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Студијски програм:Право  

Назив предмета: Увод у право 

Наставник: Љупка Б. Петревска 

Статус предмета: обавезан, прва година, први семестар 

Број ЕСПБ: 10 

Услов: нема  

Циљ предмета:  

Циљ предмета је стицање теоријских знања о општим појмовима и одређењу увода у право; истражују 

се методи правне науке, основни појмови и основни институти; у тим оквирима се изучавају основне 

теоријске поставке (појам нације, државе, суверенитета, правна организација државе итд.); 

упознавањем правног поретка са свим његовим елементима (правне норме, санкције, правни однос, 

примена права и тумачење права) омогућава се да студенти лакше разумеју друге правне предмете. 

Исход предмета:   

Савладавањем програма предмета кроз планиране активности и облике наставе/учења, очекује се да 

студент: 

1. усвоји теоријска знања и овлада основним правним појмовима, елементима и врстама, 

2. разуме настанак, структуру и суштину државе и права, 

3. овлада способношћу теоријско-правног промишљања и аргументованог расправљања о 

теоријској правној тематици, 

4. усвоји темељна теоријск-правна сазнања о примени права у реалним друштвеним односима, 

5. овлада вештином тумачења правних норми, 

6. усвоји основна знања о теоријиским схватањима државе и права, 

7. овлада способношћу апстрактног правног промишљања државе и права. 

Садржај предмета:  

Теоријска настава: 

Општи појмови и одређење увода у право; Појам, предмет и метод увода у право; Значај теоријских 

основа права;Држава, нација и сувереност; Теорије о праву; Правна организација државе; Облици 

владавине, облици политичког режима, облик државног уређења; Правни поредак- појам и састав; 

Правна норма; Извори права; Правни акти; Правни однос, Субјекти права; Примена права; Тумачење 

права; Законитост; Правни систем; Правне вредности. 

Практична настава: 

Уочавање у пракси основних правних института и разматрање проблема који их прате, разматрања 

општих знања о држави и праву кроз разговор и примере из праксе, анализа појединих основних 

појмова кроз практичне примере и решавање неких спорних ситуација, разматрање основних правних 

института кроз упознавање са радом појединих државних органа, анализа генезе државе и права и 

њихових основних института кроз практичне примере; Обилазак институција везаних за примену 

права,тумачење права, доношење правних аката итд. Припрема колоквијума и испита. Евалуација 

реализоване наставе и анализа њених резултата. 

Литература 

1. Петревска Љупка.,: Увод у право, Факултет за пословне студије и право, Београд, ИСБН-978-

86-6102-039-1, 2021.  

2. Радомир Д. Лукић, припремили Хасанбеговић Ј. И Божић М.,Увод у право. Службени гласник, 

Београд, ИСБН 978-86-519-2911-6, 2022. 

3. Радомир Зекавица, Мирослав Живковић,Увод у право, КПУ, ИСБН 978–86–7020–398–3, 2018. 

4. Васић, Р. Јовановић, М. Дајовић, Г.,: Увод у право. Правни факултет Универзитета у Београду, 

2015. 

5. Вукадиновић, Г., Аврамовић, Д.,: Увод у право, Центар за издавачку делатност Правног 

факултета у Новом Саду, Нови Сад 2014. 

Број часова  активне 

наставе 
Теоријска настава: 75 Практична настава:30 

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 20 Усмени испит 50 

Практична настава 5   



Колоквијум   25 Укупно поена 100 

  



Студијски програм:Право 

Назив предмета: Социологија 

Наставник: Симић М. Жељко, Пандуревић Ј. Винко 

Статус предмета: обавезан, прва година, први семестар 

БројЕСПБ: 8 

Услов: нема  

Циљ предмета:Опште образовни циљ предмета јесте: да студенте уведе у основне проблеме и 

савремнене токове фундаменталних друштвених наука, који се појављују на следећим нивоима: 

теоријско-епистемолошком; методолошко-истраживачком и практично-примењеном. 

Изучавањем предмета студенти треба да стекну теоријска знања у области:  социологије и 

социологије права и правне теорије уопште; да се упознају са основним појмовима  као што су: наука, 

теорија и научни метод,  друштво и наука, појам, настанак и развој социологије; да стекну знања о 

односу социологије и других друштвених наука,  о теоријским правцима у социологији, разумевању 

суштине права и значај правничке професије, о друштвеној моћ и праву; да се упознају са  глобалном 

структуром друштва-друштвене групе, етничке заједнице, институционални систем; да стекну знања 

о друштвеној свести, променама  и развоју друштва. Развијање социолошког начина мишљења и 

овладавање елементарним методама социолошког истраживања ради прикупљања и истраживања 

релевантних друштвених чињеница. 

Исход предмета 

Студенти по завршетку треба да овладају следећим знањима и вештинама: 

1. Да на основу теоријске и практичне наставе покажу способност социолошког начина 

размишљања и критички однос према презентованој грађи. 

2. Да стечена знања представљају основу за адекватно и успешно коришћење социолошке 

терминологије и самостално тумачење научних текстова и презентовања резултата свог 

рада у различитим формама. 

3. Способност за основна социолошка истраживања   методама упитника, анкета, 

интервјуа, анализе садржаја, статистике и др. 

4. Да разумеју и критички посматрају особености друштвеног живота људи, друштвене 

групе, карактеристике савременог друштва у целини са променама, друштвеним 

поделама, сукобима и проблемима који прате друштвени развој;  

5. Да разумеју односа социологије и других друштвених наука. 

Садржај предмета:  

Теоријска настава: 

Увод у предмет. Наука. Природне и друштвене науке. Теорија и научни метод. Друштво и наука. 

Појам социологије. Однос социологије и других друштвених наука. Научне и друштвене 

претпоставке настанка социологије. Настанак и развој социологије и социологије права. Теоријски 

правци у социологији. Друштво: Природа и људско друштво. Човек као друштвено биће. Заједница и  

друштво. Структура друштва. Друштвена структурација и класна диференцијација. Проблем 

друштвених законитости. Друштвене групе. Породица. Народ и нација. Политика. Држава. Власт у 

друштву. Друштвени процеси и правни односи. Институционални систем и право. Демократија и 

људска права. Тоталитаризам. Култура и друштво. Цивилизација и култура.  Облици друштвене 

свести: Религија, морал, право, наука, филозофија, уметност, идеологија.  Промене и развој друштва. 

Еволуција. Револуција. Глобализација.   

Практична настава:  

Увежбавање социолошких истраживања кроз методе: упитник, анкета, интервју, анализа садржаја, 

статистика, тест итд.; Интернет као средство прикупљања података; Организовање радионице на тему 

Друштвене установе и организације-темељи друштвеног и правног система; Презентовање 

семинарског рада; Припрема колоквијума и испита; Функционисање  друштвених установа и 

организација у Србији; Евалуација реализоване наставе и анализа њених резултата. 

Литература 



1. Бован С. Основи социологије права, Правни факултет Универзитета у Београду, 2022. 

2. Симић, Жељко. Социологија: изабрани чланци, Факултет за пословне студије и право, Београд 

ISBN 978-86-6102-010-0, COBISS.SR-ID 45112073, 2021. 

3. Вуковић, Данило. Друштво и право-Увод у социологију права, Правни факултет Универзитета 

у Београду, ИСБН 978-86-7630-937-5, 2021.  

4. Митровић, М. Вуковић. Д. Основи социологије права, Правни факултет, Београд, 2017. 

5. Гиденс,Ентони. Социологија, Економски факултет, Београд, 2007. 

6. Симић, Жељко: Преображаји тоталитарне свести – пропедевтика у социологију сазнања, 

КПЗБ, Београд, 2006. 

7. Пандуревић Винко: Етноцентричност друштвених структура на постјугословенском 

простору – пример Босне и Херцеговинме, Факултет за пословне студије и право, Беогард, 

2022. 

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

Методе извођења наставе 

Интерактивни облици наставе у реалном времену 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 Усмени испит 50 

Практична настава 10   

Колоквијум 1  15   

Израда семинарског рада 10 Укупно поена 100 

 

 

Студијски програм:Право  

Назив предмета: Наука о управљању  

Наставник: Радосављевић Ж. Милан 

Статус предмета: обавезан, прва година, први семестар 

Број ЕСПБ:5 

Услов: нема  

Циљ предмета:  

Циљ изучавања предмета науке о управљању је стицање основних знања из управљања 

пословним и другим процесима у организационим системима у које спада и правни систем на 

макро и микро нивоима; познавање  са феноменом управљања, коренима и еволуцијом науке о 

управљању, да овладају основама: планирања, организовања, вођења, координације и контроле, 

као и основама управљања ресурсима као што су: људски потенцијали,  финансије и управљање 

трошковима, односно технологијама и иновацијама; откривањем проблема и прилика, врстама 

одлука и чиниоцима одлучивања, нивоима и вештинама управљача,  те оспособљавање за 

ефикасан и ефективан рад и управљање ресурсима у организацијима у којима буду  ангажовани. 

Овако постављен циљ је логичан јер се показује да се више од 40% правника у Србији налази на 

важним управљачким позацијама у различитим организацијама, а да се знатан број 

дипломираних правника  налази на важним управљачким позицијама у правном систему Србије, 

а да немају основна знања из управљања организацијама, управљачким процесима и 

расположивим ресурсима.  

Исход предмета:   



Студенти након што одслушају предавања из проблематике управљања, одржаних вежби и 

практичног рада на решавању управљачких проблема у организацијама, положених 

предиспитних обавеза и завршног радтреба да овладају следећим знањима и вештинама: 

1. Да стекну теоријска знања из науке о управљању; 

2. Да разумеју технологију и елементе управљања организационим системима и процесима; 

3. Да стекну знања из управљања основним функцијама у организацији, 

4. Да стекну основна знања и вештине у дијагностицирању и тимском решавању 

управљачких проблема, 

5. Да упознају саверемене методе и технике управљања развијених земаља 

6. Да упознају компаративне концепте и методе управљања у развијеним земљама 

7. Буду оспособљени да ради праве ствари на прави начин. 

Садржај предмета:  

Теоријска настава: 

Теоријска настава: Детрминанте науке о управљању (одређење, типологија управљања према 

нивоима, функционалним областима, врстама делатности и организација са освртом на правне 

системе, Генеза управљања (од праисторије до модерног доба и даље, Елементи управљања 

организацијом (планирање, организовање, вођење (лидерство), координација и контрола), 

Методе и технике управљања организационим системима (аутократска, тимска, либерална, 

демократска и друге), Управљање функционалним областима (финансије, људским ресурсима, 

набавкама, иновацијама и развојем, квалитетом и др.). Управљање у развијеним земљама 

(карактеристике, професионализација идр.). Специфичности управљања организацијама у 

Србији, Управљање у кризним ситуацијама и интегрисаним кризама. 

Практична настава: 

У практичној настави ће се ближе појашњавати тематика са предавања и то: Постављање 

практичних проблема и тимско решавање истих, Анализа симптома који указују на 

дезорганизацију организације, Израда стратешких и оперативних планова у организацијама из 

услужног сектора и анализа њихове имплементације, Дизајнирање различитих организационих 

форми (по предметном, функционалном, територијалном, пројектном моделу), Реорганизација 

организационих система и његових подсистема, Анализа добрих и лоших страна управљање у 

развијеним земљама са СWОТ анализом, Практичан рад на изради буџета организације и 

управљање расходима,  Изучавање праксе успешних имена из света науке, услуга, јавне управе, 

итд. Израда семинарских радова из области управљања и организовања са освртом на иновационо 

управљање (од идеје до имплементације и комерцијализације), Практична примена дигиталних 

алата у доношењу управљачких одлука. Припрема студената за колоквијуме и завршне испите. 

Евалуација реализоване наставе и анализа њених резултата 

Литература  

1. Радосављевић М., Радосављевић Ж. Менаџмент-теорија и пракса, друго допуњено 

издање, Београд: Факултет за пословне студије и право, ИСБН-978-86-6102-041-4, 2021. 

2. Радосављевић М., Анђелковић А., Радосављевић Ж. (Само) организација као ефикасан 

инструмент у рукама професионалног менаџмента, Факултет за пословне студије и 

право, ИСБН 978-86-6102-076-6. Београд, 2022. 

3. Радосављевић Д., Радосављевић М., Анђелковић А. Управљање људским потенцијалима : 

теорија – пракса – искуства. Београд: Факултет за пословне студије и право, 2022. ИСБН 

978-86-6102-053-7, 2022. 

4. Арнолд, Ф. Менаџмент, Лагуна, Београд, 2015. 

5. Дракер, П.Ф.,:  Менаџмент: Задатак, дужности, вештине (Лондон, Хајнеман – новија 

издања) 

6. Радосављевић, Живота: Како су постала успешна велика имена светског бизниса, ДП 

Проналазаштво, Београд, 1998. 



Број часова  активне 

наставе 
Теоријска настава: 30 Практична настава:30 

Методе извођења наставе 

Интерактивни облици наставе у реалном времену 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  5 Писмени испит 35 

Практична настава  5   

Колоквијум 1  15   

Колоквијум 2 25   

Израда и презентација 

семинарског рад 

15 Укупно поена 100 

 

 

Студијски програм: Право  

Назив предмета: Енглески језик 1 

Наставник:  Бешић Вукашиновић Ц. Долорис 

Статус предмета: обавезан, прва година, први семестар 

Број ЕСПБ:5 

Услов: нема  

Циљ предмета:  

Циљ предмета је систематизација и допуна знања стечених током претходног школовања у области 

граматичких структура и језичких вештина; оспособљавање студената за разумевање једноставних 

стручних текстова, да овладају основним правним терминима, за  елементарну пословну 

комуникацију.  

