
Студијски програм: Основне академске студије 

Предмет: Економска анализа права 
Наставници: проф. др Александра Јовановић, проф. др Бранко Радуловић, доц. др Никола Илић 

Статус предмета: изборни  

Број ЕСПБ: 2 

Услов: / 

Циљ предмета: Предмет упознаје студенте са основим појмовима Економске анализе права и омогућава 

савладавање основних појмова и принципа економске анализе различитих грана права. Предмет омогућава 

студентима разумевање систематске везе између посебних правних института (својина, уговор, накнада 

штете, итд.) и базичних економских појмова и принципа - везе која гради садржину предмета Економска 

анализа права. Тако осмишљен, предмет има за циљ да студенте оспособи за критичко преиспитивање 

правних норми односно правних института, дистрибутивних ефеката правне регулације, проблема понуде 

и тражње за регулацијом, те питања оптималне регулације. 

Исход предмета: Савладавање методолошки и садржајно специфичне анализе права која се ослања на 

стандардне појмове и инструменте економске теорије у испитивању ефикасности правног система и 

правних института; подстицање критичког и креативног мишљења студената у анализи правног система 

или појединачних правних института; 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; оспособљавање студената да боље 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 садржине и граница правне регулације, као и на правну теорију. 

Садржај предмета: 1. Увод у економску анализу права; 2. Начела микроекономске анализе која имају 

примену у анализи права; 3. Економска анализа својинских права; 4. Економска анализа уговора; 5. 

Економска анализа накнаде (вануговорне) штете (одштетног права); 6. Економска анализа процесних 

правила; 7. Економска анализа криминала. 
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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 испит 60 

колоквијум-и  ..........  

семинар-и 20   

 


