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Студијски програм : Право 

Назив предмета: Методологија научног истраживања 

Наставник/наставници:  Миодраг Гордић, Жељко Симић 

Статус предмета: Обавезан 

Број ЕСПБ:9 

Услов:нема 

Циљ предмета 

Циљ предмета јесте стицање знања о принципима научне спознаје и фазама истраживачког поступка; 

оспособљавање студената да овладају вештинама и знањем за примену научних метода истраживања и 

адекватне технологије истраживања, примену информационих технологија у научном истраживању, писање 

и презентовање резултата свог научног рада научној и стручној јавности. 

Исход предмета  

Исход предмета јесу усвојена теоријска знања  о основним облицима, категоријама и класификацији научног 

рада; оспособљеност студената за коришћење научних метода истраживања и самосталан истраживачки рад,  

за уочавање проблема и постављање проблемског оквира као и конкретних предмета и метода  

истраживања, за презентацију и публиковање научног рада, писање научних пројеката, валоризацију и 

евалуацију сопствених и других истраживања; оспособљеност да компетентно и научно аргументовано 

дискутује, да истражује и презентује резултате свог научног рада научној и стручној јавности. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Увод у предмет; Основни појмови методологије. Наука-структура научног сазнања. Појам научног метода. 

Принципи научне спознаје. Методолошки поступак. Врсте истраживања; Фазе истраживачког поступка. 

Научно истраживање као процес комуникације. Научно истраживање као процес решавања проблема; 

Пројекат истраживања; Методолошки део истраживања; Материјални део пројекта; Врсте истраживачког 

нацрта; Методе истраживања. Теоријске методе. Емпиријске методе; Популација и узорак; Технике 

истраживања; Непосредно посматрање, квалитативне методе, анализа садржаја, студије случаја, технике 

засноване на вербалној комуникацији; Израда упитника, селекција и обрада емпиријских података; Примена 

информационих технологија у научном истраживању; Структурирање и писање научног рада; Објављивање 

научног рада. 

Практична настава  

Практичан рад на изради упитника за прикупљање података, селекција, обрада и интерпретација 

емпиријских података. Прикупљање података мерењем. Грешке мерења. Дефинисање предмета и циљева : 

истраживања. Постављање хипотеза. Образлагање актуелности и значаја проблема који се истражује. Израда 

плана истраживања. Коришћење научних метода у истраживању, и то: индукције, дедукције, анализе, 

синтезе, доказивање и оспоравање, компарација, моделирање и друге. Статистички рачун у закључивањеу и 

тестирању хипотеза. Илустрације на примерима статистике закључивања. Практичан приказ коришћења ИТ 

у процесу истраживања, и то: data mining  алати, софтвер за визуализацију података. Практичан рад на 

дизајнирању научног рада. Дефинисање делова (поглавља), документациона основа, правила цитирања, 

правила навођења литературе и других извора. Писање научног рада: језичко-стилска обрада научног и 

стручног рада, техничка обрада итд. Презентација, објављивање и промоција научног рада. Евалуација 

реализоване наставе и анализа резултата. 

Литература 

1. C R Kothari, Gaurav Garg.,: Research Methodology-methods and techniques, Fourth Edition, New Age 

International (P) Ltd., Publishers, 2020.  

2.Bordens, K., Barrington Abbot B., Research Design and Methods: A Process Approach, 10 th 

edition, Mc Graw/Hill, 2018. 

3.Термиз Џ. ,Радосављевић И, Даниловић Н., Гордић М., : Статистика у истраживању 

друштвених појава, Завод за издавање уџбеника, Београд, 2016. 

4.L. Cohen, K. Manion, L., Morrison.,: Research Methods in Education,7th edition, Routledge, 

Tajlor&Francis Group, 2011. 

5.Закић М., Зиндовић И.,: Методологија научно-истраживачког рада, Пословни биро, 

Београд, 2010. 

6. L. Cohen, K. Manion, L., Morrison.,: Research Methods in Education,7th edition, Routledge, 

Tajlor&Francis Group, 2019. 

7. Murray, R.,: Writing For Academic Journals, Ed.: 3rd ed. Maidenhead : McGraw-Hill Education, e-knjiga ( 

https://goo.gl/fQbdS6), 2013. 

https://goo.gl/fQbdS6
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Број часова  активне наставе Теоријска настава: 45 Практична настава: 45 

Методе извођења наставе 

Интерактивни облици наставе подржани power-point презентацијама и аудио визуелним материјалом, 

самостални рад студената-израда, презентација и јавна одбрана семинара, дискусије, индивидуалне и 

колективне консултације. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 5 писмени испит 20 

практична настава 10 усмени испит 30 

Колоквијум-и   25 (15+10)   

семинар-и 10 Укупно поена 100 

 

 

 

 
Студијски програм: Право 

Назив предмета: Компанијско право 

Наставник/наставници: Ана Опачић, Предраг Дедеић 

Статус предмета: Изборни 

Број ЕСПБ:9 

Услов:нема 

Циљ предмета 

Циљ предмета се огледа у упознавању студената са теоријским и практичним знањима из области 

Компанијског права у циљу стицања продубљених знања и оспособљавања за примену истих, а нарочито 

аспекте правне природе и обележја привредних субјеката, њиховог оснивања, различитих модела њиховог 

управљања и структуре, пословања, хартија од вредности али и модалитета престанка истих. Студенти ће 

кроз теоријску и практичну наставу развијати критичко сагледавање постојећег законодавног и правосудног 

оквира, те се мотивисати да дају препоруке унапређења истог. 

Исход предмета  

Усвојена теоријска знања и оспособљеност студената да разумеју правни положај различитих форми 

привредних субјеката на националном плану, уз јасно детерминисање законодавног оквира који регулише 

дату област; стечене вештине примене усвојеног продубљеног теоријског знања, из области оснивања 

привредних друштава и њиховог управљања, повезивања и престанка, на проблеме у пракси кроз  олакшано 

супсумирање чињеничног основа под одређену правну норму националног законодавног оквира, 

обезбеђујући правилну примену прописа уз стечену способност критичког мишљења и анализе што ће за 

очекивати допринети свеукупном унапређењу националног законодавног оквира Компанијског права. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Увод у предмет; Одређење појма, предмета, извора компанијског права; Историјски развој компанијског 

права са посебним освртом на развој компанијског права у Србији; Индивидуалне и колективне форме 

привредних субјеката, њихова обележја; Заједнички институти привредних субјеката; Предузетник (појам, 

оснивање, опсег одговорности, престанак), Pro et contra традицинане поделе на друштва лица и друштва 

капитала; Ортачко друштво (појам, оснивање, опсег одговорности, управљање, структура и престанак); 

Командитно друштво (појам, оснивање, опсег одговорности, управљање, структура и престанак); Друштво 

са ограниченом одговорношћу (појам, оснивање, опсег одговорности, управљање, структура и престанак); 

Акционарско друштво (појам, оснивање, опсег одговорности, управљање, структура и престанак); Акције 

појам и врсте; Друге хартије од вредности; Повећање и смањење оснивачког капитала; Улога и значај 

примене кодекса корпоративног управљања на повећање транспарентности акционарског друштва; 

Специјализована акционарска друштва; Промене форме привредних друштава; Повезивање привредних 

друштава путем капитала и уговора; Ликвидација привредних друштава; Привредна друштва на нивоу ЕУ.  