Исход предмета:   

Студенти ће савладати основе стручног енглеског језика из области пословног енглеског језика и 

поставиће темеље за даљу систематску надоградњу језичких компетенција и језичких вештина, 

читање и анализирање аутентичних стручних текстова (нпр. пословних вести); писање радне 

биографије на енглеском; самостално изражавање и коришћење терминологије из обрађених тема 

свакодневног живота и језика струке; развијање комуникацијских вештина (нпр. поздрављање, 

изражавање слагања и неслагања, телефонирање). Стећи ће вештине потребне за успешно тражење 

посла и пословну преписку на енглеском језику. 

Садржај предмета:  

Теоријска настава: 

Увод у наставу енглеског језика за специфичне потребе (ESP – EnglishforSpecificPurposes); 

упознавање студената са специфичностима пословног вокабулара у енглеском језику. 

Граматика: Дескриптивна граматика на Б1 нивоу (Modals 1, Present simple and present continuous, 

Modals 2,  Past simple and past continuous, Past simple and present perfect, Multiword verbs, Time clauses, 

Questions, Talking about future plans). 

Лексика: Обрада специфичности пословног и правног вокабулара у енглеском језику.  

Култура и цивилизација: Осврт на аспекте британске културе и развијање комуникацијских вештина  

у различитим културним контекстима; 

Практична настава:  

Вежбе које прате предавања. Увежбавање рецептивних и продуктивних језичких вештина.Студенти 



користе интернет-ресурсе на енглеском језику и на основу тога припремају самостални семинарски 

рад. Пословна кореспонденција (пословна писма, писање пуномоћја; пословни извештаји, 

записници, предрачуни, рачуни, уговори исл.); Припрема колоквијума и испита. Евалуација 

реализоване наставе и анализа њених резултата.  

Литература  

1. Cotton, D., Falvey, D. & Kent, S. (2012). Market Leader, Student’s book,  Pre-Intermediate, ISBN: 

978·1·4082-3707-6, © Pearson Education Limited 

2. Cotton, D., Falvey, D. & Kent, S. (2012). Market Leader, Practice file, Pre-Intermediate,  

ISBN: 978·1·4082-3708-3, © Pearson Education Limited 

3. Бешић-Вукашиновић, Д., Мутавџић, Т.  Практикум за Енглески језик 1,Факултет за пословне 

студије и право: Факултет за информационе технологије и инжењерство, Београд, 2023. 

4. Grammar for Business with Audio CD  (2009). ISBN: 9780521727204, CUP 

5. Mascull, B. (2010). Business Vocabulary in Use: Elementary to Pre-intermediate, CUP 

6. Cambridge Business English Dictionary (2011), ISBN: 9780521122504, CUP 

Број часова  активне наставе Теоријска настава:15 Практична настава:60 

Методе извођења наставе  

Интерактивни облици наставе у реалном времену уз коришћење аудио, видео и веб-материјала, 

самостални рад студената, индивидуалне и колективне консултације, комуникативни метод. 

Оцена знања (Максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

Активност у току предавања  5 Писмени испит 20 

Практична настава 15 Усмени испит 20 

Колоквијум 1  15   

Колоквијум 2 15   

Израда семинарског рада 10 Укупно поена 100 

 

 

 

 

 

Студијски програм: Право  

Назив предмета: Уставно право 

Наставник:Симић М. Жељко 

Статус предмета: обавезан, прва година, други семестар 

Број ЕСПБ: 10 

Услов: нема  

Циљ предмета:  

Циљ предмета је стицање теоријских знања из области уставног права; упознавање студента са  

појмом, садржином и својством устава, методама и изворима уставног права; општим 

карактеристикама развоја уставности у свету и Републици Србији; са уставно правном материјом, 

политичким институцијама које се односе на највишу власт државе, њену структуру, организацију и 

функционисање; за разумевање како основних упоредно правних, тако и позитивно правних  установа 

и институција; оспособљавање за примену стечених знања из ове области у другим дисциплинама 

права. 



Исход предмета:   

Студенти по завршетку треба да овладају следећим знањима и вештинама: 

1. Да усвоје теоријска знања из области уставног права;  

2. Да разумеју основне појмове уставног права;   

3. Да буду оспособљени да опишу и објасне структуру, организацију и функционисање 

политичких институција које се односе на највишу власт државе;  

4. Да знају да дефинишу основне позитивноправне установе и институције уставног права;  

5. Да знају да идентификују основне уставне институције и њихово функционисање, као и 

домене и ограничења државне власти у појединим сегментима;  

6. Да буду оспособљени дазнања из ове областимогу да користе у разумевању других 

дисциплина права као и за даље усавршавање у овој области. 

Садржај предмета:  

Теоријска настава: 

Увод у предмет; Назив, метод и извори уставног права; Појам, садржина, својства устава; 

Класификације устава; Доношење и промена устава; Опште карактеристике развоја уставности у 

свету; Устави Србије; Државна власт: разматрања о држави, суверености, легитимитету и функцијама 

државне власти; Системи државне власти, начело поделе власти, начело владавине права; Обележја 

Републике Србије (спољашња и унутрашња), систем поделе власти, политички систем, начела 

економског и социјалног уређења; Уставно уређење Републике Србије; Народна скупштина, 

председник Републике, Влада, државна управа, Омбудсман, Војска, судска власт; Уставне 

институције; Уставност и законитост и Уставни суд; Територијално уређење; Људска и грађанска 

права и слободе. 

Практична настава: 

Студије случаја-развој уставности у свету; Обрада случаја пред европским судом за људска права, 

Право на азил (право на уточиште); Дискусије одабраних тема из пређеног градива; Припрема 

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

Литература  

1. Марковић Р.,: Уставно право, Правни факултет Универзитета у Београду, 978-86-6132-005-7, 

2022. 

2. Орловић, С.,: Уставно право, Центар за издавачку делатност - Правни факултет у Новом Саду, 

ИСБН 978-86-7774-212-6, 2019.  

3. Марковић Р.,: Устав Србије-критичка анализа, Београдски форум за свет равноправних, 

Београд, 2007.  

4. Симић, Жељко: Угроженост слободе под окриљем права, Прометеј, Нови Сад, 2023. година 

5. Устав Републике Србије, "Сл. гласник РС", бр. 98/2006 и 115/2021 и остали релевантни правни 

извори 

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 75 Практична настава:30 

Методе извођења наставе 

Интерактивни облици наставе у реалном времену подржани power-point презентацијама и аудио 

визуелним материјалом, анализа студија случајева, индивидуалне и колективне консултације. 

Оцена знања (Максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

Активност у току предавања 20 Усмени испит 50 

Практична настава 5   

Колоквијум  25 Укупно поена 100 

 

 

 



Студијски програм: Право  

Назив предмета: Основи економије 

Наставник: Тешановић М. Бранко 

Статус предмета: обавезан, прва година, други семестар 

Број ЕСПБ: 8 

Услов: нема  

Циљ предмета:  

Циљ предмета је стицање теоријских знања o основним економским принципима који омогућавају 

разумевање функционисања модерне тржишне привреде; упознавање студената са тржиштем и 

механизом његовог функционисања, понашањем произвођача и потрошача и максимирањем њихових 

добити. Стицање знања везана за бруто домаћи производ, инфлацију, незапосленост, инвестиције, 

штедњу, девизни курс, агрегатну тражњу и понуду, као и најзначајније одлике економске политике. 
Упознати студенте са законитостима економских процеса и карактеристикама привредног раста и 

развоја, а првенствено макроекономским агрегатима: производњом, инвестицијама, буџетом, 

инфлацијом, платног билансом итд. Посебна пажња обратити на изучавању актуелног амбијента у 

ком привредни субјекти реализују економске активности, тј. деловању привредног система и 

економске политике, као и утицају окружења (међународних интеграција и асоцијација). 

Исход предмета: Након овладавања материјом овог предмета, студенти ће разумети значај и улогу 

привредних субјеката у изградњи стабилног и динамичног привредног развоја. Стећи ће теоријска и 

практична знања неопходна за разумевање тржишног положаја и остваривање резултата пословања 

привредних субјеката у актуелним условима. Студенти ће схватити неопходност уважавања 

економских критерија у процесу доношења одлука, собзиром на стање лимитираности финансијских 

средстава, као дела расположивих ресурса.  

Студенти по завршетку треба да овладају и следећим знањима и вештинама:  

1. Да усвоје теоријска знања, разумеју основне принципе; доношења економских одлука 

појединаца, предузећа и привреде у целини; 

2. Да разумеју значај тржишта и државе, као и механизам њиховог функционисања;  

3. Да буду оспособљени да идентификују и анализирају основне економске проблеме и питања 

која се односе на појединачна тржишта и укупну економију. 

Садржај предмета:  

Теоријска настава: 

Увод у економију; Економија у систему економских наука; Привредни систем и његови елементи; 

Роба и робна производња; Тржиште и  цене;  Понуда и тражња; Еластичност и њена примена; 

Производња привредни раст, развој и инвестиције; Штедња и инвестиције; Незапосленост; 

Монетарни систем; Раст новца и инфлација; Девизни курс и девизно тржиште; Утицај монетарне и 

фискалне политике на агрегатну понуду и тражњу; Трошкови производње; Предузећа на 

конкурентним тржиштима; Монопол; Монополистичка конкуренција; Олигопол; Тржишта фактора 

производње; Теорија избора потрошача; Мерење националног дохотка и трошкова живота; 

Међународни економски односи.  

Практична настава: 

Ближе појашњавање неких од тема које се обрађују на предавањима; Практични рад: Мерење 

националног дохотка и трошкова живота; Израчунаваење којефицијента ценовне и доходовне 

еластичности; Презентовање и јавна одбрана семинарског рада; Посета неком од привредних 

субјеката; Припрема колоквијума и испита интерактивним радом, кроз еволуација реализоване 

наставе и анализа њених резултата. 

Литература 

1. Тешановић, Б. Основи економије, Медија центар Одбрана, Београд, 2016. 

2. Н. Грегори Манкју и Марк П. Тејлор.,: Економија, Универзитет у Београду, Економски 

факултет, 2016.  

3.  Тешановић, Б. Јанковић М. Практикум из економије, ФПСП, Београд, 2022. 



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

Методе извођења наставе 

Интерактивни облици наставе у реалном времену 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 5 Писмени испит 35 

Практична настава 5   

Колоквијум 1  15   

Колоквијум 2 25   

Израда и презентација семинарског 

рада 

15 Укупно поена 100 

 

Студијски програм:Право  

Назив предмета: Историја државе и права 

Наставник: Симић М. Жељко 

Статус предмета: обавезан, прва година, други семестар 

Број ЕСПБ: 9 

Услов: нема  

Циљ предмета:   
Циљ предмета је стицање знања  о различитим теоријским схватањима о настанку  и генези 
појединих типова држава и правних система  кроз  историју појединих цивилизацијскихподручја, 
укључујући просторе  Србије, основним изворима права карактеристичним за поједине државе и 
правне системе, основном правноисторијском терминологијом која се тиче централнихправних 
института јавног, приватног и процесног права, конкретнимправним системима античких, 
феудалних и нововековних држава идр.; оспособљавање за примену стечених знања из ове области 
у другим дисциплинама права. 

Исход предмета:    
Студенти по завршетку треба да овладају следећим знањима и вештинама: 
 

1. Да усвоје теоријска знања основних извора права карактеристичних за поједине државе и 
правне системе;  

2. Да разумеју феномене државе и права, њихове повезаности и међусобном утицају; 
3. Да разумеју основне елеменате који чине конкретан правни систем, одправних грана до 

појединих правних института јавног, приватног и процесног права; 
4. Да буду оспособљени да  право и државу посматрају као динамичне друштвене појаве 

којенастају, развијају се или стагнирају, модификују се или нестају;  
5. Да буду оспособљени да  знања из ове областимогу да користе у разумевању других 

дисциплина права као и за даље усавршавање у овој области. 

Садржај предмета:  
Теоријска настава:Увод у предмет; Настанак државе и права кроз историју;Примитивно право, 
обичај и обичајно право; Најстарији законски текстови у историји цивилизације; Грчка правна 
традиција;Држава и право на размеђи старог и средњегвека;Основне одлике права и најважнији 
извори права у средњем веку на примерима Франачке, Кијевске Русије,Француске, Немачке, 
Енглеске, Византије;  Основне одлике права и најважнији извори  права у средњовековној Србији 
и Србији у XIX и XX веку; Нови век и савремене државе и право; Централна и локалнавласт, 
својина, брак и породица, уговори, накнада штете, наслеђивање, кривично дело, извршилац, 
казнени системи судски поступак за поједине државе и правне системе. 
Практична настава:  



Студија случаја- Разматрање неких од основних проблема развоја државе и права; Разматрање 
појединих правних института и њиховог развоја кроз историју; Облици владавине у појединим 
етапама развоја државе; Практични рад: Анализа појединих спорних стуација у историји које су 
непосредно одредиле даљи развој државе и права; Анализа односа главних чинилаца власти у 
држави кроз историју; Анализа значаја појединих правних аката на државноправни развој 
(коментари и стaвови оњима); Обилазак институција везаних за разумевање ове области (Архив 
Србије, други архиви и библиотеке итд.) 

Литература 

Основна: 

1. Симић, Ж. Историја државе и права: изабрани текстови, Факултет за пословне студије и 

право, Београд, 2021.ISBN 978-86-6102-007-0, COBISS.SR-ID 44902153 

2. Симић, Ж. Практикум из историје државе и права – зборник радова и студија кључних за 

разумевање значаја историје државе и права, Факултет за пословне студије и право, 

Београд, 2021. 

3. Шаркић С. Општа историја државе и права, треће издање, Издавачко предузеће Драганић, 

Београд, 2010. 

4. Симић, Жељко: Антиномије либерално – демократских држава – прилог теорији јавног 

права, Прометеј, Нови Сад, 2022. године 

5. Аврамовић С., Станимировић В. Упоредна правна традиција, Правни факултет 

Универзитета у Београду, ИСБН 978-86-7630-766-1, 2018. 

