне проблеме с којима се ова грана права суочава.  

Исход предмета  

Право медија студентима треба да пружи детаљнија знања о слободи изражавања као људском праву и праву уставног 

ранга, статусном праву медија (оснивању и правном положају медија), при чему посебну целину представљају 

радиодифузни медији, потом о заштити личности у медијима и правима лица на које се односе информације које медији 

објављују, о унутрашњим медијским слободама (односима новинара и уредника), као и о неколико засебних области 

које су значајне за рад свих или појединих медија, попут права оглашавања, интелектуалне својине и 

телекомуникационог права у мери у којој су значајни за рад медија, права конкуренције и напослетку о интернет праву, 

поново у мери у којој је оно значајно за рад медија 

Садржај предмета 

Увод (Појам права медија. Историјат. Извори права медија у Србији.); Слобода изражавања као темељ права медија 

(Слобода изражавања као људско право – појам, ограничења. Слобода изражавања у уставном систему Србије – појам, 

ограничења.); Статусно право медија (Слобода оснивања медија. Радиодифузни медији (право радиодифузије)); 

Заштита личности у медијима (Права личности и слобода изражавања. Право на част и углед, на приватност и 

идентитет и њихова повреда у медијима. Начин решавања сукоба права личности и слободе изражавања); Права лица 

на које се односи информација (Право на одговор, исправку и опозив информације. Објављивање информације о 

исходу кривичног поступка. Грађанскоправна заштита – тужба за пропуштање, накнаду штете и учешће у добити.); 

Унутрашње медијске слободе (Однос новинара и уредника); Право оглашавања (Појам огласне поруке. Дозвољеност 

огласне поруке. Начин објављивања реклама); Основи права интернета (Појам интернет права, интернет као медиј); 

Делови других правних дисциплина од значаја за право медија (Право телекомуникација од значаја за рад медија. 

Право конкуренције у медијима. Интелектуална својина и медији) 

Литература  

Обавезна: Водинелић-Ђерић-Гајин-Стојковић-Живковић, Право медија с моделом закона о јавном информисању, 

Београдски центар за људска права, 1998; Рабреновић-Кремењак-Живковић-Rittler, Право радиодифузних предузећа у 

СРЈ, ЦУПС, Београд 2001; Зборник правних инструмената Савета Европе у вези с медијима, ЕУ-СЕ 2002 

Допунска: Судска пракса у вези с чланом 10 Европске конвенције о људским правима, ЕУ-СЕ 2002; М.Прајс-М.Ребој 

(приређивачи), Радио-дифузија јавног сервиса у транзицији, Самиздат Б92, Београд 2002; Bernd Holznagel, Rundfunkrecht 

in Europa, 1996; Barendt, Broadcasting Law, Clarendon Oxford 1993. 

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 42 Практична настава:  
Број часова  активне наставе Остали часови 
Предавања: 

30 
Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 

 
Методе извођења наставе: предавања 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 20 писмени испит  
практична настава  усмени испт 60 

колоквијум-и  ..........  
семинар-и 20   

 

 

 

  



Уговорно потрошачко право 
 
Наставник: Проф. др Марко Ђурђевић, доц. др Марија Караникић 
Статус предмета: Изборни предмет 
Број ЕСПБ: 2 
Услов: 
Циљ предмета:  (1) стицање продубљених теоријских знања из области уговорног потрошачког права, уз осврт на 

поједина питања политике заштите потрошача; (2) разумевање основних принципа и механизама уговорног потрошачког 

права, сврхе и практичне примене правних правила у овој области, као и вредности на којима та правила почивају; (3) 

елементарни увид у процес хармонизације потрошачког права на нивоу Европске уније; (4) стицање почетних знања о 

основним инструментима потрошачког права ЕУ, у мери у којој је то неопходно за разумевање порекла појединих 

правила српског уговорног потрошачког права. 

Изучавање тематских целина које су обухваћене садржајем курса подразумева: (1) теоријску анализу одговарајућих 

института уговорног потрошачког права; (2) анализу релевантне судске праксе (на првом месту одлука домаћих судова, 

а онда и одређених одлука Европског суда правде); (3) анализу различитих инструмената политике заштите потрошача. 
Исход предмета:  

Успешним савладавањем материје курса студенти ће бити оспособљени за критичку анализу и примену прописа. Поред 

тога, студенти ће стећи знања неопходна за сагледавање и критичку анализу регулативе у процесу европских интеграција 

и поступку хармонизације права Републике Србије у области уговорног потрошачком права са правом Европске уније. 
Садржај предмета 

Појам и настанак уговорног потрошачког права. Политика заштите потрошача. Формални извори уговорног 

потрошачког права. Однос општег уговорног права и уговорног потрошачког права. Обавезујућа природа правила 

уговорног потрошачког права. Осврт на уговорно потрошачко право Европске уније: инструменти и циљеви 

хармонизације уговорног потрошачког права. Основни појмови уговорног потрошачког права. Појам потрошача. Појам 

трговца. Дужност обавештавања потрошача. Истицање цена. Непоштено пословање. Обмањујуће и насртљиво 

пословање. Уговори на даљину и уговори закључени изван пословних просторија трговца. Право на једнострани раскид. 