Практична настава  

Ближе појашњавање неких од тема  кроз конкретне примере и анализу Закона о привредним друштвима; 

Радионице израде оснивачких аката и других одлука привредних друштава са критичком анализом 

појединих института; Покретање поступка ликвидације и њен даљи ток израдом комплетне потребне 
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документације; Анализа повезивања привредних друштава капиталом, критика злоупотребе у пракси 

повезаних привредних друштава. 

Припрема колоквијума и испита. Евалуација реализоване наставе и анализа њених резултата. 

Литература 

 

1. Јовановић Небојша, Радовић Вук, Радовић Мирјана, Компанијско право-право привредних субјеката, 

Правни факултет у Београду, 2021. година 

2. Васиљевић Мирко, Јевремовић Петровић Татјана, Лепетић Јелена, Компанијско право-право 

привредних друштава,Службени гласник, 2020.година  

3. Васиљевић Мирко, Пробијање правне личности у компанијском праву (члан компаније vs. поверилац 

компаније), Intermex, 2020.година. 

4. Васиљевић Мирко, Привредно друштво без уговора о друштву – „друштво као фактичко“,Pravo i 

privreda : časopis Udruženja pravnika u privredi SR Jugoslavije. - ISSN 0354-3501 (Год. 60, бр. 1, 2022, 

стр. 1-24) 

5. Васиљевић Мирко, Kompanijsko pravo dvadeset i prvog veka, Revija Kopaoničke škole prirodnog prava : 

časopis za pravnu teoriju i praksu. - ISSN 2683-443X (God. 3, br. 1, 2021, str. 51-91) 

6. Васиљевић Мирко, "Bermudski trougao" kompanijskog, stečajnog i prava preuzimanja akcionarskih 

društava (tri subjekta zaštite: kompanija, poverilac i akcionar) Strani pravni život : teorija, zakonodavstvo, 

praksa. - ISSN 0039-2138 (God. 65, br. 2, 2021, str. 193-213) 

7. Pamela Hanrahan, Ramsay Ramsay, Geof Stapledon, Commercial Applications of Company Law 2022, 23rd 

Edition, Oxford University Press, 2023. 

8. Eric Baskind, Greg Osborne, Lee Roach, Commercial Law, Oxford University Press, 2022. 

9. Корпоративно управљање – приручник (допуњено издање), International FinanceCorporation, Београд, 

2008. 

10. Опачић Ана,Привредно право.1.изд.Београд:Факултет за пословне студије и право Универзитета 

"Унион-Никола Тесла", 2021.340. стр. ИСБН 978-86-6102-015-5 [ЦОБИСС.СР-ИД  46117129] 

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 60 Практична настава: 45 

Методе извођења наставе 

Интерактивни облици наставе подржани power-point презентацијама и аудио визуелним материјалом, 

анализа студија случајева, самостални рад студената, индивидуалне и колективне консултације. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 15 писмени испит 20 

практична настава 5 усмени испит 30 

Колоквијум-и   30 (15+15)   

семинар-и - Укупно поена 100 

 

 

 

Студијски програм: Право 

Назив предмета: Организовани криминалитет 

Наставник/наставници: Сергеј Уљанов, Мирза Тотић, Милан Милошевић 

Статус предмета: Изборни 

Број ЕСПБ:9 

Услов:нема 

Циљ предмета 

Циљ предмета се огледа у упознавању студената са теоријским и практичним знањима из области 

организованог криминалитета, организацији и начинима деловања организованих криминалних група, 

средствима и методама превентивног и репресивног деловања која се примењују у циљу спречавања и 

сузбијања организованог криминала.  Студенти ће кроз теоријску и практичну наставу развити критичко 

сагледавање превентивног и репресивног деловања у спречавању и сузбијању организованог криминала, а 

тиме ће бити оснажени и мотивисани да дају сопствене препоруке и унапреде постојеће стање у овој 

https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/COBIB/101774343
https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/COBIB/101774343
https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/COBIB/281038348
https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/COBIB/281038348
https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/COBIB/86244103
https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/COBIB/86244103
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области. 

Исход предмета  

Исход предмета су усвојена теоријска знања из области организованог криминалитета и оспособљеност за 

примену законских норми и метода релевантних на плану спречавања и сузбијања организованог 

криминала. Такође, исти је усвојио теоријска знања потребна за идентификацију феномена организованог 

криминалитета и оспособљен је за критичко аналитички приступ постојећем закононодавном оквиру у циљу 

унапређења истог.  

Садржај предмета 

Теоријска настава  

Увод у предмет; Појам организованог криминалитета; Етиологија организованог криминалитета; 

Феноменологија организованог криминалитета; Организоване криминалне групе и криминалне 

организације; Организовани криминал, корупција и прање новца; Организовани криминал у ЕУ; 

Организовани криминал као предмет регулативе кривичног законодавства; Кривична дела која су 

индикатори организованог криминала; Специјални истражни методи у сузбијању организованог криминала 

(прикривени иследник, контролисана испорука, тајна опсервација, окривљени сведок, осуђени сведок...); 

Државни органи специјализовани за сузбијање организованог криминала;Међународна сарадња у 

превенцији и репресији организованог криминала.  

Практична настава  

Израда и анализа студија случаја на тему организованог криминала; Семинарски радови; Дискусија 

одабраних тема уз активно учешће студената; Припрема колоквијума и испита; Евалуација реализоване 

наставе и анализа њених резултата. 

Литература 
1. Тотић, М. Организовани криминал у Европи и активности на његовом сузбијању, Факултет за 

пословне студије и право Универзитета "Унион-Никола Тесла", Београд. 2022. 

2. Милошевић, М.  Организовани криминал, Службени гласник СЦГ, Београд, 2003. 

3. Шкулић, М.  Организовани криминалитет: појам и кривичнопроцесни аспекти, Службени гласник, 

Београд. 2018. 

4. Симовић, М. Механизми борбе против организованог криминала и корупције у Босни и Херцеговини, 

Графомарк, Лакташи, 2020. 

5. Достић, С. Танчић, Д. Организовани криминал: теоријски и методолошки приступ, Институт за 

српску културу Приштина, Лепосавић, 2019. 

6. Knox, G., Etter, G., Smith, C. Gangs and Organized Crime, Routledge, New York. 2009. 

7. Schönenberg, R. (2013). Transnational Organized Crime: Analyses of a Global Challenge to Democracy, 

transcript Verlag, Bielefeld. 

8. Fijnaut, C., Letizia, P. Organised Crime in Europe – Concepts, Patterns and Control Policies in the 

European Union and Beyond, Springer, Dordrecht. 2004. 

9. Вуковић, С., Радовић, Н. Превенција организованог криминала, Досије, Београд. 2012. 

10. Бановић, Б.  Друштвени аспекти организованог криминала, Институт за међународну политику и 

привреду, Београд. 2012. 

11. The Government of Colombia, The Government of Italy, INTERPOL Digest of organized crime cases – a 

compilation of cases with commentaries and lessons learned, https://www.unodc.org/documents/organized-

crime/Digest_Organized_Crim,pdf.   UNODC, 2012. 