6. Ранђеловић Н., Тодоровић-Крстић М.,: Одабрани извори из државноправне историје 

јужнословенских народа, Београд 2009. 

7. Острогорски, Г.,: Историја Византије, Београд 1998. 

8. Николић Д., Ђорђевић А.,: Законски текстови старог и средњег века, Пунта, Ниш, 2010. 

9. Николић, Д.,: Древноруско словенско право, Службени лист СРЈ, Београд, 2000. 

10. Павловић М., :Југословенска држава и право 1914-1941, Крагујевац 2000. 

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

Методе извођења наставе 
Интерактивни облици наставе у реалном времену 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 Усмени испит 50 

Практична настава 5   

Колоквијум 1  15   

Колоквијум 2 15 Укупно поена 100 

 

 

 

 

 

Студијски програм:Право  

Назив предмета: Француски језик 1 

Наставник:  

Статус предмета: изборни, прва година, други семестар 

Број ЕСПБ:5 



Услов: нема  

Циљ предмета:  

Циљ предмета је формирање артикулационе базе, савладавање француске графије, почетно 

формирање навика аудирања, говорења, читања и писања у оквиру ограниченог броја тема и 

ситуација на елементарном нивоу према заједничком европском оквиру за живе језике. Студенти се 

оспособљавају за разумевање једноставних стручних текстова и елементарну пословну 

комуникацију. 

Исход предмета:  

Студенти по завршетку треба да овладају следећим знањима и вештинама: 

1. Да знају основна правила графије и ортографије; 

2. Да умеју да прочитају, кажу и разумеју на слух и напишу на елементарном нивоу реченице 

из свакоденвног живота и језика струке, 

3. Да овладају самосталним изражавањeм и коришћењем правне терминилогије из обрађених 

тема на елементарном нивоу, 

4. Да развију комуникационе вештине; 

Садржај предмета:  

Теоријска настава: 

Граматика:Члан (одређени, неодређени и сажети). Број. Род. Показни и присвојни придеви. 

Предлози. Постављање питања. Негација. Личне заменице (ненаглашене и наглашене). Презент 

правилних и најчешћих неправилних глагола. Перфекат (Passé composé). Блиско будуће време 

(Futurproche). 

Лексика:Најчешће употребљаване речи у свакодневној комуникацији. Теме које се односе на 

свакодневни живот и језик струке на елементарном нивоу (а у вези са изабраним студијским смером). 

Salutations, présentations, nationalités, professions, conversations téléphoniques, localisations, pièces 

d’identité, types de commerces, voyages professionnels, salons et congrès, achat.  

Култура и цивилизација: Основни појмови о Француској и другим франкофоним земљама. 

Свакодневни живот у Француској. Предузећа, превоз, храна и пиће, туристичке и културне атракције 

у Француској. 

Практична настава:  

Вежбе које прате предавања. Увежбавање рецептивних и продуктивних језичких вештина. Студенти 

користе интернет-ресурсе на француском језику и на основу тога припремају самостални семинарски 

рад. Пословна кореспонденција. Припрема колоквијума и испита. Евалуација реализоване наставе и 

анализа њених резултата. 

Литература 

1. Думањић, Ј. Француски језик 1 – практикум. Факултет за пословне студије и право, Београд, 

ID=34947337, ISBN 978-86-81088-75-3 2021. 

2. Dušanka Točanac, Tanja Dinić, Jasna Vidić, Francusko-srpski rečnik, Zavod za udžbenike, Beograd, 

2017. 

3. Јовановић С., :Француско-српски речник, Београд, 2014. 

4. C. Miquel : Grammaire en dialogue,Paris, 2013. 

5. Tопаловић Рaдман A., Нешић М.,: Граматика француског језика, са решењима, Београд, 

2012.  

Број часова активне наставе Теоријска настава:15 
Практична 

настава:60 

Методе извођења наставе  

Интерактивни облици наставе у реалном времену уз коришћење аудио, видео и веб-материјала 

(PowerPoint Presentation, мобилне апликације, online квизови за вежбање вокабулара и граматике), 

самостални рад студената, 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 15 Усмени испит 20 

Колоквијум 1  15   

Колоквијум 2 15   

Израда семинарског рада 10 Укупно поена 100 

 

 

Студијски програм : Право  

Назив предмета: Руски језик 1 

Наставник: Лилић В. Владана 

Статус предмета: изборни, прва година, други семестар 

Број ЕСПБ: 5 

Услов: нема  

Циљ предмета 

Циљ предмета је формирање артикулационе базе, савладавање руске графије, почетно формирање 

навика аудирања, говорења, читања и писања у оквиру ограниченог броја тема и ситуација на 

елементарном нивоу према заједничком европском оквиру за живе језике. Студенти се 

оспособљавају за разумевање једноставних стручних текстова и елементарну пословну 

комуникацију.  

Исход предмета  

Очекује се да савладавањем програма предмета студент успешно може да: 

1. зна да прочита и разуме текст који садржи основни вокабулар;  

2. препозна основне елементе везане за граматику руског језика; 

3. уме да напише једноставнији текст (укључујући и стручни текст на руском језику);  

4. покаже способност вођења елементарне конверзације 

5. усвајање стручне лексике (правна терминологија из основних грана права; и упознавање 

основних карактеристика права Руске Федерације) 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Граматика:Руска азбука. Изговор и писање. Нагласак. Правила читања. Основне интонационе 

конструкције. Елементарна правописна правила. Постављање питања. Род. Број. Личне заменице. 

Основни бројеви. Формалне особености руских глагола. Инфинитив. Садашње време. Просто 

будуће време. Сложено будуће време. Прошло време. Хомоними. 

Лексика:Најчешће употребљаване речи у свакодневној комуникацији. Теме које се односе на 

свакодневни живот и језик струке на елементарном нивоу: знакомство, встреча, прощание, семья, 

автобиография, европейские страны, национальность, внешность и характеристики человека, 

разговор по телефону, специальность, поздравление, цвета, распорядок дня, на улице, гости, у 

родственников, в библиотеке, на знятиях, юридическое образование и юридические профессии, 

отрасли права.  

Култура и цивилизација: Русија и њен географски положај, рељеф, реке и језера, градови, грб и 

застава, руски сувенири, савремени породични живот и родбинске везе, руска мушка и женска 

имена и имена по оцу, историја професија, парламентарни систем РФ (институције, изборни процес, 

функције). 

Практична настава: 



Вежбе које прате предавања. Увежбавање рецептивних и продуктивних језичких вештина. Студенти 

користе интернет-ресурсе на руском језику и на основу тога припремају самостални семинарски 

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

Литература: 

1. Гинић Јелена, Ајџановић Наташа, Спасић Ненад, Сабо Бојана: Ни пуха ни пера!: учебник русского 

языка, Центар Руског географског друштва у Србији, Београд, 2020. 

2. Лилић Владана, Бурић-Мутавчи Бојана: Руски језик - фонéтика [Э] : практикум, Универзитет 

"Унион - Никола тесла", Факултет за пословне студије и право, Београд, 2021. 

3. Маројевић Радмило: Руска граматика, Романов ДОО, Београд, 2022. 

4. Станковић Богољуб: Руско-српски, српско-руски речник, Завод за уџбенике, Београд, 2011. (или 

било који од више издања овог аутора) 

5. Андрюшина, Н.П., Козлова Т.В. Лексический минимум по русскому языку как иностранному. 

Элементарный уровень. Общее владение (электронное издание), Златоуст, СПб, 2015. 

Број часова  активне наставе Теоријска настава:15 
Практична 

настава:60 

Методе извођења наставе 

Интерактивни облици наставе у реалном времену уз коришћење аудио, видео и веб-материјала 

(PowerPoиnt Presentatиon, мобилне апликације, online квизови за вежбање вокабулара и граматике), 

самостални рад студената, индивидуалне и колективне консултације, укључивање изворних 

говорника и правних експерата у наставни процес. 

Оцена знања (Максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

Активност у току предавања  5 Писмени испит 20 

Практична настава 15 Усмени испит 20 

Колоквијум 1  15   

Колоквијум 2 15   

Израда семинарског рада 10 Укупно поена 100 

 

 

 

 

Студијски програм: Право  

Назив предмета: Увод у грађанско право и стварно право 

Наставник: Томић Ј. Јована 

Статус предмета: обавезан, друга година, трећи семестар 

Број ЕСПБ: 11 

Услов: нема  

Циљ предмета:  
Циљ предмета је да студенти стекну теоријско знање о основним грађанскоправним институтима, као 
и институтима из области стварног права као посебног дела грађанског права, што чини основу за 
даље изучавање материје из других предмета из области приватног права. Студентима ће бити 
омогућено да у оквиру овог предмета изучавају грађанскоправне субјекате, односно физичка и правна 
лица, њихову правну, пословну и деликтну способност, као и атрибуте. Посебна пажња биће посвећена 
грађанскоправном односу и правним пословима. У оквиру Стварног права изучавају се пре свега врсте 
стварних права. Циљ је, такође, одговорити на најважнија питања о упису непокретности у јавне 



књиге. Поред  стицања теоријског знања, циљ је да студенти након ових предавања буду оспособљени 
и за практичну примену норми из ове области. 
 

Исход предмета: 
Студенти по завршетку наставе треба да овладају следећим знањима и вештинама: 
 

1. Да усвоје теоријска знања из области грађанског и стварног права;  
2. Да буду оспособљен за правилно тумачење грађанскоправних норми и института  
3. Да буду оспособљени да стечена знања примене на решавање грађанскоправних спорова и 

уређење бројних својинскоправних односа. 

Садржај предмета:  
Теоријска настава: 
Увод у предмет; Појам и извори грађанског права; Начела грађанског права; Правни субјекти; Физичка 
лица; Правна, пословна и деликтна способност физичког лица; Атрибути физичког лица; Правна лица; 
Врсте правих лица; Правна, пословна и деликтна способност правних лица; Индивидуализација 
(атрибути) правних лица; Грађанскоправни однос; Субјективна грађанска права: Имовина; Правне 
чињенице; Појам и елементи правног посла; Врсте правних послова; Заступање; Неважећи правни 
послови; Застарелост и преклузија; Појам стварних права; Појам и подела ствари; Државина; Право 
својине; Стицање права својине; Заштита права својине; Право својине са више субјеката; Сусвојина; 
Заједничка својина; Етажна својина; Стварна права на туђој ствари; Стварне и личне службености; 
Заложно право; Ручна залога; Хипотека; Земљишни регистри; Начела земљишних регистара; Упис у 
катастар непокретности. 
Практична настава: 
Практични рад - анализа садржаја грађанскоправних норми; симулација судских спорова; анализа 
случајева из судске праксе; припрема колоквијума и испита. Евалуација реализоване наставе и анализа 
њених резултата. 

Литература  

1. Бабић, И. Увод у грађанско право и стварно право, Службени гласник, Београд, 2021. 

2. Водинелић В., Грађанско право: Увод у грађанско право и Општи део грађанског права, 

Београд, 2012. 

3. Станковић, О., Орлић, М. Стварно право, Номос, 9. издање, 2014. 

4. Читанка за грађанско право/општи део и Стварно право/, Правни факултет, Универзитет у 

Београду, 2020. https://ius.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2021/10/RiderOpstiDeoStvarno2020.pdf  

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 75 Практична настава:45 

Методе извођења наставе 
Интерактивни облици наставе у реалном времену подржани power-point презентацијама и аудио 
визуелним материјалом, симулација судских спорова, анализа студија случаја, самостални рад 
студената, индивидуалне и колективне консултације.  

Оцена знања (Максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

Активност у току предавања 20 Усмени испит 50 

Практична настава 10   

Колоквијум   20 Укупно поена 100 

 

 

Студијски програм: Право  

Назив предмета: Породично право 

Наставник: Кашћелан В. Балша, Јанчић Ј. Меланија 

Статус предмета: обавезан, друга година, трећи семестар 

Број ЕСПБ: 8 

https://ius.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2021/10/RiderOpstiDeoStvarno2020.pdf


Услов: нема  

Циљ предмета:  

Циљ предмета је стицање знања и овладавање правном терминологијом и методологијом 

породичног права; оспособљавање студената за уочавање и анализу специфичности 

имовинскоправних односа које регулише породично право, веза и разлика породичног права и 

осталих грана грађанског права као и за решавање практичних проблема са којима ће се сусретати  

обављајући послове струке везане за ову област. 

Исход предмета: 

Савладавањем програма предмета кроз планиране активности и облике наставе/учења, очекује 

се да студент: 

1. Усвоји теоријска знања из области породичног права;  

2. Буде оспособљен за  познавање, разумевање и примену позитивних прописа из области 

породичног права; 

3. Да стекне вештину уочавања и анализирања специфичности имовинскоправних односа 

које регулише породично право, и њихово сагледавање не само у контексту примене већ 

и даљег развоја породичног права;  

4. Да буде оспособљен да идентификује и објасни везе и разлике између породичног права 

и осталих грана грађанског права, да у свом професионалном деловању примени 

адекватне правне норме на  конкретан правни однос;  

5. Да стекне вештине за решавање конструисаних правних случајева, као и  за израду 

основних правних документа у овој области. 

Садржај предмета:  

Теоријска настава:Увод у предмет;  Породично право-основни појмови; Извори породичног 

права; Пракса Европског суда за људска права, Циљ, садржина и структура породичног закона; 

Појам и дефиниције породице, Сродство и лично име, Брачно и партнерско право-појам и 

начела; Склапање брака; Дејства брака; Развод брака, Правна дејства престанка брака; Поступак 

у брачном спору, Ванбрачна заједница; Заједница лица истог пола; Појами начела правног 

уређења односа детета и родитеља, Права детета и родитељско право,  Дечије право; Садржина 

родитељског права; Утврђивање родитељства; Односи између сродника;, Насиље у породици; 

Усвојење; Хранитељство; Старатељство;  Издржавање; Имовински односи супружника и 

ванбрачних  партнера , Имовински односи детета и родитеља 

Практична настава:  

Ближе појашњавање неких од тема које се обрађују на предавањима, са посебним освртом на 

тумачење кључних правних појмова и института породичног права; Симулација рада из судске 

праксе.Симулација суђења, обрада примера из праксе,коментарисање судских одлука домаћих и 

страних судова – примери из стварног живота. Дискусија одабраних тема уз активно учешће 

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

резултата. 