Ограничење употребе појединих средстава комуникације на даљину. Неправичне одредбе потрошачких уговора. Мерило 

и правне последице неправичности. Заштита потрошача у остваривању права из уговора о продаји робе. Саобразност 

робе. Гаранција. Одговорност произвођача ствари са недостатком. Заштита потрошача у остваривању права из уговора 

о пружању услуга. Услуге од општег економског интереса. Заштита потрошача у остваривању права из уговора у области 

туризма. Заштита корисника финансијских услуга. Поступак у потрошачким споровима. Поступак забране неправичних 

уговорних одредаба и непоштеног пословања. 
Литература 

Обавезна: Јелена Вилус, Правна заштита потрошача, Институт за упоредно право, Београд 1996. 

Обавезни извори: Закон о заштити потрошача, Сл. гласник РС, бр. 73/2010; Закон о заштити корисника финансијских 

услуга, Сл. гласник РС, бр. 36/2011; Закон о облигационим односима, Сл. гласник РС, бр. 29/78, 39/85, 45/89 и 57/89, Сл. 

лист СРЈ, бр. 31/93 

Допунска: Даница Попов, Одговорност продавца за материјалне недостатке, Зборник радова Правног факултета у 

Новом Саду, бр.1-2/1989; Јаков Радишић, Гаранција за трајан квалитет и одговорност за штету од ствари са недостатком, 

Институт за упоредно право, Београд, 1972; Дубравка Стојановић, Права купаца по основу гаранције за исправно 

функционисање ствари и Закона о заштити потрошача, Право и привреда, 2007/5-8, 751-764; Драгољуб Симоновић, 

Уговори у закону о заштити потрошача, Правни живот, 2006/10, 1075-1096; Јелена Вилус, Електронско уговорно право, 

Право и привреда, 1995/11-12, 1-18; Јелена Вилус, Електронско закључење уговора, Правни живот, 2003/11, 179-192; 

Јелена Вилус, Електронско плаћање - нови вид извршења обавеза дужника, Право теорија и пракса, 1996/11-12, 48-62; 

Hans-W Micklitz, Jules Stuyck, Evelyne Terryn (eds.), Consumer Law: Ius Commune Casebooks for a Common Law of Europe, 

Hart Publishing, Oxford/Portland 2010, pp. 597; Hans-W. Micklitz, Norbert Reich, Peter Rott, Understanding EU Consumer 

Law, Intersentia, Antwerp/Oxford/Portland 2009, pp. 378; Marija Karanikic, Hans-Wolfgang Micklitz, Norbert Reich (eds.), 

Modernising Consumer Law. The Experience of the Western Balkan, Nomos, Berlin 2012, pp. 485 
Број часова  активне наставе Остали часови 
Предавања: 

30 
Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 

 
Методе извођења наставе: предавања 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 20 писмени испит  
практична настава  усмени испт 60 

колоквијум-и  ..........  
семинар-и 20   

  



Међународно правосуђе 
 

Наставник: Проф. др Миленко Крећа, Доц. др Ивана Крстић, доц. др Александар Гајић 

Статус предмета: Изборни предмет 

Број ЕСПБ: 2 

Услов:  

Циљ предмета: Курс има за циљ да студент стекне знање из области међународног правосуђа, да схвати која су то тела, 

која је њихова  надлежност, какав је поступак, природа одлуке и пракса међународних судских органа. 

Исход предмета:  

Студенти ће стећи основна теоријска знања из области међународног правосуђа, схватити која су то тела, која је њихова  

надлежност, какав је поступак, природа одлуке и пракса међународних судских органа.  

Садржај предмета: 

1. Међународни суд правде: Оснивање; Однос са Сталним судом међународне правде; Организациона структура; 

Надлежност Међународног суда правде; Поступак пред Судом; Окончање поступка; Поступак за давање саветодавног 

мишљења; Правна природа одлука. 2. Eвропски суд за људска права: Основна начела поступка пред Европским судом 

за људска права и принципи за тумачење Конвенције; Улога Заступника пред Европским судом за људска права; Услови 

за допуштеност представке;Поступак пред Судом; Одлучивање пред Великим већем;Правна природа пресуда Европског 

суда за људска права; Извршавање пресуда. 3. Међународни кривични суд: Оснивање Међународног кривичног суда; 

Извори права које се примењује у поступку пред Судом; Основне одлике и основна начела поступка пред Међународним 

кривичним судом; Надлежност Међународног кривичног суда; Поступак пред Међународним кривичним судом; 

Поступак по правним лековима и врсте правних лекова у поступку пред Међународним кривичним судом;Међународна 

сарадња и правна помоћ; Извршење пресуда Међународног кривичног суда. 4. Међународни кривични трибунали ad 

hoc карактера: Трибунал за бившу Југославију, Трибунал за Руанду. 5. Међународни суд за право мора.  