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 60 Практична настава: 45 

Методе извођења наставе 

Интерактивни облици наставе подржани power-point презентацијама и аудио визуелним материјалом, 

анализа студија случајева, самостални рад студената-израда, презентација и јавна одбрана семинара, 

дискусије, индивидуалне и колективне консултације. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 20 

практична настава 5 усмени испит 30 

колоквијум-и   20   

семинар-и 15 Укупно поена 100 

 

https://www.unodc.org/documents/organized-crime/Digest_Organized_Crim,pdf
https://www.unodc.org/documents/organized-crime/Digest_Organized_Crim,pdf
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Студијски програм: Право 

Назив предмета: Међународне финансије и финансијско право 

Наставник/наставници: Владан Станковић, Милан Вемић 

Статус предмета: Изборни 

Број ЕСПБ:9 

Услов:нема 

Циљ предмета 

Циљ предмета је да студенти стекну знања о основним теоријским и методолошким концептима и 

регулаторним механизмима у области међународних финансија и права; разумевање савремених процеса у 

међународним финансијским токовима и односима; упознавање са начином функционисања међународних 

финансијских институција, финансијским односима унутар институција ЕУ, облицима кретања 

међународног капитала, учесницима на међународном финансијском тржишту, међународним плаћањем, 

надлежностима и извршењем  правног конфликта и др. 

Исход предмета  

Исход предмета су усвојена теоријска знања и оспособљеност студената за  разумевање финансијскоправних 

односа у међународној заједници, са посебним нагласком на Европску унију, општих правила улоге 

међународних финасија и њене правне регулације; оспособљеност студента да разуме улогу и значај 

међународних финансијских односа, да познаје међународне финансијске институције, да примени знање о 

нормативама које се односе на међународне финансијске односе; разуме значај међународних финансијских 

токова и међународног финансијског права. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Увод у предмет; Улога и значај  међународних финансија и финансијског права; Извори међународног 

финансијског права; Право међународних финансија; Међународни финансијски односи; Институције 

међународног финансијског права; ММФ, Светска банка; Светска трговинска организација, Регионалне 

финансијске институције; Финансијске институције ЕУ; Међународни финансијски токови и односи; 

Облици кретања међународног капитала; Учесници на међународном финансијском тржишту; Међународна 

плаћања; Међународни финасијски кредити; Предузећа и државне обвезнице; Правни конфликт, 

надлежности и извршења; Бонитетне регулативе, биланс банака и Basel II и III; Велика финансијска криза, 

искуства и модели решавања удућих.   

Практична настава  

Анализа институција међународног финансијског права; Студије случајева; Анализа решења у вези са 

поспешивањем обима међунароних финансијских токова; Савремени изазови кретања међународног 

капитала; Припрема колоквијума и испита. Евалуација реализоване наставе и анализа њених резултата. 

 

Литература 

1. Вемић, М. Међународне финансије и финансијско право: инструменти, политике и институције. 

Факултет за пословен студије и право, Универзитет „Унион – Никола Тесла“, Боеград, 2022. 

2. Стојановић, С. Међународно пореско право, Универзитет „Унион - Никола Телса“, Факултет за 

пословно индустријски менаџмент. Боеград, 2016. 

3. Bamford, C. Principles of International Financial Law, Oxford University Press, London, 2011. 

4. Hudson, Alastair, The Law of Finance, 2nd Edition, Sweet & Maxwell, 2013. 

5. Ugeux, G. International Finance Regulation, The Quest for Financial Stability, Wiley, 2014.  

6. Јеличић, Финанцијско право и финанцијска знаност,  Правни факултет, Загреб, 2008. 

7. Стакић Б., Међународне финансијске институције, Универзитет Сингидунум, Београд. 2012.  

8. Илић, Г. Пореско право европске уније, Службени гласник, Београд, 2004.  

9. Basel II-International convergence of capital measurement, Serbia only. 2007. 

10. Basel II-2009 changes, Enhancements and revision, 2009. 

11. Basel III-The liqulditi coverage ratio and liqulditi risk monitoring tools, 2014. 

12. Basel III-leverage ratio framework and disclosure requlrements, 2015. 

 

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 60 Практична настава: 45 

Методе извођења наставе 

Интерактивни облици наставе подржани power-point презентацијама и аудио визуелним материјалом, 
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анализа студија случајева, самостални рад студената, индивидуалне и колективне консултације. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

поена 

 
Завршни испит  поена 

поена 

 

активност у току предавања 15 писмени испит 20 

практична настава 5 усмени испит 30 

колоквијум-и   30 (15+15)   

семинар-и - Укупно поена 100 

 

 
 

 

 

 

 

Студијски програм: Право 

Назив предмета: Савремене теме,  право и регулатива интелектуалне својине 

Наставник/наставници: Јован Шарац, Јелена Ћеранић 

Статус предмета: Изборни 

Број ЕСПБ:9 

Услов:нема 

Циљ предмета 

Циљ предмета се огледа у упознавању студената са савременим теоријским и практичним знањима из 

области права и регулативе интелектуалне својине, посебно  у циљу стицања продубљених знања и 

оспособљавања за примену истих, а нарочито различите аспекте правне природе права  интелектуалне 

својине, утицај савремених технологија и интернета на ова права, њихов значај за привредне субјекте у 

друштву заснованом на знању, управљање портфолиом ових права као и њихов трансфер. Студенти ће 

кроз теоријску и практичну наставу развијати критичко сагледавање постојећег законодавног, управног и 

правосудног оквира, те се мотивисати да да дају препоруке унапређења истог. 

Исход предмета 

 Усвојена теоријска знања и оспособљеност студената да разумеју правни природу различитих права 

интелектуалне својине укључујући и њихов економски значај, уз јасно детерминисање законодавног 

оквира који регулише дату област; стечене вештине примене усвојеног продубљеног теоријског знања, 

из области ауторског и сродних права као и права индустријске својине и њиховог управљања и 

трансфера, на проблеме у пракси кроз  олакшано супсумирање чињеничног основа под одређену правну 

норму националног законодавног оквира, обезбеђујући правилну примену прописа уз стечену 

способност критичког мишљења и анализе што ће за очекивати допринети свеукупном унапређењу 

националног законодавног оквира интелектуалне својине 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Увод у предмет; Историјски развој интелектуалне својине; Извори права интелектуалне својине;  Појам 

проналаска; Појам патента, Услови и поступак заштите проналаска патентом; Међународна заштита 

проналазака, Искључива права носиоца патента, Ограничења права на патент; Сертификат о додатној 

заштити; Know-how; Топографија полуроводничких производа; Користан модел; Правна заштита 

биљних сорти; Индустријски дизајн; Појам жига; Услови за заштиту ознаке жигом, Поступаак заштите 

жига, Функције жига; Искњучива права носиоца жига, Интернет адреса; Решавање спорова у вези сукоба 

жига и интернет адресе, Ознаке географског порекла; Aуторско делo; Настанак ауторског дела; Законски 

услови заштите ауторског дела; Врсте ауторских дела; Садржина субјективног ауторског права, 

Ограничења субјективног ауторског права; Ауторскоправна заштита компјутерских програма, Ауторска 

права и интернет, Јавни домен, Интернет и јавни домен, Права сродна ауторском праву; Колективно 

оствариваље ауторског и сродних права, Лиценциранје права интелектуалне својине; Судска и управна 

заштита права интелектуалне својине; Право интелектуалне својине и право конкуренције 

Практична настава  

Ближе појашњавање неких од тема  кроз конкретне примере и анализу закона и међународних уговора у 

области интелектуалне својине, Радионице израде поднесака којим се пријављују права индустријске 
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својине са критичком анализом појединих института; Израда тужби, жалби, судских одлука и других у 

поступку судске зштите интелектуалне својине; Анализа и критика праксе злоупотребе права 

интелектуалне својине. Припрема колоквијума и испита. Евалуација реализоване наставе и анализа 

њених резултата. 