Литература  

1. Панов, С.,: Породично право, десето издање, Правни факултет, Београд, 2019. 

2. Поњавић З., Влашковић В. Породично право, Службени гласник ISBN 978-86-519-2865-

2, 2022. 

3. M. Драшкић, Породично право и права детета, Правни факултет Универзитета у Београду 

ISBN 978-86-7630-591-9, 2015. 

4. Вуковић, С. Коментар Породичног закона са судском праксом, обрасцима, рагистром 

појмова, подзаконским актима и прилозима, Пословни биро, Београд, 2020. 

5. Драшкић, М. Коментар Породичног закона: Пракса Европског суда за људска права, 

пракса Уставног суда, пракса редовних судова: према стању законодавства од 1. 2. 

2020., Службени гласник, 2020. 

6. Породични закон, ("Сл. гласник РС", бр. 18/2005, 72/2011 - др. закон и 6/2015) 



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

Методе извођења наставе 

Интерактивни облици наставе у реалном времену подржани power-point презентацијама и аудио 

визуелним материјалом, симулација судских спорова, 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 20 Усмени испит 50 

Практична настава 10   

Колоквијум   20 Укупно поена 100 

 

 

 

 

Студијски програм: Право  

Назив предмета: Енглески језик 2 

Наставник: Бешић Вукашиновић Ц. Долорис 

Статус предмета: обавезан, друга година, трећи семестар 

Број ЕСПБ:5 

Услов: нема  

Циљ предмета:  

Циљ предмета је развијање навика аудирања, говорења, читања и писања у оквиру ограниченог 

броја тема и ситуација везаних за пословну комуникацију. Такође, циљ је да студенти развијају 

језичке и комуникативне компетенције везано за језик струке и да  самостално користе одговарајућу 

стручну литературу. 

Исход предмета:   

Исход предмета је оспособљеност студента да  се служи вештинама читања, говора, аудирања и 

писања на нивоу Б2 заједничког европског оквира за живе језике, као и појединим елементима 

комуникативне компетенције на нивоу Ц1 европског језичког оквира. 

Садржај предмета:  

Теоријска настава: 

Граматика: Дескриптивна граматика (Present simple and present continuous, Talking about the 

Future, Past simple and present perfect, Noun combinations, Articles, Describing trends, Мodals, -ing 

forms and infinitives, Conditions, Narrative tenses, Relative clauses, Passives). 

Лексика: Најчешће употребљаване речи у пословној и свакодневној комуникацији (а у вези са 

изабраним студијским смером):  

Култура и цивилизација: Осврт на аспекте британске културе  и обраду тема које се тичу - country 

and people, political life,  international relations, the economy,everday life, holidaysand special occasions, 

the monarchy. 

Практична настава:  

Вежбе које прате предавања. Увежбавање рецептивних и продуктивних језичких вештина. Кроз 

интеракцију са предавачем и међусобну интеракцију студенти развијају вештине читања, писања, 

говорења и аудирања, усвајају вокабулар и граматичке јединице примерене њиховом нивоу владања 

језиком.Студенти користе интернет-ресурсе на енгласком језику и на основу тога припремају 

самостални семинарски рад. Практични рад-Примена информационо-комуникационе технологије у 

пословање (имејл, веб, електронско пословање); Писање различитих врста уговора; Припрема 



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

Литература  

1. Cotton, D., Falvey, D. & Kent, S. (2012). Market Leader, Course book,  Intermediate, ISBN: 

9781292134772, © Pearson Education Limited 

2. Cotton, D., Falvey, D. & Kent, S. (2012). Market Leader, Practice file, Intermediate,  

ISBN: 9781408236963, © Pearson Education Limited 

3. Cambridge Business English Dictionary (2011). ISBN: 9781408236963; CUP 

4. Grammar for Business with Audio CD  (2009). ISBN: 9780521727204, CUP 

5. Mascull, B. (2017).  Business Vocabulary in Use: Intermediate, ISBN: 9781316629970, CUP 

Број часова  активне наставе Теоријска настава:15 
Практична 

настава:60 

Методе извођења наставе 

Интерактивни облици наставе у реалном времену уз коришћење аудио, видео и веб-материјала 

самостални рад студената, индивидуалне и колективне консултације, комуникативни метод. 

Оцена знања (Максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

Активност у току предавања  5 Писмени испит 20 

Практична настава 15 Усмени испит 20 

Колоквијум 1  15   

Колоквијум 2 15   

Израда семинарског рада 10 Укупно поена 100 

 

Студијски програм: Право 

Назив предмета: Политички систем 

Наставник: Гордић Миодраг, Пешић Зоран  

Статус предмета: изборни, друга година, трећи семестар 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: нема 

Циљ предмета:  

Циљ предмета јесте упознавање студената са теоријама савремених политичких и уставних 

система;  стицање теоријских знања о политичком систему државе неопходних за разумевање 

законодавне, извршне и судске власти у нашој земљи; студенти ће се упознати са компаративним 

приказом различитих политичких система; оспособљавање студената за схватање остваривања 

гарантованих људских права и слобода. 

Исход предмета:   

Исход предмета јесу усвојена теоријска знања и разумевање теорије политичког система; студент 

је овладао анализом, синтезом и предвиђањем политичких процеса неопходних за ефикасно 

функционисање политичког система; студент је оспособљен за критичко сагледавање 

функционисања уставних и политичких институција; оспособљеност  за решавање конкретних 

проблема у функционисању политичких институција, праћење и примена истраживања и нових 

решења у функционисању политичког система.   

Садржај предмета:  

Теоријска настава: 

Увод у предмет; Политика и политички систем; Држава и власт, облици демократије и уређења. 

Политичке партије и интересне групе; Савремени политички системи (В. Британија, САД, 

Швајцарска, ЕУ и др.); Људска и мањинска права; Политичко представљање и изборни процес; 

Устав Србије; Уставна историја Србије; Законодавна власт;  Извршна власт; Судска власт и 



правосудни систем; Територијална аутономија и локална самоуправа; Војска и полиција; 

Међународни односи и спољна политика. 

Практична настава: 

Вежбе које прате предавања.Студије случајева, семинарски радови. практични рад-анализа 

политичких система земаља у развоју. Дискусија одабраних тема уз активно учешће студената. 

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

Литература 

1. Зоран Р. Пешић. Политички систем, друго и измењено издање,  Факултет за пословне студије 

и право, Београд, 978-86-6102-112-1, 2023.  

2. Чорбић Д, Ковачевић С. Политички систем, Центар за публикације Правног факултета у Нишу, 

Ниш, 2014. 

3. Марковић Р: Уставно право и политичке институције,13.осавремењено изд. - Београд: Правни 

факултет Универзитета: Службени гласник, Београд, 2009. 

4. Устав Републике Србије "Сл. гласник РС", бр. 98/2006 и 115/2021 

Број часова  активне наставе Теоријска настава:30 
Практична 

настава:30 

Методе извођења наставе 

Предавања су аудиторна, у амфитеатру са свим студентима,  уз коришћење аудио, видео и веб-

материјала. Вежбе се изводе по групама студената у учионицама као аудиторне, где се даље 

увежбавају  поједине теме са предавања и аналазирају примери из праксе, као практични рад, кроз 

анализу политичких система земаља у развоју идр.,  дискусионе за дискусију одабраних тема из 

пређеног градива, као показне, за презентацију и јавну одбрану семинарског рада. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

Активност у току предавања 5 Писмени испит 35 

Практична настава 5   

Колоквијум 1  15   

Колоквијум 2 25   

Израда и презентација 

семинарског рада 

15 Укупно поена 100 

 

 

Студијски програм:Право  

Назив предмета: Дипломатско и конзуларно право 

Наставник: Даневска Б. Милијана 

Статус предмета: Изборни, друга година, трећи семестар 

Број ЕСПБ: 6 

Услов:нема 

Циљ предмета:  
Циљ предмета је упознавање студента са основама дипломатије и дипломатског и конзуларног 
права;стицање знања о основним карактеристикама, појмовима и правним институтима везаних за 
дипломатију и конзуларне односе; са представљањем и заступањем интереса држава и 
међународних организација у међународним односима; за разумевање улоге и све већег значаја ове  
научне дисциплине у савременој међународној заједници. 



Исход предмета:  
Исход предмета су: 

1.  усвојена теоријска знања из области дипломатског и конзуларног права;  
2. овладавање знањима корисним за правилно тумачење и примену дипломатскох и 

конзуларног права; 
3. оспособљеност за практичну оперативност на пољу интеракцијске комуникације субјеката 

међународних односа, 
4. коришћењу стеченог теоријског знања у смислу рационализације и логичке имплементације 

норми и процедура садржаних у међународним инструментима из  ове области. 

Садржај предмета:  
Теоријска настава: 
Увод у предмет; Кључне детрминантедипломатског и конзуларног права; Историја и извори; 
Дипломатија као наука; Дипломатски односи;  Органи међународних односа;  Бечка конвенција о 
дипломатским односима из 1961; Врсте дипломатије, примена и историјат; Дипломатске 
мисије; Функције дипломатске мисије;  Дипломатске повластице и имунитети дипломатске 
мисије;  Специјалне мисије; Институти везани за дипломатско општење; Дипломатско особље и 
његов статус;  Представљање држава у међународним организацијама; Међународни службеници; 
Конзуларно право; Конзуларни односи; Конзуларно особље и његове функције; Почасни конзули; 
Економска дипломатија; Дипломатија као занимање и дипломатски протокол. 
Практична настава: 
Разматрање појединих спорних питања у дипломатским односима и предлагање решења; анализа 
инцидентних случајева у дипломатским односима и њихов утицај на свеукупност дипломатских 
односа; анализа развоја светске дипломатије и дипломатског и конзуларног права кроз историју; 
студије конкретних случајева који су утицали на нове тенденције у светској дипломатији; обилазак 
институција од значаја за дипломатско и конзуларно право (МИП Србије, Архив МИП-а итд.).  

Литература 
1. Милисављевић Б.,: Дипломатско и конзуларно право, Правни факултет Универзитета у Београду 
2021. 
2. Вељић З.,:Дипломатски протокол, Београд: Службени гласник, Дипломатска академија МСП Србије, 
2009. 
3. Митић М. Дипломатија: делатност, организација, вештина професија, Београд, Завод за уџбенике и 
наставна средства, 1999. 
4. Shaw, M. J.  
5. Закон о спољним пословима (Сл.гласник РС, бр. 116/2007, 126/2007 - испр. и 41/2009) 

Број часова  активне наставе Теоријска настава:30 Практична 

настава:30 

Методе извођења наставе 
Интерактивни облици наставе у реалном времену 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 

Активности у току предавања 20 Усмени испит 50 

Практична настава 5   

Колоквијум  20   

Израда семинарског рада  5 Укупно поена 100 

 

 

Студијски програм: Право  

Назив предмета: Наследно право 

Наставник: Кашћелан В. Балша, Јанчић Ј. Меланија 



Статус предмета: Обавезан, друга година, четврти семестар 

Број ЕСПБ: 8 

Услов: нема 

Циљ предмета:  

Циљ предмета је стицање теоријских и практичних знања из области наследног права; стицање 

знања неопходних за примену и тумачење прописа о наслеђивању и прописа о ванпарничној 

процедури. Имајући у виду да се наука и пракса тешко могу одвојити у позитивноправним 

предметима какво је наследно право, циљ предмета је објашњење наследноправних појмова и 

установа, њихов приказ кроз задатке, обрасце и примере из судске праксе. Циљ предмета је и да 

студентима омогући лакше разумевање наследноправне материје. 

Исход предмета: 

Студенти по завршетку треба да овладају следећим знањима и вештинама: 

1. Усвоје теоријска знања из области наследног права;  

2. Буду оспособљени за познавање, разумевање и примену позитивних прописа из области 

наследног права; 

3. Буду оспособљени за разумевање, анализу, синтезу и предвиђање решења и последица 

теоретских и практичних питања наследног права у ширем контексту. 

4. Да  познају и основне институте оставинског поступка кроз практичне задатке и судску 

праксу.  

Садржај предмета:  

Теоријска настава:Увод у предмет;  Појам наследног права, начела, извори и претпоставке за 

наслеђивање; Недостојност за наслеђивање, Заоставштина; Одрицање од наслеђа; Основи позивања 

на наслеђе; Наслеђивање на основу закона; Чињенице на основу којих се наслеђује на основу 

закона, наследни редови; Редовни законски наследни редови, посебна правила за неке законске 

наследнике; Нужни наследници, појам и природа права на нужни део; Нужни и расположиви део, 

лишење права на нужни део, круг нужних наследника, величина нужног дела, повреда нужног дела, 

израчунавање нужног дела, смањење нужног дела; Застарелост захтева; Искључивање из наслеђа; 

Укључивање поклона и легата у наследни део; Наслеђивање на основу завештања; Завештајна 

способност, Облици завештања; Садржина и тумачење завештања; Ништавост и рушљивост 

завештања, Опозив завештања, Доказивање уништеног или сакривеног завештања; Одговорност за 

оставиочеве дугове, Деоба наследства; Уговори у наследном праву, Оставински поступак, Шеме 

законских и нужних наследника; Обрасци тестамената и уговора.Уговор о уступању и расподели 

имовине за живот. Уговор о доживотном издржавању. Застарелост наследноправних захтева. 

Основне одредбе поступка за расправљање заоставштине. Смртовница. Проглашење тестамента. 

Упућивање на парницу. Решење о наслеђивању и решење о легату. Наследноправни захтеви после 

правоснажности решења о наслеђивању.  