Литература  

Обавезна: Крећа, М., Међународно јавно право, Београд, 2012; Пауновић, М., Царић, С., Европски суд за људска права: 

основна начела и ток поступка, Београд, Правни факултет Универзитета у Београду, Службени гласник, 2007. 

Допунска: На српском језику: Шкулић, М., Међународни кривични суд, Београд, 2005. На енглеском језику: 

Shany, Y., The Competing Jurisdictions of International Courts and Tribunals, Oxford Scholarship Online, 2010; M. W. Yanis, 

R. S. Kay, A. W. Bradley, European Human Rights Law, Oxford University Press, 2008. 

На француском језику: Achour, B., Laghmani, S., (eds), Justice et juridictions internationales, Paris, Pedone, 2000; 
Број часова  активне наставе Остали часови 
Предавања: 

30 
Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 

 
Методе извођења наставе: предавања 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 20 писмени испит  
практична настава  усмени испт 20 

колоквијум-и  ..........  
семинар-и 20   

 

 

 

 

 

  



Међународни односи 
 

Наставник: проф. др Бранко Ракић, доц. др Бојан Милисављевић  

Статус предмета: Изборни предмет 

Број ЕСПБ: 2 

Услов: / 

Циљ предмета: Предмет има за циљ да пружи основна знања о међународним односима и да укаже на одређене 

историјске константе које објашњавају понашање држава - као главних субјеката међународних односа - на 

међународној сцени. Циљ предмета је да укаже и на идеолошке матрице и дискурсе о међународним односима чија је 

сврха замагљивање реалности. Специфичност ове дисциплине се првенствено огледа у питањима рата и мира те је тој 

проблематици посвећена посебна пажња. 

Исход предмета: Кандидат треба да досегне такав ниво знања и вештине који му омогућава да самостално критички 

разматра широк круг питања из међународних односа, правилно расуђује о међународној реалности.  

Садржај предмета: 

Епистемолошки оквир међународних односа као науке и питање теоријског приступа међународним односима; 

геополитичка анализа међународних односа; Међународни системи, историјат, структуре и процеси; Субјекти 

међународних односа; Историја међународних односа од 1815 до послехладноратовског периода; Улога међународног 

права у међународним односима; Спољна политика, Колективна безбедност, Употреба силе у међународним односима, 

Улога идеолгије у међународним односима, Студије случаја – СРЈ 1999., Ирак 2003.  

Литература  

Обавезна: 1. Војин Димитријевић, Радослав Стојановић, Међународни односи, Службени лист СРЈ, Београд, 1996. 

Допунска: 1. Ремон Арон, Мир и рат међу нацијама, Издавачка књижарница Зорана Стојановића, Сремски Карловци, 

Нови Сад, 2001; 2. Хенри Кисинџер, Дипломатија, Клуб плус, Београд, 2008; 3. Ноам Чомски, Империјалне амбиције, 

разговори са Ноамом Чомским, Беокњига-Рубикон, Београд, 2009; 4. Ноам Чомски, Шта то у ствари хоће Америка, 

Чигоја, Београд, 1999; 5. Гари Симпсон, Велике силе и одметничке државе, Београд, Београдски центар за људска права, 

2006; 6. Миломир Степић, У вртлогу балканизације, ЈП Службени Лист СРЈ, Институт за геополитичке студије, Београд, 

2001; 7. В. Кегли, Јуџин Виткоф, Светска политика – тренд и трансформација, Центар за студије Југоисточне Европе, 

Факултет политичких наука Универзитета у Београду, Дипломатска академија Министарства спољних послова Србије 

и Црне Горе, Београд, 2006; 8. Чедомир Попов, Од Версаја до Данцига, Нолит, Београд 1976; 9. Дарко Танасковић, 

Неоосманизам, Службени гласник, Друго допуњено издање, Београд, 2011; 10. Миломир Степић, Српско питање – 

геополитичко питање, Јантар група, Београд, 2004; 11. Dario Battistella, Théories des relations internationales, Presses de 

Sciences Po, Paris, 2003. 

Број часова  активне наставе Остали часови 
Предавања: 

30 
Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 

 
Методе извођења наставе: предавања 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 20 писмени испит  
практична настава  усмени испт 20 

колоквијум-и  ..........  
семинар-и 20   

 

 

 

 

 

  



Спортско право 
 

Наставник: Проф др Оливер Антић 
Статус предмета:Изборни 
Број ЕСПБ:2 
Услов: 
Циљ предмета: 

Циљ предмета је да студенти стекну знања из области спортског права која су неопходна ради формирања 

профила стручњака који ће бити оспособљени да решавају основна правна питања која се јављају у облати 

спорта. 
Исход предмета . По окончању курста студент стиче знања и способности критичког разматрања спортског 

права. 
Садржај предмета 

Спорт и право. Уставне основе спортског права. Административно, организационо и финансијско право у области 

спорта. Уговорно право у облати спорта. Одшететно право у облати спорта. Кривична одговорност у области спорта. 

Међународно спортско право и спортско право ЕУ. 