Литература 

1. Марковић Слободан, Право  интелектуалне својине и информационо друштво, Службени гласник 

Београд, 2018; 

2. Лукиновић Марио Интелектуална својина, Правни факултет Универзитета Унион, Београд, 2022; 

3. Марковић Слободан, Душан Поповић, Право интелектуалне својина; Правни факултет Београад, 

2020; 

4. Поповић Душан, Јовановић Марко, Право интернета, Правни факултет Београд, 2020; 

5. Justine Pila, Paul Torremans, European Intellectual Property Law, Oxford University Press, 2016 

6. Catherine Colston, Principles of Intellectual Property Law. London, 2001 

7. Раичевић Вук, Право индустријске својине, Правни факултет за привреду и правосуђе, Нови Сад 2010 

8. ЕPO, Case Law of the Boards of Appeal, 9th edition, 2019 

9. Шарац Јован, Проналазак и научно откриће у свјетлу патентног права, Банја Лука, 2015 

10. Бесаревић Весна, Интелектуална својина, Правни факултет Универзитета у Београду, 2012. 

11.Ћеранић Јелена, Унитарни патент, Институт за упоредно право, Правни факултет Универзитета у 

Бањалуци, Београд 2015; 

12.Ћеранић Перишић Јелена, Одговорност интернет посредника за повреду жига, Институт за 

упоредно право, Београд 2020. 

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 60 Практична настава: 45 

Методе извођења наставе 

Интерактивни облици наставе подржани power-point презентацијама и аудио визуелним материјалом, 

анализа студија случајева, самостални рад студената-израда, презентација и јавна одбрана семинара, 

дискусије, индивидуалне и колективне консултације. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 20 

практична настава 5 усмени испит 30 

колоквијум-и   25 (15+10)   

семинар-и 10 Укупно поена 100 

 

 

 

 

 

 

Студијски програм: Право 

Назив предмета: Међународно кривично право 

Наставник/наставници: Милан Милошевић, Мирза Тотић 

Статус предмета: Изборни 

Број ЕСПБ:9 

Услов:нема 

Циљ предмета:  

Циљ предмета јесте упознавање са начелима и институтима међународног кривичног права, специфичностима 

и природом међународног кривичног права; сличностима и разликама унутрашњег и међународног кривичног 

права; 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; продубљивање знања из области међународног кривичног права са 

циљем укључивања у унапређење и усклађивања домаћег и међународног кривичног права. 

Исход предмета:   

Усвојена и продубљена теоријска знања и оспособљеност студената за  разумевање значаја међународног 

кривичног права у савременом друштву; студент је оспособљен да покаже познавање материје у области 

међународно-правних обавеза националне државе у вези са имплементацијом и кохабитацијом правних 
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норми, међународно-кривичноправних конвенција у националном кривичном законодавству; да покаже 

детаљно познавање поступака међународног кривичног правосуђа и међународне правне помоћи за 

међународне инкриминације, те Нирнбершке и Токијске пресуде и кроз анализу аката ад хоk трибунала за 

Руанду и бившу Југославију покаже самосталност у тумачењу правних правила; оспособљеност да истражују 

и презентују резултате свог научног рада научној и стручној јавности. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Увод у предмет; Значај односа међународног права и кривичног права за међународно кривично право; Начела 

међународног кривичног права; Извори међународног кривичног права; Развој међународног кривичног права; 

Временско важење међународног кривичног права; просторно важење кривичног права; Међународно 

кривично дело; Кривичне санкције; Међународна кривична дела: Геноцид; Ратни злочини, Злочин против 

човечности;  Међународно кривично правосуђе: ад хок трибунали; Стални међународни кривични суд; 

Међународна правна и кривичноправна помоћ у кривичним стварима; Извршење стране кривичне пресуде; 

Перспективе међународног кривичног права. 

Практична настава:  

Студије случајева; Анализа правних аката Ад хок трибунала за Југославију и Руанду; Писање пресуда за 

међународна кривична дела; Анализа међународних кривичних дела: геноцид, ратни злочин итд. Приказ 

функционисања међународног кривичног правосуђа; Приказ и анализа односа међународног кривичног 

правосуђа и судова у Србији; Припрема колоквијума и испита. Евалуација реализоване наставе и анализа 

њених резултата. 

Литература  

1. Стојановић З.: Међународно кривично право, десето издање, Правна књига, Београд, 2017.  

2. Шкулић М.: Међународно кривично право, Правни факултет Универзитета, Београд, 2022. 

3. Касезе А.: Међународно кривично право, Београдски центар за људска права, Београд, 2005. 

4. Бабић М.: Међународно кривично право, Правни факултет, Бања Лука, 2021 

5. Бановић Б.: Међународно кривично право, Правни факултет: Институт за правне и друштвене науке, 

Крагујевац, 2020 

6. UNICRI i MKSJ, Specijalna svojstva predmeta ratnih zločina, zločina protiv čovečnosti i genocida, 

PRIRUČNIK MKSJ O RAZVIJENIM PRAKSAMA, 2009. Dostupan na: 

http://www.icty.org/x/file/About/Reports%20and%20Publications/manual_developed_practices/icty_manual_on_dev

eloped_practices.pdf     

7. Schabas, W., An introduction to the International Crimnal Court, 3. izd. Cambridge University Press, 2007. 

8. Cryer, R., Friman, H., Robinson, D., i Wilmshurst, E.,: AN INTRODUCTION TO INTERNATIONAL CRIMINAL LAW 

AND PROCEDURE , 2. Izd., Cambridge University Press, 2010. 

9. Милошевић М., Секулић М., Кривично право (6. поглавље), ФПСП, Београд, 2019. 

10.  Sands, P. i Commission, J., Treaty, Custom and Time: Interpretation/Application?,  priredili Fitzmaurice, M. i 

dr.(urednici), TREATY INTERPRETATION AND THE VIENNA CONVENTION ON THE LAW OF TREATIES: 30 YEARS 

ON, Martinus Nijhoff, 2010. 

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 60 Практична настава: 45 

Методе извођења наставе 

Интерактивни облици наставе подржани power-point презентацијама и аудио визуелним материјалом, анализа 

студија случајева, самостални рад студената, индивидуалне и колективне консултације. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 20 

практична настава 10 усмени испит 30 

колоквијум-и   30 (15+15)   

семинар-и - Укупно поена 100 

 

 

 

 

 

Студијски програм: Право 

Назив предмета: Евроинтеграције-теоријски приступ 

Наставник/наставници: Владан Станковић 

http://www.icty.org/x/file/About/Reports%20and%20Publications/manual_developed_practices/icty_manual_on_developed_practices.pdf
http://www.icty.org/x/file/About/Reports%20and%20Publications/manual_developed_practices/icty_manual_on_developed_practices.pdf
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Статус предмета: Изборни 

Број ЕСПБ:9 

Услов:нема 

Циљ предмета:  

Циљ предмета јесте стицање нових и проширивање постојећих научних сазнања из области права Европске 

уније; њене правне природе и капацитета проширења; упознавање са правним системом и начином 

функционисања ЕУ, законодавног процеса у ЕУ, улогом, саставом и  надлежностима институција ЕУ, 

процесом одлучивања и одговорности држава чланица ЕУ, у чијем средишту су институције ЕУ и правни 

поредак ЕУ.  