 

Практична настава:  

Ближе појашњавање неких од тема које се обрађују на предавањима. Симулација рада из судске 

праксе.Симулација суђења у судници факултета, обрада примера из праксе,шеме законских и 

нужних наследника, одређивање наследних делова, обрасци тестамената и уговора – примери из 

стварног живота. Дискусија одабраних тема уз активно учешће студената. Припрема колоквијума 

и испита. Евалуација реализоване наставе и анализа њених резултата. 

Литература  

1. Почуча, М, Крстинић, Д, Петровић З.: Наследно право, Нови Сад : Правни факултет за 

привреду и правосуђе, ИСБН - 978-86-86121-47-9, 2022. 

2. Бабић, И. Грађанско право, књига 3-наследно право, Службени гласник, Београд, 2015. 

3. Станојчић, Г. Наследно право кроз судску праку, Београд, 2019. 

4. Ђурђевић Д. Институције наследног права, Правни факултет Универзитета у Београду, 

2022. 



5. Панов, С., Кашћелан, Б., Станковић, М. Наследно право, практикум, Правни факултет, 2012.  

6. Бабић И. : Коментар закона о наслеђивању, Службени гласник, ISBN 978-86-519-2699-3, 

2021. 

7. Закон о наслеђивању, Сл. гласник РС, бр. 46/95, 101/2003 - odluka USRS i 6/2015. 

Број часова  активне 

наставе 
Теоријска настава: 45 Практична настава:30 

Методе извођења наставе Интерактивни облици наставе у реалном времену подржани power-point 
презентацијама и аудио визуелним материјалом, симулација судских спорова, 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 
20 

Усмени испит 50 

Практична настава 10   

Колоквијум   20 Укупно поена 100 

 

Студијски програм: Право 

Назив предмета: Кривично право – општи и посебни део 

Наставник: Милошевић Ж. Милан, Радојковић Љ. Звездан 

Статус предмета: Обавезан, друга година, четврти семестар 

Број ЕСПБ:11 

Услов: нема 

Циљ предмета:   

Циљ предмета је упознавање са појмом, предметом, историјским развојем, изворима, структуром и 

функцијом  кривичног права; основним појмовима, принципима и институтима општег и посебног 

дела кривичног права – кривично дело, кривица, саучесништво, кривична санкција; системом 

позитивно правних норми којима се регулише кривично-правна заштита; разматрање релевантних 

теоријских оквира, критичке анализе судске праксе и компаративно-правне анализе; 

оспособљавање за примену принципа, појмова и института у области кривичног права;  овладавање 

специфичним правним вештинама у систему кривичноправне заштите; развијање личне 

одговорности за будући професионални рад. 

Исход предмета:    

Студенти по завршетку треба да овладају следећим знањима и вештинама: 

1. Усвојити теоријска знања из области кривичног права;  

2. Буде оспособљен за разумевање  предмета, структуре и функција кривичног права;  

3. Да овлада принципима и институтима општег и посебног дела кривичног права; 

4. Да има способност за самосталну теоријску и нормативну анализу;  

5. Да је оспособљен да утврди, разјасни и повеже значајне и релевантне претпоставке у 

области кривичног права и примене кривичних санкција према учиниоцима кривичних 

дела, а које обезбеђују ефикасан систем заштите кривичним законодавством одређених 

добара и вредности; 

6. Да је овладао специфичним правним вештинама у систему кривичноправне заштите; 

7. Да је оспособљен да аргументованои компетентно дискутује са другима о питањима из 

области кривичног права. 

Садржај предмета:  

Теоријска настава: Појам и предмет кривичног права.; Развој, извори  и принципи кривичног 

права;  Однос кривичног права и других грана права; Временско и просторно важење кривичног 

законодавства;  Општи појам и биће кривичног дела; Извршење кривичног дела; Саучесништво, 

појам и облици; Подстрекавање; Помагање; Појам и елементи кривице; Урачунљивост, 



неурачунљивост; Појам и врсте кривичних санкција; Кривична дела против живота и тела, 

Кривична дела против слобода и права човека и грађанина, Кривична дела против изборних права, 

Кривична дела против права по основу рада, Кривична дела против части и угледа, Кривична дела 

против полне слободе, Кривична дела против брака и породице, Кривична дела против 

интелектуалне својине, Кривична дела против имовине, Кривична дела против привреде, Кривична 

дела против здравља људи, Кривична дела против животне средине, Кривична дела против опште 

сигурности људи и имовине, Кривична дела против безбедности јавног саобраћаја, Кривична дела 

против безбедности рачунарских података, Кривична дела против уставног уређења и безбедности 

Републике Србије, Кривична дела против државних органа, Кривична дела против правосуђа, 

Кривична дела против јавног реда и мира, Кривична дела против правног саобраћаја, Кривична дела 

против службене дужности,  Кривична дела против човечности и других добара заштићених 

међународним правом, Кривична дела против Војске Србије. 

Практична настава: 

Тумачење и примена одредаба Кривичног законика на конкретна кривична дела и њихове 

учиниоце, посебно са становишта одређивања кривице и одмеравања кривичних санкција, као и 

судске праксе/пресуда виших судских инстанци, праћење казнене политике у погледу одређених 

кривичних дела уз компаративноправни приступ.Припрема колоквијума и испита. Евалуација 

реализоване наставе и анализа њених резултата. 

Литература: 

1. Милошевић М.Кривично право, Факултет за пословне студије и право, Београд, 2019. 

2. Стојановић, З. Кривично право, општи део,Правна књига, Београд, 2019 

3. Стојановић, З; Делић, Н; Кривично право ,Посебни део, Београд, 2020.  

4. Вуковић, И. Кривично право, општи део, Правни факултет Универзитета у Београду, 

ISBN 978-86-7630-999-3, 2022. 

5. Стојановић, З. Коментар Кривичног законика, Службени гласник, Београд, 2020. 

6. Кривични законик, Сл. Гласник РС 85/2005, 88/2005 -  107/2005 -  72/2009, 111/2009, 

121/2012, 104/2013, 108/2014, 94/2016 i 35/2019) 

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 75 Практична настава:45 

Методе извођења наставе Интерактивни облици наставе у реалном времену 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 20 Усмени испит 50 

Практична настава 5   

Колоквијум   25 Укупно поена 100 

 

 

Студијски програм: Право  

Назив предмета: Право ЕУ 

Наставник: Владан Д. Станковић, Милутиновић В. Вељко  

Статус предмета: Изборни, друга година, четврти семестар 

Број ЕСПБ: 6 

Услов:нема 

Циљ предмета:  
Циљ предмета је стицање теоријских знања из области права ЕУ; упознавање студента са првим 
облицима и развојем европских интеграција и стварање ЕУ; суштином, значајем и основним 
садржајем уговора из којих је произишло Право ЕУ; сазнању о правној природи ЕУ; 
структуром, начином рада и надлежностима институција ЕУ; организацијом и значају судског 



система ЕУ; Спољним односима ЕУ ( Проширење ЕУ; Спољна политика ЕУ); Усклађивање 
права Републике Србије са Правом ЕУ. 

Исход предмета:   
Исход предмета су: 

1.  усвојена теоријска знања из области права ЕУ;  
2. да познаје и разуме специфичности права ЕУ у односу на међународно и национално 

право држава чланица;  
3. разуме организацију, надлежност и начин рада институција Европске Уније;  
4. познаје право које усвајају и примењују органи ЕУ; 
5. располаже знањима о надлежностима и деловању судских органа ЕУ,  
6. познаје и разуме однос права Европске Уније и националних законодавстава држава 

чланица идр. 
7. разуме процесе приступања у пуноправно чланство. 

Садржај предмета:  
Теоријска настава: 

Увод у предмет; Појам, настанак и развој Европских интеграција; Настанак и развој Европске 

Уније;  Извори права ЕУ; Уставни оквир и институције Европске уније; Процес одлучивања у 

ЕУ; Основна начела ЕУ; Надлежност ЕУ; Стварање права ЕУ; Законодавни поступак; Судски 

систем Европске Уније; Заштита права пред Судом ЕУ; Одговорности државе због повреде 

права ЕУ; Јединствено тржиште ЕУ; Начело слободе кретања лица, капитала, робе и услуга; 

Право и заштита конкуренције у ЕУ; Однос права Европске Уније и националних 

законодавстава држава чланица; Спољни односи ЕУ- Политика проширење ЕУ и Спољна 

политика ЕУ; Однос ЕУ са другим европским организацијама; Усклађивање права Републике 

Србије са Правом ЕУ.  

Практична настава: 
Ближе појашњавање неких од тема које се обрађују на предавањима. Студије случаја; 
Дискусија: подношење предлога за доношење одлуке и одбрана предлога у Европској комисији; 
Подношење предлога за решавање предмета нелојалне конкуренције надлежном суду-
заступање предлога и одбрана; Придруживање: кандидати за придруживање и Савет; Припрема 
колоквијума и испита. Евалуација реализоване наставе и анализа њених резултата. 

Литература  

1. Вукадиновић, Р. Вукадиновић Марковић, Ј. Увод у институције и право Европске уније, 

Службени гласник, Београд, 2020. 

2. Ракић, Б., Кошутић, Б., Милисављевић, Б. Увод у право европских интеграција, Правни 

факултет Универзитета у Београду ISBN 978-86-7630-733-3, 2018. 

3. Станивуковић, М.  Увод у право ЕУ, Правни факултет, Нови Сад, 2016. 

4. Самарџић, Д. Право Европске уније: Повеља ЕУ о основним правима, Deutsche Gesellshaft 

für internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, 2017. 

5. Форца Б, Крстић С, Станковић В. Заједничка спољна и безбедносна политика Европске 

уније и Република Србија,  Факултет за пословне студије и право, Београд , ISBN 978-86-

6102-059-9, 2023. 

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

Методе извођења наставе 
Интерактивни облици наставе у реалном времену 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 

Активности у току предавања 20 Усмени испит 50 



Практична настава -   

Колоквијум  20   

Израда семинарског рада  10 Укупно поена 100 

 

Студијски програм : Право  

Назив предмета: Међународни односи 

Наставник: Миодраг Л. Гордић 

Статус предмета: Изборни, друга година, четврти семестар  

Број ЕСПБ: 6 

Услов: нема 
Циљ предмета:  
Циљ предмета јесте усвајање теоријских знања о субјектимаи чиниоцима међународних односа; 

упознавање студената са  основнимкарактеристикама и развојем савременемеђународне 

заједнице; оспособљавање студената за континуирано праћење и изучавање међународних 

односа, као и за истраживање савремених појава, процеса и тенденција у међународним 

односима.   
Исход предмета:   
Исход предмета јесу усвојена теоријска знања и разумевање појма и врсте субјеката 

међународних односа (национални, међународни, транснационални) и важнијих 

чиниоцамеђународних односа и њихове међузависности; оспособљеност студената за 

разумевање и тумачење сложених појава и процеса у међународним односима; оспособљеност 

за истраживање савремених појава и процеса и нуђење одговора на проблеме у савременим 

међународним односима. 
Садржај предмета: 
Теоријска настава: 

Увод у предмет; Појам, предмет и развој науке о међународним односима; Метод науке о 

међународним односима; Кратка историја међународних односа;Теорије међународних односа; 

Субјекти међународних односа; Међународне организације као субјекти МО; Транснационални 

субјекти МО; Чиниоци међународних односа; Спољна политика (појам и одлучивање) 

Субјекти, циљеви и средства у СП; Спољна политика и међународни положај Србије; 

Међународна заједница и односи у међународној заједници; Равнотежа снага, колективна 

безбедност и светска влада; Савремени међународни односи. 

Практична настава: 

Вежбе које прате предавања.Студије случајева, семинарски радови. Практични рад-

истраживање савремених појава и процеса. Дискусија одабраних тема уз активно учешће 

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

резултата. 
Литература: 
1. Зоран Р. Пешић Међународни односи, Факултет за пословне студије и право, Београд, 

ISBN 978-86-6102-113-8, 2023. 

2. Smith, S, Owens, P., The globalization of world politics : an introduction to international relations, 

7th ed. Oxford : Oxford University Press, 2017. .hn, 1946- 

3. Џон Миршајмер, Велика заблуда: либерални снови и међународна реалност, ЦИРСД, 

Београд, 2019. 

4. Кегли Јр. Чарлс В., Виткоф Јуџин Р., 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. 



5. Џозеф Н.: Како разумевати међународне сукобе – увод у теорију и историју, Стубови 

културе, Београд, 2006. 

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

Методе извођења наставе  
Предавања су аудиторна, у амфитеатру са свим студентима,  уз коришћење аудио, видео и веб-

материјала. Вежбе се изводе по групама студената у учионицама као аудиторне, где се даље 

увежбавају  поједине теме са предавања и аналазирају примери из праксе, као, практични рад, 

кроз истраживање савремених појава и процеса идр.,као, дискусионе за дискусију одабраних 

тема из пређеног градива, као показне, за презентацију одбрану семинарског рада 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 
Активност у току предавања 5 Писмени испит 35 
Практична настава 5   
Колоквијум 1  15   
Колоквијум 2 25   
Израда и презентација 

семинарског рада 
15 Укупно поена 100 

 

 

Студијски програм: Право  

Назив предмета: Француски језик 2 

Наставник:  

Статус предмета: Изборни, друга година, четврти семестар 

Број ЕСПБ: 5 

Услов: нема 

Циљ предмета:  

Циљ предмета је развијање навика аудирања, говорења, читања и писања у оквиру ограниченог 

броја тема и ситуација везаних за пословну комуникацију. Такође, циљ је да студенти развијају 

језичке и комуникативне компетенције везано за језик струке и да самостално користе 

одговарајућу стручну литературу. 

Исход предмета:  

Након завршених предавања и вежби студенти су оспособљени: 

1. да се служе вештинама читања, говора, аудирања и писања приближно на нивоу А1 

заједничког европског оквира за живе језике, као и појединим елементима 

комуникативне компетенције на нивоу А2 европског језичког оквира. 