 

 
Литература  

 

Збирна тектова из области спортског права биће достављена студентима на предавањима. 

 
Број часова  активне наставе Предавања Остали часови 
Предавања: 

30 
Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 

 
Методе извођења наставе 

 

 

 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 20 писмени испит  
практична настава  усмени испт 60 

колоквијум-и  ..........  
семинар-и 20   

 

  



Социјално право 
 

Наставник: проф. др Боривоје Шундерић, проф. др Бранко Лубарда, доц. др Љубинка Ковачевић 
Статус предмета: Изборни предмет  
Број ЕСПБ: 2 
Услов: / 
Циљ предмета: Курс обезбеђује студентима основна теоријска знања о циљевима и правним инструментима заштите 

од социјалних ризика, уз њихово оспособљавање за разумевање система обавезног социјалног осигурања, социјалне 

помоћи и социјалне заштите у Републици Србији. 
Исход предмета: Курс омогућава упознавање са кључним правним и основним ванправним аспектима социјалне 

сигурности, као и оспособљавање за правилно и потпуно разумевање социјалног права као инструмента социјалне 

правде и друштвене кохезије. 
Садржај предмета: Садржајем курса обухваћене су следеће тематске јединице: Појам и предмет Социјалног права; 

Потреба за социјалном сигурношћу; Појам и врсте социјалних ризика; Историјски развој заштите од социјалних ризика 

– недиференцирани методи заштите (приватна помоћ, штедња, премијско осигурање, грађанскоправна правила о 

одговорности за штету); Концепције заштите од социјалних ризика (Бизмарков и Бевериџов модел и њихове 

комбинације); Социјално осигурање, социјална сигурност, социјална заштита (појам и разграничење); Појам, елементи 

и субјекти социјалноправног односа; Социјалне престације; Пензијско и инвалидско осигурање; Здравствено осигурање; 

Осигурање за случај незапослености; Добровољно осигурање од социјалних ризика; Социјална помоћ.  
Литература  

Обавезна: Боривоје Шундерић, Социјално право, Београд, 2009. 

Допунска: Сенад Јашаревић, Социјално право, Нови Сад, 2010; Дренка Вуковић, Системи социјалне сигурности, 

Београд, 2002; Михаило Ступар, Социјална политика, Београд, 1960; Дренка Вуковић, Михаил Арандаренко (ур.), 

Социјална политика и криза, Београд, 2009; Дренка Вуковић, Михаил Арандаренко (ур.), „Социјалне реформе: Садржај 

и резултати“, Београд, 2011; Велизар Голубовић, Реформе пензијског система у државама сукцесорима СФРЈ, Београд, 

2009; Vera Jelčić, Socijalno pravo: Prava u sistemu socijalnog osiguranja u SFRJ, Zagreb, 1982; Danny Pieters, Social security: 

an introduction to the basic principles, Alphen aan den Rijn, 2006; Jean-Jacques Dupeyroux, Michel Borgetto, Robert Lafore, 

Rolande Ruellan, Droit de la sécurité sociale, Paris, 2005.  
Број часова  активне наставе Остали часови 
Предавања: 

30 
Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 

 
Методе извођења наставе: предавања 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 20 писмени испит  
практична настава  усмени испт 20 

колоквијум-и  ..........  
семинар-и 20   

 

 

 

 

 

 

  



Право телекомуникација 
 
Наставник: др Мирко Васиљевић, др Небојша Јовановић, др Мирјана Радовић,  

Статус предмета: Изборни редмет 

Број ЕСПБ: 2 

Услов: 

Циљ предмета 

Стицање знања о основним специфичним правним правилима, која уређују телекомуникациони сектор, изучавање 

разлога који су условили усвајање и имплеметацију одговарајућих правних правила, разумевање политике и циљева који 

усмеравају развој телекомуникационог права, анализа могућих начина за постизање циљева политике правног уређења, 

схватање нужности и корисности успостављања ефикасне конкуренције у области телекомуникација, изучавање 

правних правила која су усмерена ка подстицању конкуренције, стицање општег знања о правном оквиру за електронске 

комуникације у Европској унији и његово поређење са решењима усвојеним у Србији, развијање свести о значају 

телекомуникација за читаву привреду једне земље, развијање способности за примену свих знања стечених на курсу у 

пракси. 

Исход предмета  

Студенти ће стећи знања и вештину тумачења и критичке анализе норми права телекомуникација. посебан акценат ће 

бити стављен на анализу комунитарног права електронских комуникација Европске уније. Регионална правила о 

телекомуникацијама на нивоу Европске уније биће обрађена и у светлу њихове (не)сагласности са домаћим прописима, 

указивањем на будуће правце развоја ове гране права код нас. 