Исход образовања: 

Исход предмета јесу усвојена теоријска знања и оспособљеност за разумевање процеса одлучивања и начина 

рада ЕУ, начина стварања и примене права ЕУ; Очекује се да је студент овладао је институтима, структуром 

и начином функционисања најзначајнијих институција Европске уније, разуме примарно законодавство, 

секундарно законодавство-уредбе, упутства и препоруке усвојене од институција ЕУ, разуме мисију, 

политике и вредности ЕУ и примењује у професионалном и научном раду. 

Садржај предмета  

Теоријска настава 

Увод у предмет; Историјски контекст настанка Европске уније-од секторске интеграције до политичке 

уније; Правни систем и структура ЕУ;  Институционална реформа Заједнице и циљеви ЕУ као оквир 

надлежности органа ЕУ, Уговор о ЕУ из Мастрихта;  Начело супсидијарности; Европски савет у 

институционалној структури ЕУ; Улога Савета министара у ЕУ – састав, надлежност и начин одлучивања; 

Европски Парламент – састав, начин одлучивања и улога ЕП у другом и трећем стубу Уније;  Европска 

Комисија, састав и надлежност;  Европска централна банка као елеменат државности ЕУ;  Саветодавни 

органи ЕУ – Економски и социјални комитет и Комитет региона; Европски суд правде као стваралац 

комунитарног права; Демократски дефицит ЕУ и реформе институција према Уговору о ЕУ из Амстердама; 

Еволуција правних оквира ЕУ – Уговор о ЕУ из Нице, Европска Конвенција и покушај доношења Устава 

ЕУ; Лисабонски уговор; Перспективе ЕУ у светлу примене заједничке спољне политике ЕУ.  

Практична настава 

Практичан рад; Анализа европских закона којима се обезбеђује адекватно функционисање кључних области 

ЕУ: Царинска унија, унутрашње тржиште, Заједничка пољопривредна политика, Заједничка трговинска 

политика ЕУ, Регионална политика ЕУ, Политика заштите конкуренције идр;  Студије случајева; 

Примарно/секундарно законодавство ЕУ; Презентовање семинара; Припрема колоквијума и испита. 

Евалуација реализоване наставе и анализа њених резултата. 

Литература: 

1.Вукадиновић-Марковић, Ј., Вукадиновић, Р.,: Увод у институције и право европске Уније, Службени 

гласник, Београд, 2020. 

2.Marton Varju, Member State Interests and European Union Law: Revisiting The Foundations Of Member State 

Obligations, Taylor & Francis Limited, 2021. 

3. Pieter Jan Kuijper, Fabian Amtenbrink, Deirdre Curtin, Bruno De Witte, Alison McDonnell, The Law of the 

European Union and the European Communities, Wolters Kluwer, 2018. 

4..Кошутић, Б.,: Увод у право европских интеграција, Правни факултет Универзитета у Београду, Центар за 

издаваштво и информисање, Београд, 2017. 

5.Самарџић, С., Милосављевић-Радић, И.,: Криза Европске уније, Службени гласник, Београд, 2013.  

6.Ђајић, С.,:Међународно правосуђе, Службени гласник, Београд, 2012.  

7.Karen Davies, Understanding European Union Law , Publisher: Routledge, 2010.  

8. Alina Kaczorowska,: European Union Law, Routledge-Cavendish , 2010. 

9.Пауновић М., Царић С.,: Европски суд за људска права, Правни факултет, Београд, 2007. 

10.Tanja A. Börzel, Rachel A. Cichowski.: The state of the European Union: law, politics, and society, Oxford 

University Press, 2003. 

11. Graine de Burca, EU Law: Text, Cases and Materials, Paul Craig QC FBA, Grainne de Burca, Oxford 

University Press, USA, 2007.  

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 60 Практична настава: 45 

Методе извођења наставе 

Интерактивни облици наставе подржани power-point презентацијама и аудио визуелним материјалом, 

анализа студија случајева, самостални рад студената-израда, презентација и јавна одбрана семинара, 

дискусије, индивидуалне и колективне консултације. 
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Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 20 

практична настава 5 усмени испит 30 

колоквијум-и   20   

семинар-и 15 Укупно поена 100 

 

 

Студијски програм: Право 

Назив предмета: Право спољне трговине 

Наставник/наставници: Ана Опачић, Марија Мијатовић 

Статус предмета: Изборни 

Број ЕСПБ:9 

Услов:нема 

Циљ предмета:  

Циљ предмета се огледа у упознавању студената са теоријским и практичним знањима из области Права 

спољне трговине, ради стицања продубљених знања и примене истих. Студенти ће изучавати основне 

институте права спољне трговине, међународна и национална правна правила којима се уређује режим 

спољнотрговинског пословања; стицати знања о изворима и начелима правног регулисања спољне трговине, 

типичним облицима спољнотрговинског пословања, структури правила спољнотрговинског законодавства, 

овлашћењима и особеностима појединих субјеката и њихове улоге у праву спољне трговине; режиму 

страних улагања; решавању трговинских спорова те у крајњем тежиће се оспособљавању студената за 

разумевање, целисходну примену и тумачење правила којима се наведена питања уређују. 

Исход предмета:   

Исход предмета јесу усвојена теоријска знања, вештине, способности и компетенције за самостално 

решавање практичних и теоријских проблема у области права спољне трговине; разумевање значаја 

домаћих, упоредно-националних, регионалних и универзалних правних извора којима се уређује 

спољнотрговинско пословање као и њихово критичко сагледавање; препознавање противправног поступања 

у праву спољне трговине и примена адекватног правног инструмента за заштиту својих интереса; 

разумевање и примена механизама решавања спорова у спољнотрговинском пословању као и режима 

страних улагања у Републику Србију; у крајњем креирањем критичког аналитичког мишљења студенти ће 

јасно препознати практичне импликације и проблеме постојеће регулативе у овој области. 

Садржај предмета  

Теоријска настава 

Развој, карактер и место права спољне трговине у систему права; Национални и међународни извори права; 

Субјекти права спољне трговине и међународних инвестиција (Светска трговинска организација (СТО), 

Регионалне међународне организације, Европска унија); Типични облици спољнотрговинског пословања 

(Правни режим увоза и извоза, Правни инструменти регулисања трговине робом, Количинска ограничења, 

Дозволе, Посебне заштитне мере, Админстративне баријере у трговини, Техничке препреке у спољној 

трговини, Правни значај субвенција у међунaродној трговини, Правни значај дампинга и антидампинга у 

међунaродној трговини); Спољна трговина услугама (Спољнотрговински промет услуга у нашем праву, 

Међународни оквири спољне трговине услугама); Спољна трговина и права индустријске својине; Правни 

режим страних улагања у нашој земљи; Систем заштите и подстицаја страних улагања; Облици страних 

улагања; Јавно приватно партнерство и концесије; Алтернативни начини решавања привредних спорова 

путем арбитраже. 

Практична настава 

Ближе појашњавање неких од тема  кроз конкретне примере и анализу матичног и аксецосрних закона који 

регулишу сферу спољне трговине. Монолошка и дијалошка метода, анализа и тумачење друштвених 

догађаја, дебата, тестови знања, есеји, индивидуалне консултације. Решавање хипотетичких случајева и 

посета Привредном суду и привредној комори Републике Србије. Споразум CEFTA; Споразуми о слободној 

трговини Србије са Руском Федерацијом, Белорусијом и Казахстаном; Споразум о слободној трговини 

између Србије и држава ЕFТА; Споразум о стабилизацији и придруживању и Привремени трговински 

споразум. Анализа "нове реалности" међународне трговине у контексту руско-украјинског сукоба. 