Садржај предмета:  

Теоријска настава: 

Граматика: Партитивни члан. Неодређене заменице и придеви. Просте релативне заменице. 

Женски род и множина придева. Перфекат (Passé composé). Блиско прошло време (Passé récent). 

Имперфекат. Футур и кондиционал презента. Императив. Интерогација. Негација. Поређење.  

Лексика: Најчешће употребљаване речи у пословној комуникацији. Теме које се односе на 

свакодневни живот и језик струке (а у вези са изабраним студијским смером). Појмови који се 

односе на законитост; правни систем; правне вредности; правна норма; правни акти; правни 

промет; заступништво. Réservations, produits, courses, paiements, banques, taxes, circulation, repas 

d’affaires, organisation d’un colloque. CV. Lettre de motivation.  

Култура и цивилизација: Празници и нерадни дани у Француској. Школски систем. 

Регрутовање. Типови уговора. Пословни оброци. Пословне навике. Француске регије.  

Практична настава: 



Вежбе које прате предавања. Увежбавање рецептивних и продуктивних језичких вештина. 

Студенти користе интернет-ресурсе на француском језику и на основу тога припремају 

самостални семинарски рад. Припрема колоквијума и испита. Евалуација реализоване наставе 

и анализа њених резултата. 

Литература 

1. Думањић, Ј. Француски језик 2, Факултет за пословне студије и право, Београд, ISBN 

978-86-81088-76-0 2021.  

2. Радојковић Илић, К. Француски језик у праву, Правни факултет Универзитета у 

Београду ISBN 978-86-7630-644-2, 2016. 

3. Нада Варничић-Донжон ет ал.,: Француски језик за правнике, Правни факултет 

Универзитета у Београду, 2011.  

4. Dušanka Točanac, Tanja Dinić, Jasna Vidić, Francusko-srpski rečnik, Zavod za udžbenike, 

Beograd, 2017. 

5. Јовановић С., : Француско-српски речник, Београд, 2014. 

6. C. Miquel : Grammaire en dialogue,Paris, 2013. 

7. Tопаловић Рaдман A., Нешић М.,: Граматика француског језика, са решењима, 

Београд, 2012. 

Број часова  активне наставе Теоријска настава:15 Практична настава:60 

Методе извођења наставе 

Интерактивни облици наставе у реалном времену уз коришћење аудио, видео и веб-материјала 

(PowerPoint Presentation, мобилне апликације, online квизови за вежбање вокабулара и 

граматике), самостални рад студената, 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 15 Усмени испит 20 

Колоквијум 1  15   

Колоквијум 2 15   

Израда семинарског рада 10 Укупно поена 100 

 

Студијски програм : Право  

Назив предмета:  Руски језик 2 

Наставник: Лилић В. Владана 

Статус предмета: Изборни, трећа година, четврти семестар 

Број ЕСПБ: 5 

Услов: нема 

Циљ предмета 

Циљ предмета је развијање навика аудирања, говорења, читања и писања у оквиру 

ограниченог броја тема и ситуација везаних за пословну комуникацију. Такође, циљ је да 

студенти развијају језичке и комуникативне компетенције везано за језик струке и да 

самостално користе одговарајућу стручну литературу. 

Исход предмета 

Очекује се да савладавањем програма предмета студент успешно може да: 

1. овлада вештинама читања, говора, аудирања и писања приближно на нивоу А2 

заједничког европског оквира за живе језике. 

2. познаје основне правне појмове / терминологију (разликује је од општег језика) 



3. једноставно и кратко исказује и пише (по моделу) своје мишљење и став, 

коментарише, описује, аргументује ситуације и проблеме. 

Садржај предмета 

Теоријска настава: 

Граматика: Врсте речи. Граматичке категорије именица (род, број, падеж, живо/неживо). 

Именичке деклинације (прва, друга, трећа, четврта). Именице pluralia tantum и singularia 

tantum. Утврђивање глаголских времена. Глаголи кретања: парови и промена. Редни бројеви. 

Основне врсте реченица. Врсте придева. Промена придева. Кратки и дуги придеви. Поређење 

придева. Управни и неуправни говор. Сложена реченица. 

Лексика: Најчешће употребљаване речи у пословној и свакодневној комуникацији.. Время на 

часах, в магазине, обувь и одежда, выходные в Москве, спорт, еда и ресторан, бизнесмен и 

бизнес, резюме, мотивационное письмо, деловое письмо, транспорт; командировка; 

таможенный досмотр; гостиница; объявление и прием на работу; свободные вакансии; 

презентация фирмы-заявление и интервью; деловые телефонные разговоры; деловая 

переписка; банковская сфера; подготовка сделки; переговоры в фирме; федеральная служба 

безопасности РФ, у адвоката, суд.  
Култура и цивилизација: Празници и нерадни дани у Русији, знаменитости и историја 

престонице, временске зоне РФ, спорт и спортске навике у Русији, руска трпеза и пословни 

оброци, пословне навике. Основни појмови везани за пословни живот и правни систем РФ. 

Устав, људска права, државни органи власти, судство (организација судова – Русија и Србија). 

Практична настава: 

Вежбе које прате предавања. Увежбавање рецептивних и продуктивних језичких 

вештина.Студенти користе интернет-ресурсе на руском језику и на основу тога припремају 

самостални семинарски рад. Припрема колоквијума и испита. Евалуација реализоване наставе 

и анализа њених резултата. 

Литература  

1. Маројевић Радмило: Руска граматика, Романов ДОО, Београд, 2022. 

2. Станковић Богољуб: Руско-српски, српско-руски речник, Завод за уџбенике, Београд, 

2011. (или било који од више издања овог аутора) 

3. Костић Вукашин, Ћирић Александар: Руски језик за правнике, Правни факултет, 2015 

(Бања Лука : Графопапир), 2015. 

4. Милинковић Љ. Руски језик за правнике, Друштво Гордиком Београд, 2006. 

5. Андрюшина, Н.П., Козлова Т.В. Лексический минимум по русскому языку как 

иностранному. Базовый уровень. Общее владение (электронное издание), СПб. : 

Златоуст, 2015. 

Број часова  активне наставе Теоријска настава:15 
Практична 

настава:60 

Методе извођења наставе 

Интерактивни облици наставе у реалном времену уз коришћење аудио, видео и веб-материјала 

(PowerPoиnt Presentatиon, мобилне апликације, online квизови за вежбање вокабулара и 

граматике),самостални рад студената, индивидуалне и колективне консултације, укључивање 

изворних говорника и правних експерата у наставни процес. 

Оцена знања (Максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

Активност у току предавања  5 Писмени испит 20 

Практична настава 15 Усмени испит 20 

Колоквијум 1  15   



Колоквијум 2 15   

Израда семинарског рада 10 Укупно поена 100 

 

 

 

Студијски програм:Право  

Назив предмета: Управно право 

Наставник: Недељко М. Крајишник 

Статус предмета: Обавезан, трећа година, пети семрстар 

Број ЕСПБ: 9 

Услов: нема 

Циљ предмета:  
Циљ предмета је стицање теоријских знања из 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, 
оспособљавање за примену знања у проналажењу и коришћењу релевантних информација уз 
помоћ нових технологија, база података и претраживача. 

Исход предмета:   
Исход предмета су: 

1. усвојена теоријска знања из области управног права, о томе да се основни постулат 
правне државе остварује нормама управног права, управна функција се врши 
искључиво у границама закона и других правних прописа;  

2. знање да вршење управне функције подлеже различитим моделима правне и 
ванправне контроле; 

3. студент је овладао основама доктрине и праксе управног права, као и теоријским и 
законским решењима организације и рада јавне управе у нашој земљи. 

Садржај предмета:  
Теоријска настава: 
Увод у предмет; Теоријске основе управног права; Позитивно-правни појам управе; 
Функционални појам управе у материјалном и формалном смислу; Положај и улога управе, 
Организација и субјекти управе; Државна, недржавна и јавна управа, Управна делатност, 
Вршиоци управне делатности, Акти управе; Управне процедуре Управни поступак, Контрола 
управе; Одговорност управе; Прекршаји. 

Практична настава: 
Анализа студија случаја у вези са одговорношћу управа.  Приказ и анализа организације и 
рада јавне управе у Србији. Практични рад - Израда управних аката; Анализа процедура у 
управном праву; Припрема колоквијума и испита. Евалуација реализоване наставе и анализа 
њених резултата. 

Литература  
1. Томић, З. Опште управно право: организационо, материјално, процесно, Правни 

факултет, Београд, 2021. 

2. Кулић М., Управно право – општи део, Нови Сад, 2017. 

3. Милосављевић Б., Управно право, „Службени гласник РС“ и Правни факултет 

Универзитета Унион, Београд, 2012. 

4. Милков Д., Управно право I - уводна и организациона питања, Центар за издавачку 

делатност - Правни факултет у Новом Саду, 2013.  

5. Милков Д., Управно право II - управна делатност, Центар за издавачку делатност - 

Правни факултет у Новом Саду, 2012.  



6. Милков Д., Управно право III - контрола управе, Центар за издавачку делатност - 

Правни факултет у Новом Саду, 2012. 

Број часова  активне 

наставе 
Теоријска настава: 60 Практична настава: 30 

Методе извођења наставе 
Интерактивни облици наставе у реалном времену подржани power-point презентацијама и 
аудио визуелним материјалом, анализа студија случаја, самостални рад студената, 
индивидуалне и колективне консултације. 

Оцена знања (Максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

Активност у току 

предавања 
20 

Усмени  испит 50 

Практична настава 10   

Колоквијум  20   

 

 

 

Студијски програм:Право  

Назив предмета: Међународно јавно право 

Наставник: Милијана Б. Даневска, Јончић Ј. Милош 

Статус предмета:Обавезан, трећа година, пети семестар 

Број ЕСПБ: 8 

Услов: нема 

Циљ предмета:  
Циљ предмета је упознавање студената са основним карактеристикама, појмовима и 
институтима међународног јавног права, друштвеним процесима и законитостима који 
владају унутар међународне заједнице и правном техником која твори специфичан 
нормативни поредак и регулише односе између држава и међународних организација и 
осталих ентитета-јединки од међународног интереса. 

Исход предмета:   
Студенти по завршетку треба да овладају следећим знањима и вештинама: 

1. Да су овладали теоријским знањем из области међународно јавног права;  
2. Да су оспособљени за разумевање и правилно тумачење и примену норми 

међународног јавног права; 
3. Да су оспособљени за почетни ниво практичке оперативности на пољу интеракцијске 

комуникације субјеката међународних односа и примену стеченог теоријског знања 
на пољу рационализације и логичке примене норми и процедура садржаних у 
међународним судским инструментима и међународним судским телима. 

Садржај предмета:  
Теоријска настава: 
Појам и природа међународног јавног права; Настанак и развој међународног права; 
Доктрина међународног јавног права; Однос  домаћег и међународног права; Формални 
извори међународног права; Субјекти међународног права; Држава; Признање држава и 
влада; Основна права и обавезе држава; Надлежност државе у међународном праву; 
Одговорност државе; Органи за одржавање међународних односа; Мултилатерална 
дипломатија; Сукцесија држава; Границе у међународном праву; Начини стицања и губитка 
државне територије; Међународне службености; Међународне реке; Поморска област; 
Ваздушна област; Поларне области; Космичко пространство; Правила међународног 



уговорног права; Међународне организације; Уједињене нација; Међународни суд правде. 
Практична настава: 
Студије случаја- употреба силе у међународним односима идр.; Практичан рад:решавање 
конкретних проблема који се односе на чланство државе у међународним интеграцијама; 
решавање конкретних задатака који се односе на функционисање појединих међународних 
интеграција; решавање конкретних задатака о мирном решавању спорова (међународни 
судови, арбитраже, посредовање); Припрема колоквијума и испита. Евалуација реализоване 
наставе и анализа њених резултата. 

Литература  

1. Крећа, М. Међународно јавно право, Правни факултет Универзитета у Београду, 

Београд ISBN 978-86-7630-992-4, 2022. 

2. Кривокапић, Б. Међународно јавно право, Институт за упоредно право, Правни и 

пословни факултет, Београд, 2017. 

3. Станковић М., Петров В., Симовић Д. Људска права, Правни факултет Универзитета 

у Београду, ISBN 978-86-7630-771-5, 2018. 
4. Shaw, M. J. International Law, Cambridge University Press, 2021. 

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 45 
Практична 

настава:30 

Методе извођења наставе 
Интерактивни облици наставе у реалном времену 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 30 Усмени испит 50 

Практична настава 5   

Колоквијум   15 Укупно поена 100 

 

 

Студијски програм: Право  

Назив предмета: Енглески језик правне струке 3 

Наставник: Бешић Вукашиновић Ц. Долорис 

Статус предмета: Обавезан, трећа година, пети семестар 

Број ЕСПБ: 5 

Услов: нема 

Циљ предмета:  

Циљ предмета је даље развијање говорних вештина, читања, аудирања и писања на нивоу Ц1 

европског оквира за живе језике, односно систематска надоградња језичких компетенција и 

вештина на енглеском језику стечених кроз предмете Енглески језик 1 и 2. Циљ предмета је да 

студенти стекну одговарајуће језичке компетенције које су неопходне не само за успешно 

обављање послова у струци, већ и за даље образовање и усавршавање кроз усавршавање 

стручне терминологије карактеристичне за енглески језик струке (пословни енглески). 

Оспособљавање студената да самостално користе енглески језик у даљем академском и 

професионалном раду. 

Исход предмета:  

Студенти ће овладати језичким конструкцијама карактеристичним за пословни енглески језик  

и самоуверено их користити за усмену и писану комуникацију у професионалном и академском 

раду. 