Садржај предмета 

УВОД; ПОЈАМ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНОГ ПРАВА; ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ  ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА; РАЗВОЈ 

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНОГ ПРАВА; ИЗВОРИ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНОГ ПРАВА; РЕГУЛАТОРНА ВЛАСТ ЗА 

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИ СЕКТОР; ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИ ОПЕРАТОРИ; ДОЗВОЛЕ 

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ ОПЕРАТОРА; БРОЈЕВИ, ИМЕНА И РАДИО ФРЕКВЕНЦИЈЕ; ПРАВНО УРЕЂЕЊЕ И 

КОНКУРЕНЦИЈА; ПРИСТУП МРЕЖИ И ИНТЕРКОНЕКЦИЈА; УНИВЕРЗАЛНА УСЛУГА; ИНТЕРВЕНЦИЈА 

РЕГУЛАТОРНЕ ВЛАСТИ У ТАРИФЕ И НАКНАДЕ; ЗАШТИТА ПОТРОШАЧА; МЕЂУНАРОДНИ АСПЕКТ 

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНОГ ПРАВА; ЗАКЉУЧАК 

Литература  

Обавезна: Марковић Мирјана, Уговор о међуповезивању јавних телекомуникационих мрежа, Правни факултет 

Универзитета у Београду, 2008; Марковић Мирјана, „Доминација јавног телекомуникационог оператора на релевантном 

тржишту“, Правни живот бр. 11/2005; Марковић Мирјана, „Основни системи дозвола за обављање телекомуникационе 

делатности“, Право и привреда бр. 5-8/2006; Марковић Мирјана, „Асиметрично правно уређење телекомуникационог 

сектора“, Зборник Правног факултета Универзитета у Источном Сарајеву, 2006. г., бр. 2; Марковић Мирјана, 

„Преносивост телефонског броја у телекомуникационом праву“, Право и привреда бр. 5-8/2007; 

Допунска: Koenig Christian, Loetz Sascha, Neumann Andreas, Telekommunikationsrecht, Heidelberg, 2004; Lloyd Ian, Mellor 

David, Telecommunications Law, 2003; Lust Philipp, Telekommunikationsrecht im Überblick, Auf Grundlage des TKG 2003, 

Wien, 2004; Walden Ian, Angel John, Telecommunications Law and Regulation, 2009; Марковић-Бајаловић Дијана, 

„Либерализација телекомуникација“, Право и привреда бр. 5-8/2003 
Број часова  активне наставе Остали часови 
Предавања: 

30 
Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 

 
Методе извођења наставе: предавања 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 20 писмени испит  
практична настава  усмени испт 20 

колоквијум-и  ..........  
семинар-и 20   

  



ВЕШТИНЕ 
 

Правна клиника 
 

Наставник: др Марија Драшкић,  др Марко Ђурђевић,  др Горан Илић, др Ивана Крстић, др Танасије Маринковић 
Статус предмета: вештине, изборни 
Број ЕСПБ: 2 
Услов: 
Циљ предмета: Клиничко правно образовање има две главне сврхе.  

Првенствени циљ јесте да студенте учи практичним вештинама и професионалној одговорности, дајући им могућност 

да примењују право на живе људе у стварним животним ситуацијама, те да на тај начин постану свесни сопствене 

одговорности пред клијентима, судом и својом професијом.  

Други главни задатак правних клиника јесте да обезбеди бесплатну правну помоћ за оне друштвене групе које се налазе 

у ризику од социјалне искључености.  
Исход предмета  

Правна клиника (или клиничко правно образовање) је интерактивни метод едукације студената права, који има за циљ 

да их обучи у неким практичним вештинама које ће им бити потребне да би своју будућу професију обављали 

компетентно, савесно и са високим професионалним моралом. 
Садржај предмета 

 2. Симулације - Клиника за породично право, Клиника за облигационо право  Клиника за кривично право  

Рад са стварним клијентима  

 Клиника за избегличко право   

Клиника за питања дискриминације  

Клиника за сузбијање трговине људима  
Литература  

Обавезна: Правна етика, ОЕБС – Мрежа правних клиника, Београд, 2011. 

Вештине комуникације – правни интервју, ОЕБС – Мрежа правних клиника, Београд, 2010; Практично образовање 

студената на правним клиникама, Правни факултет у Крагујевцу, Крагујевац, 2003; Практично образовање правника, 

Правни факултет Универзитета у Нишу, Ниш, 2003. 

Допунска: Pursuing the Public Interest, Public Interest Law Initiative, New York, 2001. Методе извођења наставе: 

предавања, power-point презентације, brainstorming, гостовања стручњака из праксе и наставника са других 

универзитета, симулације, решавање случајева из праксе, анализа судских одлука, приказивање филмова итд. 
Број часова  активне наставе Остали часови 
Предавања: 

30 
Вежбе: Други облици 

наставе: 
Студијски 

истраживачки рад: 

 
Методе извођења наставе предавања, power-point презентације, brainstorming, гостовања стручњака из праксе и 

наставника са других универзитета, симулације, решавање случајева из праксе, анализа судских одлука, приказивање 

филмова итд. 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 40 писмени испит  
практична настава  усмени испт 30 

колоквијум-и  ..........  
семинар-и 30   

 

  



Номотехника и писање правних аката 
 

Наставник: проф. др Радмила Васић. У извођењу наставе учествују и судије – један парничар и један кривичар, као и 