Припрема колоквијума и испита. Евалуација реализоване наставе и анализа њених резултата. 
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Литература  

1. Вукадиновић, Р., Међународно пословно право, општи и посебни део, Службени гласник, Београд, 

2021. 

2. Перовић, Ј. Међународно привредно право, Економски факултет Универзитета у Београду, Београд, 

2020. 

3. Опачић, А. Међународно привредно право, Висока школа за пословну економију и предузетништво, 

Београд, 2011. 

4. Александар Ћирић, Право спољне трговине, Правни факултет Ниш, Центар за публикације, Ниш 

2013 

5. Драго Дивљак, Право спољне трговине, Центар за издавачку делатност - Правни факултет у Новом 

Саду, Нови Сад 2009 

6. Larry A. DiMatteo, International Business Law and the Legal Environment-A Transactional Approach, 

Published December 22, 2020 by Routledge, ISBN 9780367472344 

7. Aaron X. Fellmeth, Introduction to International Business Transactions, Edward Elgar Publishing, 2020. 

8. Cameroon, G.D., International Business Law: Cases and Materials, Van Rye Publishing, LLC (August 9, 

2015) 

9. Folsom, Ralph Haughwout, Principles of international trade law : including the World Trade Organization, 

NAFTA and the European Union, St. Paul, MN : West Academic Publishing, 2014. 

10. Moens, G., Jones, R., International Trade and Business Law Review: Volume XI, Published March 26, 

2008 by Routledge-Cavendish, ISBN 9780415442459 

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

Методе извођења наставе 

Интерактивни облици наставе подржани power-point презентацијама и аудио визуелним материјалом, 

анализа студија случајева, самостални рад студената, индивидуалне и колективне консултације. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 15 писмени испит 20 

практична настава 5 усмени испит 30 

колоквијум-и   30 (15+15)   

семинар-и - Укупно поена 100 

 

 

Студијски програм: Право 

Назив предмета: Међународна сарадња у сузбијању криминалитета  

Наставник/наставници: Сергеј Уљанов, Милан Милошевић 

Статус предмета: Изборни 

Број ЕСПБ:9 

Услов:нема 

Циљ предмета:  

Циљ предмета јесте стицање теоретских знања о међународној сарадњи правосудних и полицијских органа у 

циљу борбе против савременог криминала. Посебна пажња ће бити посвећена  регулативи ЕУ и 

институцијама које играју значајну улогу у превенирању појавних облика савременог криминалитета, у 

котексту процеса глобализације и савремених  изазова у остваривању колективне безбедности. Упознавање 

са механизмом кривчноправне помоћи, полицијском сарадњом и новим облицима институционалне сарадње 

на међународном плану.   

Исход предмета:  

Исход предмета су усвојена теоријска знања о моделима међународне сарадње правосудних и полицијских 

органа у борби против савременог криминалитета и то првенствено на подручју ЕУ;  оспособљеност 

студената да разумеју изазове које носи сузбијање криминалитета на међународном нивоу; оспособљеност 

студента да интегришу знање на плану међународних односа, познавања феномена глобализације и 

колективне и регионалне безбедности, као и да решавају сложене проблеме и да расуђују на основу 

доступних информација које садрже промишљања о друштвеним и етичким одговорностима повезаним са 
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применом њиховог знања и судова; разумевање  значаја међународне сарадње у сузбијању криминалитета 

као предуслова изградње плодотворне политике националног безбедносног поступања, у циљу умањивања 

опасности по друштво и међународну заједницу од разних безбедносних ризика. 

Садржај предмета  

Теоријска настава:  

Увод у предмет; Међународна кривичноправна помоћ – узајамно признавање судских одлука; Улога и значај 

међународне сарадње у сузбијању криминалитета; Нови светски поредак као систем у настајању; 

Глобализација као процес; Однос међународног и националног; Облици међународне сарадње и безбедност; 

Изградња дипломатско-безбедносних односа; Одрицање од дела националног суверенитета као услов 

међународне безбедности; Међународна асоцијација органа кривичног гоњења, Европска правосудна мрежа, 

Магистрат за вез, Међународна, регионална и колективна обавештајна делатност; Сарадња обавештајних 

служби; Изградња међународно прихватљивог модела борбе против нових безбедносних изазова;  

Међународна сарадња у превенцији и репресији организованог криминала; Међународноправни и 

криминалистички аспекти тероризма; Србија и међународна безбедност.  

Практична настава:  

Ближе појашњавање неких од тема  кроз конкретне примере и анализу случајева међународне сарадње у 

сузбијању криминалитета; Анализа модела борбе против нових безбедносних изазова;  Облици сарадње у 

превенцији организованог криминала; Припрема колоквијума и испита. Евалуација реализоване наставе и 

анализа њених резултата. 

Литература  

1. Симеуновић Д.,: Нација и глобализација, Зограф, Ниш, 2010.  

2. Лукић, Т.,:  Посебност кривичног поступка у борби против организованог криминала, тероризма и 

корупције, Правни факултет, Универзитет у Новом Саду, 2006. 

3. Милошевић М.,: Одбрана од тероризма, Свет књиге, Београд, 2005.   

4. Никач, Ж. : Транснационална сарадња у борби против криминалитета – Еуропол и Интерпол, Завод 

за уџбенике, Београд, 2003. 

5. Бошковић М.,: Транснационални организовани криминалитет, Полицијска академија, Београд, 2003 

6. Сузбијање криминала у оквиру међународне полицијске сарадње, Зборник радова са научно-стручног 

скупа са међународним учешћем, Тара, 2011. 

7. Barnett, M.; Coleman, L.: “Designing Police: Interpol and the Study of Change in  International 

Organizations.” International Studies Quarterly 49, 2005 

8. Fijnaut, C. Police and Judicial cooperation in Europe up to the end of the Second World War, Chapter 2, 

Cambridge University Press, 2019. 

9. Haberfeld, M.; McDonald,W.: International cooperation in policing. In P. Reichel  (Ed.), Handbook of 

transnational crime and justice. Tousand Oaks,CA:Sage, 2004. 

10. Santiago, M.: Europol and Police Cooperation in Europe, Criminology Studies,  Te Edwin Mellen Press, 

Lewiston, Queenston, Lampeter, 2000. 

11. Конвенција о полицијској  сарадњи у  југоисточној Европи,  Службени  гласник РС –  Међународни 

уговори, број 70/2007. 

12. Конвенција Уједињених нација против транснационалног организованог криминала,  Службени лист 

СРЈ – Међународни уговори, број 6/2001. 

13. Мијалковић, С.: Осврт на облике и правце развоја међународне полицијске сарадње, Безбедност, 

број 2, Министарство унутрашњих послова Републике Србије 

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

Методе извођења наставе 

Интерактивни облици наставе подржани power-point презентацијама и аудио визуелним материјалом, 

анализа студија случајева, самостални рад студената, индивидуалне и колективне консултације. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 20 

практична настава 10 усмени испит 30 

колоквијум-и   30 (15+15)   

семинар-и - Укупно поена 100 
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Студијски програм: Право 

Назив предмета: Међународни судови и арбитраже  

Наставник/наставници: Владан Станковић 

Статус предмета: Изборни 

Број ЕСПБ:9 

Услов:нема 

Циљ предмета:  

Циљ предмета јесте стицање продубљеног теоријског и практичног знања у области решавања 

међународних спорова, са упоредноправним погледом на међународне институције које се баве решавањем 

међународних спорова. Студенти ће развити потребне вештине неопходне за практичну примену 

материјалних и процесних правила пред међународним и арбитражним судовима. 