Садржај предмета:  



Теоријска настава: 

Граматика: Дескриптивна граматика (Idioms, Noun compounds and noun phrases, Multiword verbs, 

Present and past tenses, Passives, Adverbs of degree, Text reference, Modal perfect, Dependent 

prepositions, Gerunds,  Conditionals, Prediction and probability). 

Лексика: Текстови из свакодневног живота и сфере изабраног студијског програма. Упознавање 

студената са специфичностимапословног вокабулара на енглеском језику. 

Култура и цивилизација: Осврт на аспекте британске културе и обраде тема које се тичу: 

анализе културолошких разлика приликом пословних сусрета припадника различитог 

културолошког порекла. 

Практична настава:  

Вежбе које прате предавања. Увежбавање рецептивних и продуктивних језичких вештина. 

Студенти користе интернет-ресурсе на Енглеском језику и на основу тога припремају 

самостални семинарски рад. Припрема колоквијума и испита. Евалуација реализоване наставе 

и анализа њених резултата. 

Литература 

1. Cotton, D., Falvey, D. & Kent, S. (2012). Market Leader, Course book, Upper Intermediate, 

ISBN: 9781292134819, © Pearson Education Limited 

2. Cotton, D., Falvey, D. & Kent, S. (2012). Market Leader, Practice file, Upper Intermediate,  

ISBN9781408237106, © Pearson Education Limited 

3. Amy Krois-Lindner, Matt Firth (2008). Introduction to International Legal English. ISBN: 

9780521718998, CUP 

4. Поповић Силвана, Ошмјански Вера. (2022.),Legal English, Правни факултет 

Универзитета у Београду, ISBN 978-86-7630-984-9 

5. Cambridge Business English Dictionary (2011). ISBN: 9780521122504; CUP 

6. Grammar for Business with Audio CD  (2009). ISBN: 9780521727204, CUP 

Mascull, B. (2017).  Business Vocabulary in Use: Intermediate, ISBN: 9781316629970, CUP 

7. Мутавџић, Т., Бешић-Вукашиновић, Д., Kрмпот, В. (2023).  Практикум за Енглески 

језик 3,Факултет за пословне студије и право: Факултет за информационе технологије 

и инжењерство, Београд. 

Број часова  активне наставе Теоријска настава:15 
Практична 

настава:60 

Методе извођења наставе  

Интерактивни облици наставе у реалном времену уз коришћење аудио, видео и веб-материјала 

амостални рад студената, индивидуалне и колективне консултације, комуникативни метод.  

Оцена знања (Максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

Активност у току предавања  5 Писмени испит 20 

Практична настава 15 Усмени испит 20 

Колоквијум 1  15   

Колоквијум 2 15   

Израда семинарског рада 10 Укупно поена 100 

 

 

 

Студијски програм: Право 



Назив предмета: Основи међународног кривичног права 

Наставник/наставници: Милан Ж. Милошевић  

Статус предмета: Изборни, трећа година, пети семестар 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: нема 

Циљ предмета:  

Циљ предмета је развијање научних сазнања, академских вештина и практичних способности у тумачењу 

и примени прописа у области међународног кривичног права, развијање креативних способности као и 

овладавање методама истраживања и примене основних појмова и општих института међународног 

кривичног права, овладавање специфичним правним вештинама у систему конкретних међународних 

кривичних дела, међународних полицијских организација, међународног кривичног правосуђа и  

међународног извршног кривичног права, а све у складу са савременим правцима развоја и тенденцијама 

научне мисли у области међународног кривичног права  
Исход предмета:   

Студенти по завршетку треба да овладају следећим знањима и вештинама: 

1. Да усвоје теоријска знања из области међународног кривичног права;  

2. Да буду оспособљени за самосталну теоријску и нормативну анализу међународног 

материјалног, процесног и извршног кривичног права;  

3. Да буду оспособљени за разумевање  предмета, структуре и функција међународног 

кривичног правосуђа;  

4. Да буду оспособљени да је утврде, разјасне и повежу значајне и релевантне 

претпоставке у области процесуирања и примене кривичних санкција према учиниоцима 

међународних кривичних дела, а које обезбеђују ефикасан систем легислативне заштите 

цивилизацијски одређених добара и вредности; 

5. Да буду оспособљени да аргументовано и компетентно дискутује са другима о 

доктринарним и практичним питањима из области међународног кривичног права.  

 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Увод у наставни предмет; Појам, предмет, и извори међународног кривичног права; Принципи 

међународног кривичног права; Појам и елементи међународног кривичног дела, Објект и субјект 

међународног кривичног дела, Основи искључења међународног кривичног дела; Појам, елементи 

и основи искључења кривице; Стадијуми у извршењу међународног кривичног дела; Појам, 

карактеристике и облици саучесништва у извршењу међународног кривичног дела; Појам, 

карактеристике и историјски развој санкције за међународно кривично дело; Карактеристике и 

облици испољавања кривичних дела против човечности и међународног права у међународном и 

домаћем кривичном праву; Карактеристике и облици испољавања осталих кривичних дела 

пореклом иѕ међународног права, Појам, историјски развој, организација и надлежност органа 

међународног кривичног правосуђа; Поступак пред међународним кривичним судовима; Појам и 

врсте међународне кривичноправне помоћи. 

 
Практична настава:  

Тумачење и примена одредаба међународног кривичног права на конкретна кривична дела из 

Кривичног законика и њихове учиниоце, посебно са становишта одређивања кривице и 

одмеравања кривичних санкција, као и судске праксе/пресуда виших судских инстанци у домаћем 

и међународном праву, праћење казнене политике у погледу одређених кривичних дела уз 

компаративноправни приступ; Студије случајева; Припрема колоквијума и испита. Евалуација 

реализоване наставе и анализа њених резултата.  

Литература: 

1. Милошевић М.Кривично право, Факултет за пословне студије и право, Београд, 2019. 



2. Шкулић М. Међународно кривично право, Правни факултет Универзитета у Београду 

ISBN 978-86-6132-036-1, 2022. 

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

науке у Крагујевцу, 2020. 

4. Majић, M. Примена међународног кривичног права у националним правним системима, Службени 

гласник, Београд, 2009. 

5. Векарић Б., Кривичноправне специфичности ратних злочина, АТЦ, Београд, 2017. 

6. Бодрожић И., Тероризам као категорија националног и међународног кривичног права, 

Криминалистичко-полицијски универзитет, Београд, 2022. 

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 75 Практична настава:45 

Методе извођења наставе Интерактивни облици наставе у реалном времену 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 20 Усмени испит 50 

Практична настава 5   

Колоквијум   25 Укупно поена 100 

 

 

Студијски програм: Право 

Назив предмета: Право интелектуалне својине 

Наставник: Јован Р. Шарац 

Статус предмета: Изборни, трећа година, пети семестар 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: нема 

Циљ предмета:  
Циљ предмета је стицање теоријских знања из области остваривања и заштите интелектуалне 
својине у националним и међународним оквирима; упознавање студената са најзначајнијим 
појмовима и институтима релевантним у области права интелектуалне својине, поступцима, 
методама и процесима истраживања у овој области; за разумевање појма и значаја интелектуалне 
својине као посебног, специфичног права која имају аутори, проналазачи и остали носиоци права 
интелектуалне својине и  која правни поредак земље   признаје  носиоцу права.. 

Исход предмета:   
Исход предмета су: 

1. усвојена теоријска знања из области права интелектуалне својине;  
2. студент схвата генезу и развој интелектуалне својине;  
3. овладао је основним појмовима и институтима из области права интелектуалне својине; 
4. овладао је поступком  остваривања правне заштите индустријске својине;   
5. оспособљен је  за вођење поступка за заштиту права интелектуалне својине пред 

надлежним органима;  
6. оспособљен  да аналитички сагледа  поједине појмове и законска решења у овој области; 
7. разуме улогу и значај интелектуалне својине као подстицај унапређења људског 

стваралаштва, развоја науке и технологија. 

Садржај предмета:  

Теоријска настава: 

Увод у предмет; Појам интелектуалне својине; Развој права интелектуалне својине; Однос права 

интуектуалне својине са другим гранама права; Ауторско право,  Права сродна ауторском праву; 

Пренос ауторског и сродних права, Колективно остваривање ауторског и сродних права;  Заштита 



ауторског и сродних права; Развој права индустријске својине; Патентно право; Право 

индустријског дизајна; Право жига; Право географске ознаке порекла; Заштита топографије 

интегрисаног кола, Право заштите биљних сорти; Пословна тајна, Заштита назива интернет 

домена, Заштита права индустријске својине; Пренос права индустријске својине; Право 

конкуренције; Право конкуренције у Републици Србији; Право конкуренције у Европској Унији; 

Међународно право интелектуалне својине; Завод за интелектуалну својину; Европски патентни 

завод; Светска организација за интелектуалну својину. 

Практична настава: 

Анализа законских услова за заштиту ауторских дела; Разматрање конкретних проблема у 

регулисању кривотворене и пиратске робе на тржишту; Разматрање услова за стицање патената, 

жига и индустријског дизајна; Анализа случаја престанка права на жиг, патент и индустријски 

дизајн; Израда семинарског рада; Припрема колоквијума и испита. Евалуација реализоване 

наставе и анализа њених резултата. 

Литература 
1. Марковић С., Поповић Д.,: Право интелектуалне својине, Правни факултет, Београд, 

2020. 
2. Ћеранић Перишић Јелена. Одговорност интернет посредника за повреду жига, Институт 

за упоредно право, 2020. 
3. Шарац, Ј. Право информационих технологија, Факултет за пословне студије и право, 

ISBN 978-86-81400-43-2, 2020. 

4. Шарац, Ј. Проналазак и научно откриће у свјетлу патентног права, Бања Лука, 2015. 
5. Лукиновић Марио.  Интелектуална својина, Правни факултет Универзитета Унион, 2022. 
6. Поповић Душан, Јовановић Марко. Право интернета, Правни факултет Универзитета у 

Београду, 2020. 
7. Закон о ауторском и сродним правима и закони у области индустријске својине 

Број часова  активне наставе Теоријска настава:30 
Практична 

настава:30 

Методе извођења наставе  
Интерактивни облици наставе у реалном времену 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 

Активности у току предавања 20 Усмени испит 50 

Практична настава 5   

Колоквијум 1 20   

Израда семинарског рада  5 Укупно поена 100 

 

 

Студијски програм:Право  

Назив предмета: Кривично процесно право 

Наставник: Милошевић Ж. Милан   

Статус предмета: Обавезан, трећа година, шести семестар 

Број ЕСПБ: 9 

Услов: нема 

Циљ предмета:  
Циљ предмета је стицање теоријских знања из области кривично процесног права; упознавање 
студента о кривичном поступку као средству којим држава, преко државних органа и неких других 



лица, предузима на одговарајући начин низ радњи у борби против криминалитета; стицање знања 
о предмету, субјектима, основним начелима на којима почива кривично процесно право.  

Исход предмета:   
Исход предмета су: 

1.  усвојена теоријска знања из области кривично процесног права;  
2. оспособљеност за разумевање  основних  начела кривичног поступка, појма и врста 

процесних радњи;  
3. оспособљеност да изложи и детаљно објасни поступак по правним лековима;  
4. оспособљеност да уме да састави у основним елементима правне акте кривичног поступка 

као и да именује и дефинише основне институте кривичног процесног права. 

Садржај предмета:  

Теоријска настава: 

Увод у предмет; Појам, предмет, извори и тумачење кривичног процесног права, Основна начела 

кривичног поступка; Процесни субјекти; Суд; Изузеће судија; Странке у кривичном поступку; 

Тужилац; Окривљени; Бранилац окривљеног; Оштећени, Законски заступник и пуномоћник, 

Остали учесници поступка; Ток кривичног поступка; Преткривични поступак; Претходни 

кривични поступак; Истрага; Процесне радње; Потражне мере и радње; Опште доказне радње; 

Посебне доказне радње; Мере за обезбеђење присуства окривљеног;  Хапшење и притвор; 

Споразуми јавног тужиоца и окривљеног; Оптужница; Главни претрес; Прејудицијална питања; 

Имовинско-правни захтев; Трошкови кривичног поступка; Доношење пресуде, Редовни правни 

лекови; Ванредни правни лекови; Посебни кривични поступци; Помоћни кривични поступци. 
Практична настава: 
Упознавање са практичним вођењем кривичног поступка и израде одлука; Симулација судског 
претреса и доказног поступка; Суочавање са конкретним проблемима из правосудне праксе 
укључујући питања угрожавања судске независности, компаративна решења ЕУ држава 
Практични рад: Анализа судског матеијала (пријава, оптужница, пресуда, жалба и сл.). Дискусија 
о конкретним проблемима из правосудне праксе уз активно учешће студената. Припрема 
колоквијума и испита. Евалуација реализоване наставе и анализа њених резултата. 

Литература  

1. Милошевић М., ет ал.,: Кривично процесно право, Факултет за пословне студије, Београд, 2018. 

2. Бејатовић, С. Кривично процесно право, Службени гласник, 2019. 

3. Милошевић, М. Правна клиника кривичног процесног права Србије, Факултет за пословне 

студије, Београд, 2018. 

4. Шкулић М. Кривично процесно право, Правни факултет Универзитета у Београду, 2022. 
5. Илић, Г., Мајић, М., Бељански С. и Трешњев А. Коментар законика о кривичном поступку,  

Службени гласник, Београд ISBN 978-86-519-2803-4, 2022. 

6. Законик о кривичном поступку, Службени гласник бр. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 

45/2013, 55/2014 i 35/2019 

Број часова  активне наставе Теоријска настава:60 Практична 

настава:30 

Методе извођења наставе 
Интерактивни облици наставе у реалном времену подржани power-point презентацијама и аудио 
визуелним материјалом, симулација судских спорова, анализа студија случајева, самостални рад 
студената, индивидуалне и колективне консултације. 