професори кривичнопроцесног и грађанскопроцесног права. 
Статус предмета: Вештине, изборни 
Број ЕСПБ:2 
Услов: 
Циљ предмета 

да помогне да савладају основе израде правних докумената; да их оспособи за примену стеченог теоријског знања у 

професионалном бављењу правом; да их обучи за правно истраживање; да им омогући да развију способност правничког 

резоновања; да их упути у то како да разлог и циљ због којих се акт доноси језички формулишу тако да се његова сврха 

на најбољи начин и оствари; да их оспособи за уочавање правно релевантних чињеница и за њихово приказивање на два 

начина према сврси коју документ (треба да) има: у објективној анализи и у убедљивом писању; да у интерактивној 

расправи науче како да своје правно становиште подрже валидним аргументима; да стекну вештину писмене 

комуникације и опхођења 
Исход предмета  

Студенти ће бити оспособљени да самостално израђују основне правне акте и унапредити вештину тумачења и критичке 

правне анализе садржине основних правних аката. 
Садржај предмета 

1.  Језик права (Право као књижевна професија: Јасноћа, прецизност и избор језика); 2. Основе израде нацрта докумената 

на примеру   хипотетичког парничног случаја; Објективна правна анализа,  правни допис и стручно мишљење; Почетна 

анлиза захтева клијента. 3.   Објективна правна анализа, правни допис и стручно мишљење; почетна анализа захтева 

клијента на примеру хипотетичког кривичног случаја; Правно истраживање; 4.  Убедљиво писање; Тужба за 

хипотетички парнични случај; Жалба на осуђујућу пресуду за хипотетички кривични случај: 5. Увод у списе парничног 

предмета; 6. Писање тужбе; 7.  Одговор на тужбу; 8. Жалба на првостепену пресуду; 9.; Увођење у кривични предмет; 

10. Решење о спровођењу истраге; 11. Решење о приговору против оптужнице; 12.  Жалба на првостепену пресуду; 13. 

Основе израде општих правних докумената; Правна анализа и тумачење закона; 14.  Израда законских норми; 15.  

Разговор о постигнутим резултатима (курса). 

 
Литература  

Све материјале неопходне за успешно извођење наставе, а који су састављени састављен од теоријских увида, упутстава, 

примера, хипотетичких случајева, случајева из судске праксе, домачих задатака  и практичних задатака за рад на часу, 

студенти ће добити на почетку семестра. 

Литература која подржава курс: J. E. Moliterno, F. I. Lederer, An Introduction to Law, Law Study, and the Lawyer`s Role, 

Durham, North Carolina, Carolina Academic Press, 2004; R. K. Neumann, Jr, Legal Reasoning and Legal Writing. Structure, 

Strategy, and Style, Gaithersburg, New York, Aspen Law & Business, 2001; A. Enquist, L. C. Oates, Just Writing. Grammar, 

Punctuation, and Style for the Legal Writer, New York, Aspen, 2001; S. H. Krieger, R. K. Neumann, Jr, Essential Lawyering 

Skills. Interviewing, Counseling, Negotiation, and Persuasive Fact Analysis, New York, Aspen, 2003. 
Број часова  активне наставе Остали часови 
Предавања: 

 
Вежбе: Други облици наставе:30 Студијски истраживачки рад: 

 
Методе извођења наставе 

Настава је замишљена као практична израда задатака са кратким теоријским пасажима и увођењем у проблематику којој 

задатак припада. Теоријска разматрања  и практични задаци – за рад на часу и код куће – налазе се у Приручнику. 

Интерактивно разматрање проблемских питања. 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 40 писмени испит  
практична настава  усмени испт 30 

колоквијум-и  ..........  
семинар-и 30   

 

  



Студије случаја и симулација суђења (Moot court) 
 

Наставник: проф. др Владимир Павић, доц. др Милена Ђорђевић, доц. др Ивана Крстић, доц. др Танасије 

Маринковић 

Статус предмета: Вештине, изборни 

Број ЕСПБ: 2 

Услов: 

Циљ предмета 

Курс треба да студенте упозна студенте са основним вештинама наступа пред националним и међународним судовима 

и арбитражама. У том смислу, курс представља својеврсну надградњу општег курса из умећа беседништва. Додатно, у 

зависности од правне области из које се изводи симулација суђења, курс је замишљен да студентима омогући 

продубљену анализу конкретне правне области. Нагласак је на проучавању упоредноправних решења, и, нарочито, 

судске и арбитражне праксе.  

Припрема за учешће на националним и међународним такмичењима из симулације суђења, саставни је део курса. 

 

Исход предмета  

Студенти ће стећи увид у начин на који се одвија парнични, арбитражни или други поступак, критички резоновати о 

предностима и манама таквог решавања спорова, као и на кључне (ризичне) аспекте на које ваља обратити пажњу како 

би се на најбољи могући начин заштитили интереси странке. 

 

Садржај предмета 

1. Правна анализа и истраживање, 2. Вештина адвокатуре, 3. Писање тужбе и одговора на тужбу, 4. Писање других 

докумената неопходних за поступак, 5. Припрема усмених аргумената, 6. Однос према клијенту, 7. Однос према 

противној страни, 8. Однос према судији или арбитру, 9. Завршна реч.  