Исход предмета:  

Усвојена и продубљена теоријска знања и оспособљеност студената за разумевање најважнијих правних 

проблема међународног судства и арбитражног начина решавања међународних спорова, оспособљеност за 

анализу и примену норми које регулишу устројство и поступак најважнијих међународних судова и 

арбитражних институција. На основу стечених практичних вештина студенти су оспособљени за самосталан 

истраживачки и теоријски рад, као и за послове саветовања и заступања пред међународним судовима, а  

вези међународних спорова. 

Садржај предмета  

Теоријска настава:  

Увод у предмет;  Кључне детерминанте међународног правосуђа; Врсте међународних судова; Универзални 

судови; Стални суд међународне правде; Међународни суд правде; Регионални судови;  Међународне 

арбитраже; Врсте арбитражних судова; Стални арбитражни суд; Ad hoc арбитраже; Арбитражни поступак; 

Арбитражна пресуда; Правни лекови против арбитражне пресуде; Извршење арбитражне пресуде; 

Међународни кривични судови; Међународни судови за људска права; Међународни административни 

судови; Мешовити судови; Међународне конвенције – Њујоршка конвенција о признању и извршењу 

страних арбитражних одлука; Закони о арбитражи, Уредба о ратификацији Европске конвенције о 

међународној трговачкој арбитражи са Завршним актом специјалног састанка пуномоћника, Закон о 

ратификацији Коненције о решавању инвестиционих спорова између држава и држављана других држава, 

Арбитражна правила – UNCITRAL, MTK, Пвајцарска правила међународне арбитраже, Правила IBAо 

извођењу доказа, Правила поступања у арбитражном поступку ICSID-a; Меродавно право. 

Практична настава:  

Студије случајева из праксе: Ad hoc арбитраже; Стални арбитражни суд; Спољно трговинска арбитража и 

изабрани суд ПКС; Презентовање и јавна одбрана семинара; Припрема колоквијума и испита. Евалуација 

реализоване наставе и анализа њених резултата.  

Литература: 

1. Арбитражна правила Комисије Уједињних нација за међународно  трговинско право (УНЦИТРАЛ) 

пред Сталном арбитражом при Привредној комори Србије, Анекс 1. Службени гласник РС, бр. 

101/2016. 

2. Станивуковић, М. Међународна арбитража с одабраним примерима, Службени гласник, 2014. 

3. Закон о арбитражи, Службени гласник РС, бр. 46/2006. 
4. Одлука Владе Републике Србије о образовању комисије за разматрање спорних односа који могу 

бити предмет пред међународним арбитражама у којима би Република Србија била тужена, 

Службени гласник РС, бр. 83/17, 2017. 
5. Шкулић, М. Међународни кривични суд, Првни факлтет Универзитета у Београду, 2005. 
6. Кривокапић, Б. Актуелни проблеми међународног права, (полгавља 6 и 7) Службени гласник,  
7. Stephenson, H. An introduction to international arbitration: a guide form Stephenson Harwood LLP,. 

GAR, 2017. 
8. The International Court of Justice, 2018. https://www.icj-cij.org/public/files/publications/handbook-of-the-

court-en.pdf  
9. International Court of Arbitration, International Cnetre for ADR, Arbitration Rules and Mediation Rules, 2021. 

https://iccwbo.org/content/uploads/sites/3/2020/12/icc-2021-arbitration-rules-2014-mediation-rules-english-version.pdf  

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

Методе извођења наставе 

Интерактивни облици наставе подржани power-point презентацијама и аудио визуелним материјалом, 

анализа студија случајева, самостални рад студената-израда, презентација и јавна одбрана семинара, 

дискусије, индивидуалне и колективне консултације. 

https://www.icj-cij.org/public/files/publications/handbook-of-the-court-en.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/publications/handbook-of-the-court-en.pdf
https://iccwbo.org/content/uploads/sites/3/2020/12/icc-2021-arbitration-rules-2014-mediation-rules-english-version.pdf
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Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 20 

практична настава 5 усмени испит 30 

колоквијум-и   20   

семинар-и 15 Укупно поена 100 

 

 

Студијски програм : Право 

Назив предмета: Студијски истраживачки рад на теоријским основама мастер рада 

Наставник (Презиме, средње слово, име): Наставници ангажовани на студијском програму 

Статус предмета: обавезан/ изборни 

Број ЕСПБ: 9 

Услов: Положен предмет Методологија научног истраживања 

Циљ предмета 

Примена основних, теоријско методолошких, научно-стручних и стручно-апликативних знања и 

метода на решавање конкретних правних проблема у оквиру изабраног сегмента права. Приликом 

израде студијско истраживачког рада акценат студента је на проблемском приступу теми, изучавању 

структуре и саме сложености, те на основу спроведене анализе изводи закључке о могућим начинима 

његовог решавања. Студент се охрабрује да развија критичко мишљење према позитивном 

законодавству, те да на основу спроведеног истраживања предлаже унапређења истог. Прикупљањем 

и анализом бројних извора литературе студент спознаје адекватне методе за анализу и решавање 

проблемских питања, те се упознаје са устаљеном праксом у решавању истих.     

 

Исход предмета  

Исход предмета  

Оспособљавање студента да самостално примењује предходно стечена знања из различитих 

сегмената права ради сагледавања структуре задатог проблема и његове системске анализе у циљу 

извођења закључака о могућим правцима његовог решавања. Кроз прикупљање, анализу и 

самостално коришћење литературе, студенти проширују знања из изабраног сегмента права, 

проучававајући различите методе и радове који се односе на сличну тему. Практичном применом 

стечених знања из различитих области код студената се развија способност да сагледају, своје место 

и улогу у изабраном мастер студијском програму:Право, увиђајући потребу за 

мултидисциплинарним приступом. 

Садржај предмета  

Формира се појединачно у складу са потребом израде конкретног мастер рада, његове сложености и 

структуре. Студент према својим афинитетима и склоностима бира област студијско истраживачког  рада 

односно предметног наставника са листе наставника на студијском програму који му дефинише конкретан 

задатак.  Студент проучава стручну литературу, стручне и научне радове, завршне и дипломске – мастер 

радове студената који се баве сличном тематиком, врши анализе у циљу изналажења решења 

конкретног задатка који је дефинисан задатком мастер рада.  Студијски истраживачки рад обухвата и 

активно праћење примарних сазнања из теме рада, информатичко-статистичку обраду података, 
израду семинара из уже научно наставне области којој припада тема мастер рада. 