 

Литература  

Целокупна литература ће студентима бити достављана у току курса, а састоји се од различитих поднесака, 

образаца, пресуда и арбитражних одлука. Од студената се очекује да самостално, користећи се електронским 

базама података и библиотеком Факултета изврше истраживање и селекцију материјала потребних за успешну 

симулацију суђења.  
Број часова  активне наставе Остали часови 
Предавања: 

30 
Вежбе: Други облици наставе Студијски истраживачки рад: 

 
Методе извођења наставе Предавања, консултације, менторски рад, припрема за такмичења, припреме симулација, 

симулација суђења. 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 40 писмени испит  
практична настава  усмени испт 30 

колоквијум-и  ..........  
семинар-и 30   

 

 

 

 

 

 

 

  



Правна информатика  
 

Наставник: проф. др Стеван Лилић, доц. др Мирјана Дреновак Ивановић 

Статус предмета: Вештине, изборни 

Број ЕСПБ: 2 

Услов: 

Циљ предмета 

Основни циљ је да се студенти права упознају са могућностима примене информационе и комуникационе технологије 

у правној професији. Студенти ће бити упознати са општим концептуалним основама правне информатике. Посебан 

нагласак је на стицању вештине, односно практичних знања у проналажењу и коришћењу правних информација уз 

помоћ нових технологија, база података и претраживача. Студенти ће бити упознати и са основним питањима е-

управе, е-трговине, е-набавки, е-демократије, итд. 

Исход предмета  

Студенти ће стећи основна знања и вештине из области правне информатике. 

Садржај предмета 

Информатичка технологија и право; Значај правне информатике као "вештине"; Ресурси дигитализованих правних 

информација; Проналажење дигитализованих правних информација; Правна кибернетика; Генеза правне 

информатике; Примарни извори права на Интернету – легислатива; Примарни извори права на Интернету - судски 

случајеви; Примарни извори права на Интернету - службени листови; Право у информатичком окружењу; Подручје 

примене правне информатике; Секундарни извори права на интернету - правни часописи; Секундарни извори права 

на интернету - кометари судских случајева; Секундарни извори права на интернету – књиге; Базе правних подака; 

Компјутеризован службене евиденције; Информациони систем Правног факултета у Београду; База података 

Библиотеке Правног факултета у Београду; Правни информациони системи, Експертски системи у праву; Е-потпис; 

Е-демократија; Е-управа; Е-правосуђе; Референтни извори информација за правнике - библиотеке и издавачи; Е-

трговина; Е-јавне набавке; Правни факултети на интернету; Међународне институције из области права на интернету; 

Информатичка технологија и управни поступак; Информатичка технологија и порески поступак; Правне реформа и 

информатичка технологија; Развој правне заштита приватности, Информациона технологија и приватност; Заштита 

личних података и информатичка технологија; Слободан приступ информацијама од јавног значаја; Пракса 

Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности; Компјутерски криминал, Заштита 

интелектуалне својине и информатичка технологија; Претпоставке ефикасне правне заштите информационих 

система. 

Обавезна литература: 

Стеван Лилић, Драган Прља, ПРАВНА ИНФОРМАТИКА ВЕШТИНА, треће измењено и допуњено издање, Правни 

факултет Универзитета у Београду, Београд, 2010. 

Допунска литература: 

Драган Прља, Марио Рељановић, ПРАВНА ИНФОРМАТИКА, Унион, Београд, 2010; Предраг Димитријевић, ПРАВО 

ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ – ОСНОВИ КОМПЈУТЕРСКОГ ПРАВА, СВЕН, Ниш, 2009; Н. Шаркић, Д.Прља, 

К.Дамњановић, В.Марић, В.Живковић, Н.Мрвиж-Петровић, ПРАВО ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА, Унион, 

Београд, 2007; Стеван Лилић, Е-УПРАВА И ЕВРОПА ЗНАЊА, Архив за правне и друштвене науке, Бр. 1-4, 2006; A.R. 

Lodder and A. Oskamp, INFORMATION TECHNOLOGY AND LAWYERS. ADVANCED TECHNOLOGY IN THE LEGAL 

DOMAIN, Springer, 2006. 
Број часова  активне наставе Остали часови 
Предавања: 

 
Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 

 
Методе извођења наставе 

 

 

 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 40 писмени испит  
практична настава  усмени испт 40 

колоквијум-и  ..........  
семинар-и 20   

 

  



ПРАКСА 
 
Пракса у привреди 
 

Наставник или наставници задужени за организацију стручне праксе:  

Мр Драган Павић-асистент практичне наставе 
Број ЕСПБ:3 
Услов: 
Циљ Првенствени циљ курса је да се наставни процес не сведе само на теоријска знања, већ да се обогати одређеним 

практичним умећима и вештинама које ће студентима бити потребне да би своју будућу професију обављали 

компетентно, савесно и ефикасно. 