Литература  
Сва литература  предиђена студијским програмом 

Број часова активне 

наставе 

Студијски истраживачки рад: 14 

Методе извођења наставе 

Консултације, семинари 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања  писмени испит  

практична настава  усмени испит 50 
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колоквијум-и    

семинар-и 50 Укупно поена 100 
 

 

 

Студијски програм: Право 

Назив предмета: Стручна пракса 

Наставник (Презиме, средње слово, име): Наставници ангажовани на студијском програму 

Статус предмета: Обавезан 

Број ЕСПБ: 3 

Услов: Нема 

Циљ предмета:  

Циљ стручне праксе је да се студентима омогући преиспитивање и примена стечених теоријских знања путем 

непосредног увида у правну праксу државних  институција, министарства, агенција, државне управе, локалне 

самоуправе, правосуђа-судова, тужилаштва, установама за извршење кривичних санкција, установа јавних 

служби, адвоката, нотара, привредних друштава, задужбина и фондација и других институција; да се студенти  

у практичним условима сусретну са конкретним проблемима у области права, да детаљно упознају систем у 

којем изводе стручну праксу,  да овладају практичним знањима и вештинама везаним за дату правну област, да 

сагледају могућности примене стечених знања у пракси кроз обављање одређених послова.  Стручна пракса се 

изводи у у трајању од 90 часова. Студент има могућност избора институције/организације у којој ће да 

реализује стручну праксу према својим склоностима за рад. За време обављања стручне праксе студент мора 

поштовати кодекс понашања /институције/организације у којој изводи стручну праксу, те из тих разлога 

одговара за своје понашање. По обављеној стручној пракси студент је у обавези да води евиденцију о својим 

активностима и по завршетку праксе да донесе потврду о извршеној пракси. 

 

Исход предмета:    

Након реализоване стручне праксе студент је упознат са делокругом рада изабранe инсититуције/организације;  

оспособљен да препознаје и критички сагледава правне проблеме; да систематично приступа решавању 

правних проблема и понуди аналитичке одговоре и решења; оспособљен је примењује стандарде правне етике 

и правног професионализма; да успостави професионални однос и адекватну комуникацију у радној средини и 

ширем окружењу;  оспособљен је да користи правне ресурсе и савремену технологију у свакодневном раду; 

компетентност студента да разуме своју мисију и да на основу тога стекне нова знања из праксе која ће му 

бити неопходна за послове које ће обављати као будући мастер правник. 

Садржај предмета:  

У циљу упознавања са конкретним проблемима у будућем позиву студенти се упућују да проведу предвиђени 

број радних часова у институцијама/организацијама у ужој и широј околини. Студенти добијају на радним 

местима одређене задатке на чијем извршавању се огледа дотадашњи степен усвојености предвиђених знања у 

студијском програму мастер право. Задаци које студенти добијају су у непосредној вези са пословима које би 

они требало да обављају након окончања студија. Студентима се одређује ментор из институције/организације, 

који прати и вреднује извршавање добијених задатака-послова. Током стручне праксе се води Дневник рада у 

који се уносе све активности које су студенту поверене. На крају праксе се издаје потврда о обављеној пракси, 

са потписом задуженог наставника и додељеног ментора. У потврди се, описно, наводе уочени, односно 

остварени резултати студента током праксе. 

Број часова  активне наставе Теоријска настава:0 Практична настава:0 Остали 

часови   6 

Методе извођења наставе 

Практичан рад у институцији/организацији, истраживање одређене теме, писање дневника стручне праксе у 

коме студент описује групу послова (ради идентификације категорије проблема које је решавао) и непосредне 

активности и послове које је обављао за време стручне праксе. Методе засноване на практичним активностима  

студента (пракса као основ): компаративне методе, аналитички приступ, решавање проблема применом знања 

и практичним активностима. Руководилац стручне праксе прегледа дневник стручне праксе студентима, 

односно врши проверу знања студента кроз одбрану практичног рада.  

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

Практични рад  у изабраној 

инсититуцији/организацији 

35 Писмени испит - 

Дневник стручне праксе 

 

35 Усмени испит: Презентација 

обављених задатака и усмена 

одбрана практичног рада 

30 

  Укупно поена 100 

 



 - 17 - 

 

 

Студијски програм: Право 

Назив предмета: Мастер рад-израда и одбрана 

Наставник (Презиме, средње слово, име): Наставници ангажовани на студијском програму 

Статус предмета: обавезан/ изборни 

Број ЕСПБ: 12 

Услов: Завршена настава; Положени сви испити предвиђени планом мастер академских студија 

Право; Да је резултат самосталног рада студента и доприноси новим научним сазнањима 

Циљеви:  

Циљ мастер рада се огледа у потврди да је студент овладао знањима и стекао потребне компетенције 

за самосталан рад у одређеној научној или стручној области, те да је оспособљен да систематизује и 

повезује стечена знања из предметних области мастер студија Право у кохерентну сазнајну целину. 

Циљ мастер рада се огледа нарочито у обради практичног, истраживачки орјентисаног задатка од 

стране студента, и то путем детаљне разраде једне теме из одабране правне области, развијајући 

индивидуални приступ у примени теоријских знања и практичних вештина.   

Очекивани исходи:  

Мастер рад представља самостално и оригинално дело студента који на јасан начин показује да је 

студент овладао знањима и стекао компетенције потребне за самосталан рад у одређеној научној или 

стручној области. Студент је развио способност аналитичког и критичког мишљења, те способност 

примене знања и вештина у решавању теоретских и практичних проблема.   

Општи садржаји:  
Тема мастер рада може бити теоријски проблем или практичан проблем уочен у литератури или пракси. 

Мастер рад мора бити урађен у свему у складу са Стандардима за израду завршног мастер рада, како по форми 

тако и садржини. У уводном делу завршног рада студент треба да уведе читаоца у тему, прецизира значај теме 

и разлог због ког се определио баш за ту тему, као и преглед садржаја који следи. У главном делу студент 

обрађује тему рада. Он садржи приказ теоријских (основне дефиниције) и практичних (илустративни примери, 

по правилу оригинални) резултата који се односи на задату тему. Тај део рада треба да буде структуиран кроз 

више логичких целина означених одговарајућим насловима и поднасловима. Важан део мастер рада 

представља истраживачки рад студента у области права. Реализација истраживања у оквиру мастер 

рада подразумева фазе: предистраживање (проналажење делимично познатих и непознатих извора 

података); Прикупљање података (рад у библиотеци,организацији и др.); Обрада података као 

технички поступак који се обавља обележавањем, пребројавањем, укрштањем и табелирањем 

података и њиховим исказивањем; Анализа података и закључивање је активност припремања 

одговора на практична питања правне струке; Извештај о резултатима истраживања има за циљ да 

предочи добијене резултате. На крају рада износи се закључак у коме се износе резултати до којих је 

студент дошао кроз израду мастер рада. Затим следи списак литературе коју је кандидат користио. 

Литература  
Сва литература  предиђена студијским програмом 

Број часова  активне 

наставе 

Теоријска 

настава:0 

Практична 

настава:0 

Остали часови   4 

Методе извођења:  
Студент бира тему за мастер  рад у договору са предметним наставником – ментором, који га упућује 

у начин писања рада и саветује потребну литературу. Након завршетка рада и отклањања 

евентуалних недостатака које је наставник – ментор уочио, мастер  рад иде на софтверску проверу 

аутентичности рада, путем софтвера EPHORUS TURNITIN. У одбрани мастер  радова је предвиђен 

опонент, снимање одбране и похрањивање снимака у досије студента, како би се контролисао 

квалитет одбране, објективност оцењивања, итд. Одбрана мастер рада се обавља  пред трочланом 

комисијом, уз усмено излагање и презентацију, одговор на питање комисије, јавна је и изводи се у 

просторијама факултета. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Обавезна Поена Завршни испит Поена 

Израда мастер рада да 50.00 Одбрана мастер 

рада 

50.00 

Оцена 100 
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