Дајући им могућност да се упознају са применом права у стварним животним ситуацијама, овај курс ће пре свега 

омогућити студентима да се упознају са обавезама и одговорностима правника на конкретном радном месту, али и са 

функционисањем појединих институција, да овладају вештином критичког вредновања законодавних решења, 

вештином тумачења и примене правних норми и да се оспособе за уочавање и решавање конкретних проблема у 

практичном животу, у пословној и судској пракси. 
Очекивани исходи: Студент стиче знања и вештине неопходне за обављање послова правничке професије у 

привреди 
Садржај стручне праксе  

Прва фаза: Студент обавља праксу у трајању од четири недеље по четири часа дневно. У зависности од тога где се 

обавља пракса, могуће је организовати праксу и другачије са истим фондом часова /нпр. пуно радно време сваки други 

дан/. 

Студент се упознаје са правним пословима који се обављају на конкретном радном месту, посматра правника у 

обављању тих послова, обавља једноставније правне послове предвиђене за то радно место по налогу и под надзором 

запосленог, поставља питања, захтева објашњења и учествује у изради појединих правних аката. 

Друга фаза: Студент на часу укратко описује послове на радном месту на коме је обављао праксу. Затим представља 

један правни акт који је самостално израдио или у чијој је изради учествовао. Студент је дужан да објасни које 

чињенично стање је било основ за примену права, које норме /материјалноправне и процесноправне/ је применио и да 

одговори на евентуална питања у вези акта. 
Број часова , ако је специфицирано 80+2  
Методе извођења  

Основни облик наставе су интерактивне консултације током трајања праксе са запосленима којима студент помаже у 

раду на њиховом радном месту.   
Оцена  знања (максимални број поена 100) 

По завршетку праксе студент предаје извештај о раду, у коме je укратко описао на којим пословима је радио. Извештај 

мора да садржи име и презиме, потпис и контакт телефон запосленог коме је студент помагао, односно с ким је 

сарађивао. У истом или посебном акту студент предаје  потврду о обављеној пракси, у којој је наведено време у коме 

је обављана пракса са печатом и потписом одговорног лица. (до 50 поена) 

Писмено и усмено /представљање правног акта који је студент самостално израдио или у чијој је изради учествовао/. 

(до 50 поена) 
 

 

 

 

 

 

  



 

Пракаса у правосуђу и управи 
 

Наставник или наставници задужени за организацију стручне праксе:  

Мр Драган Павић-асистент практичне наставе 
Број ЕСПБ:3 
Услов: 
Циљ Првенствени циљ курса је да се наставни процес не сведе само на теоријска знања, већ да се обогати одређеним 

практичним умећима и вештинама које ће студентима бити потребне да би своју будућу професију обављали 

компетентно, савесно и ефикасно. 

Дајући им могућност да се упознају са применом права у стварним животним ситуацијама, овај курс ће пре свега 

омогућити студентима да се упознају са обавезама и одговорностима правника на конкретном радном месту, али и са 

функционисањем појединих институција, да овладају вештином критичког вредновања законодавних решења, 

вештином тумачења и примене правних норми и да се оспособе за уочавање и решавање конкретних проблема у 

практичном животу, у пословној и судској пракси. 
Очекивани исходи: Студент стиче знања и вештине неопходне за обављање послова правничке професије у 

правосуђу и управи 
Садржај стручне праксе  

Прва фаза: Студент обавља праксу у трајању од четири недеље по четири часа дневно. У зависности од тога где се 

обавља пракса, могуће је организовати праксу и другачије са истим фондом часова /нпр. пуно радно време сваки други 

дан/. 

Студент се упознаје са правним пословима који се обављају на конкретном радном месту, посматра правника у 

обављању тих послова, обавља једноставније правне послове предвиђене за то радно место по налогу и под надзором 

запосленог, поставља питања, захтева објашњења и учествује у изради појединих правних аката. 

Друга фаза: Студент на часу укратко описује послове на радном месту на коме је обављао праксу. Затим представља 

један правни акт који је самостално израдио или у чијој је изради учествовао. Студент је дужан да објасни које 

чињенично стање је било основ за примену права, које норме /материјалноправне и процесноправне/ је применио и да 

одговори на евентуална питања у вези акта. 
Број часова , ако је специфицирано 80+2  
Методе извођења  

Основни облик наставе су интерактивне консултације током трајања праксе са запосленима којима студент помаже у 

раду на њиховом радном месту.   
Оцена  знања (максимални број поена 100) 

По завршетку праксе студент предаје извештај о раду, у коме je укратко описао на којим пословима је радио. Извештај 

мора да садржи име и презиме, потпис и контакт телефон запосленог коме је студент помагао, односно с ким је 

сарађивао. У истом или посебном акту студент предаје  потврду о обављеној пракси, у којој је наведено време у коме 

је обављана пракса са печатом и потписом одговорног лица. (до 50 поена) 

Писмено и усмено /представљање правног акта који је студент самостално израдио или у чијој је изради учествовао/. 

(до 50 поена) 

 