                                                     Оцена знања (Максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

Активности у току предавања 20 Усмени испит 50 

Практична настава 10   

Колоквијум  20 Укупно поена 100 

 



 

Студијски програм: Право  

Назив предмета: Облигационо право 

Наставник: Томић Ј. Јована, Гајинов Ж. Тамара, Ђуричић М. Небојша 

Статус предмета: Обавезан, трећа година, шести семестар 

Број ЕСПБ: 11 

Услов: нема 

Циљ предмета:  
Циљ предмета је стицање теоријских знања о основним институтима Облигационог права и 
оспособљавање студената за практичну примену правних правила у овој области. Циљ је да 
успешним савладавањем материје, студенти могу да критички сагледају и правилно тумаче 
облигационоправне норме, разумеју начела Облигационог права, препознају правило које би 
требало применити на решавање конкретног случаја, самостално сачине уговор и остваре 
потраживање из неког облигационог односа. 

Исход предмета:  
Студенти по завршетку наставе треба да овладају следећим знањима и вештинама: 
 

1. да усвоје теоријска знања из области Облигационог права, 
2. да буду оспособљени за правилно тумачење облигационоправних норми;  
3. да буду оспособљени да препознају, утврде и разликују опште појмове и правила 

Облигационог права; 
4. да савладају вештине примене облигационоправних норми у пракси. 

Садржај предмета:  
Теоријска настава: 

Појам, предмет и значај облигационог права; Формални извори облигационог права; Основна 

начела облигационог права; Појам, подела и извори облигација; Појам облигационог уговора; 

Услови за закључење уговора и форма уговора; Предмет уговора и кауза; Подела облигационих 

уговора; Престанак уговора; Проузроковање и накнада штете; Субјективна и објективна 

одговорност; Стицање без основа, пословодство без налога и једнострана изјава воље као извори 

облигација; Дејства облигација; Престанак облигација; Промена повериоца или дужника; Уговор 

о продаји;  Уговор о размени; Уговор о поклону;  Уговор о зајму; Уговор о делу; Уговор о налогу; 

Уговор о остави; Уговор о закупу; Уговор о послузи; Уговор о грађењу; Уговор о ортаклуку; 

Уговор о организовању путовања; Посреднички уговор о путовању. 
Практична настава: 
Практични рад – анализа садржаја облигационоправних норми; симулација судских спорова; 
израда уговора о купопродаји; анализа случајева из судске праксе; припрема колоквијума и 
испита. Евалуација реализоване наставе и анализа њених резултата. 

Литература  

1. Радишић, Ј. Облигационо право, Ниш : Центар за публикације Правног факултета, ISBN - 

978-86-7148-282-0, 2021. 

2. Пајтић, Б., Радовановић, С., Дудаш, А. Облигационо право, Правни факултет у Новом 

Саду, Нови Сад, 2018. 

3. Перовић, С., Облигационо право, Правни факултет Универзитета у Београду,  Београд, 

1980. и каснија издања. 

4. Закон о облигационим односима ("Сл. лист СФРЈ", бр. 29/78, 39/85, 45/89 - одлука УСЈ и 

57/89, "Сл. лист СРЈ", бр. 31/93, "Сл. лист СЦГ", бр. 1/2003 - Уставна повеља и "Сл. гласник 

РС", бр. 18/2020) 

5. Вељковић, Д. Коментар Закона о облигационим односима, Београд : Нова цонсултинг : 

Свет књиге, ИСБН - 978-86-81732-05-2; 978-86-81732-00-7, 2020. 

Број часова  активне наставе Теоријска настава:75 
Практична 

настава:45 



Методе извођења наставе 
Интерактивни облици наставе у реалном времену подржани power-point презентацијама и аудио 
визуелним материјалом, симулација судских спорова, 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 20 Усмени испит 50 

Практична настава 10   

Колоквијум 1  10   

Колоквијум 2 10 Укупно поена 100 

 

 

 

Студијски програм:Право  

Назив предмета: Правна етика 

Наставник: Симић М. Жељко 

Статус предмета: Изборни, трећа година, шести семестар 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: нема 

Циљ предмета:  

Циљ предмета је стицање теоријских знања из области правне етике; упознавање са појмом, 

предметом и методом етике, одређењем етике као науке и као феномена; стицање знања  о 

основним поставкама правне етике у свету правне науке и правне праксе, историјом развоја 

етичко правне мисли,применом правне етике на проблеме данашњице, утицајем правне етике 

на национални правни систем кроз низ конкретних правно-етичких проблема; професионалном 

одговорношћу адвоката, судија и тужилаца; компаративном анализом стандарда везаних за 

правну етику у земљи и свету. 

Исход предмета:  

Исход предмета су: 

1.  усвојена теоријска знања из области пословне и правне етике;  

2. оспособљеност у препознавању морално спорних питања у пословању, разумевању 

концепције моралне одговорности, као и разумевању утицаја алтернативних решења 

датог пословног проблема на друштво и природну средину;  

3. оспособљеност да разумесуштину правне етике и њеног значаја кроз практичне примере 

из правне праксе; овладао је општим појмовима правне етике и принципима  

професионалне етике правника, професионалне одговорности адвоката, судија и 

тужилаца;  

4. стекао  је вештине и оспособљен је за примену основних норми понашања у правној 

пракси. 

Садржај предмета:  

Теоријска настава: 

Увод у предмет; Појам, предмет и метод етике; Одређење етике као науке и као феномена; 

Порекло етике; Појам и предмет правне етике; Историја етичко-правне мисли запада;  Античка 

правна етика; Средњевековна правна етика; Кантова правнаетика; Утилитаристичка правна 

етика; Извори правне етике у Србији;Професионална одговорност адвоката;  Професионална 

одговорност судија;Професионална одговорност тужилаца;  Компаративна анализа стандарда 

везаних за правну етику уСрбији и Европској Унији, Јапану и САД; Савремена правна етика. 



Практична настава: 

Ближе појашњавање неких од тема које се обрађују на предавањима, са посебним освртом на 

тумачење основних норми понашања у правној пракси. Хипотетички проблеми и решавање 

проблема из ове тематике из праксе. Студије случајева. Дискусија одабраних тема уз активно 

учешће студената.  Припрема колоквијума и испита. Евалуација реализоване наставе и анализа 

њених резултата. 

Литература  

1. Гроздић, Д. Борислав, Павловић, Зоран: Увод у правну етику, Универзитет Привредна 

Академија, Нови Сад, 2017. године 

2. Ђурић, А. Социологија и правна етика, Београдска пословна школа, Београд, 2017. 

3. Костадиновић, И. Правна етика, Факултет за право, безбедност и менаџмент 

"Константин Велики", Ниш, 2020. 

4. Кодекс професионалне етике адвоката,Сл. гласник РС, бр. 27/2012. 

5.  Етички кодекс судија , ("Сл. гласник РС", бр. 96/2010 и 90/2021) 

6. Етички кодекс јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца, ("Сл. гласник РС", бр. 

42/2021) 

7. Етички кодекс јавних бележника, 2016. https://beleznik.org/propisi 

8. Кодекс професионалне етике извршитеља, https://www.pravno-informacioni-

sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/drugeorganizacije/kodeks /2016/105/1 

Број часова  активне наставе Теоријска настава:30 
Практична 

настава:30 

Методе извођења наставе Интерактивни облици наставе у реалном времену 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 20 Писмени испит 20 

Практична настава - Усмени испит 30 

Колоквијум 1 10   

Колоквијум 2 10   

Израда семинарског рада 10 Укупно поена 100 

 

 

Студијски програм/студијски програми: Право  

Назив предмета: Правна информатика 

Наставник: Дедић Ђ. Велимир 

Статус предмета: Изборни, трећа година, шести семестар 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: нема  

Циљ предмета:  

Циљ овог предмета је стицање знања потребног за примену информационих технологија у 

домену права.  

Исход предмета:   

Исход предмета су: 

1.  усвојена теоријска знањa; 

2.  разуме напредне концепте правне информатике;   

3. разуме основне концепте права информационих технологија; 

https://beleznik.org/propisi
https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/drugeorganizacije/kodeks
https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/drugeorganizacije/kodeks


4.  разуме начине злоупотребе у домену софтверског криминалитета 

Садржај предмета:  

Теоријска настава:  

Увод у правну информатику;  Управљање правним докуменатима;  Проналажење и прегледање 

правних информација;  Кодирање, означавање и класификација правног знања;  Стандарди у 

правној информатици и отворени приступ правним информацијама;  Основе права 

информационих технологија, софтверске индустрије и својине;  Злоупотребе информационих 

технологија, комјутерски криминалитет; Основе дигиталне форензике. 

Практична настава: Ближе појашњавање неких од тема које се обрађују на предавањима. 

Студије случајева, дискусија. Припрема колоквијума и испита. Евалуација реализоване наставе 

и анализа њених резултата. 

Литература  

1. Марко Лукиновић, Правна информатика, Универзитет Унион 2011. 

2. Núria Casellas et al.,: Legal Ontology Engineering: Methodologies, Modelling Trends, and 

the Ontology of Professional Judicial Knowledge, London: Springer, 2011. 

3. Стеван Лилић, С., Драган Прља Д.,: Правна информатика – вештина, Правни факултет 

Универзитета у Београду, 2011. 

4. Шарац, Ј. Право информационих технологија, Факултет за пословне студије и право, 

2020.ISBN 978-86-81400-43-2 

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

Методе извођења наставе Интерактивни облици наставе у реалном времену у реалном 

времену 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 

Активности у току 

предавања 
20 

Усмени испит 50 

Практична настава -   

Колоквијум  20   

Израда семинарског рада  10 Укупно поена 100 

 

 

 

Студијски програм/студијски програми: Право  

Назив предмета: Еколошко право 

Наставник: Барјактаревић А. Драгана 

Статус предмета: Изборни, трећа година, шести семестар 

Број ЕСПБ:6 

Услов: нема 

Циљ предмета:  

Циљ предмета је упознавање студената са основним појмовима еколошког права, процесима 

његовог настанка, развоја и променама; упознавање са националним и међународним изворима 

еколошког права, упознавање са правним актима Европске уније у области еколошког права; 

са хармонизацијом 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:   



Исход предмета су: 

1.  усвојена теоријска знања из области еколошког права;  

2. оспособљеност за разумевање основне терминологије, идентификацију и објашњење 

односа еколошког права према другим гранама права, да у свом професионалном 

деловању примене адекватне правне норме као и  за израду основних правних 

документа у овој области. 

3. развијен критички начин размишљања о Еколошком праву 

Садржај предмета:  

Теоријска настава:  

Увод у предмет,  Појам и одређење еколошког права; Настанак и развој еколошког права; 

Основне карактеристике еколошког права; Однос еколошког права према другим гранама 

права; Еколошка политика и еколошко право; Принципи и 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;  Уједињене нације и заштита животне средине (Штокхолмска 

декларација, Рио декларација, Агенда 21, Кјото протокол, Архуска конвенција); 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); 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 природних добара; 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. 

Практична настава: Ближе појашњавање неких од тема које се обрађују на предавањима. 

Студије случајева. Дискусија одабраних тема уз активно учешће студената. Презентовање и 

јавна одбрана семинарског рада; Припрема колоквијума и испита. Евалуација реализоване 

наставе и анализа њених резултата. 

Литература  

1. Мирјана Дреновак – Ивановић, Еколошко право, Правни факултет Универзитета у 

Београду, 2021. 

2. Мирјана Дреновак – Ивановић, Правни положај заступника колективних и ширих 

интереса јавности у заштити животне средине, Правни факултет Универзитета у 

Београду, 2021. 

3. Барјактаревић Драгана, Еколошко право, Факултет за пословне студије и право,  ИСБН-

978-86-6102-027-8 , 2021. 

4. Јевтић, М. Међународно еколошко право и еколошко право Европске уније, Београд : 

Југозаштита COBISS.SR-ID – 74078473, 2022. 

5. Мирјана Дреновак – Ивановић, Сретен Ђорђевић, Синиша Важић, Правни 

инструменти еколошке заштите – грађанскоправна и кривичноправна заштита, 

Београд, 2015. 

6. Лукиновић, М. Еколошко право, Београд : Правни факултет Универзитета Унион: 

Службени гласник, 2021. 

7. Пухарић Мирјана, "Системи управљања заштитом животне средине" ФПСП, ИСБН-

978-86-6102-033-9, 2021. 

Закони и међународни прописи позитивно правног оквира еколошког права 



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

Методе извођења наставе Интерактивни облици наставе у реалном времену 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 
20 

Писмени испит 20 

Практична настава              10 Усмени испит 30 

Колоквијум 1 10   

Колоквијум 2 10   

 

 

Студијски програм:Право  

Назив предмета: Е-влада  

Наставник: Анђелковић Ж. Маја 

Статус предмета: Изборни, трећа година, шести семестар 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: нема 

Циљ предмета:  

Циљ предмета је стицање теоријских знања из области е-владе; оспособљавање  студента за 

разумевање улоге и значаја е-владе у функцији лакше, јефтиније и транспарентније 

интеракције између владе и грађана, владе и компанија и самих владиних агенција, као и 

међудржавних владиних агенција;; упознавање са системским, правним, организационим и 

технолошким решењима која се примењују у доменима е-владе; оспособљавање за самостални 

рад на на развоју, одржавању и организацији система е-владе у локалним, регионалним и 

државним институцијама. 

Исход предмета:   

Исход предмета су: 

1.  разумевање значаја увођења е-владе, циљева и промена који следе у процесу 

имплементације;  

2. овладавао специфичним проблемима е-владе,  

3. оспособљен за примену концепата, метода, алата и вештина у области рада  е-владе на 

свим нивоима.  

Садржај предмета:  

Теоријска настава: Увод у предмет; Основе е-владе, појам, дефиниција,активности; Историјски 

развој е-владе; Е-влада – потребе за увођењем, циљеви и задаци; Анализа концепата примене 

е-пословања у јавној управи; Законски оквир е-владе; Стратешка документа ЕУ; Развој е-владе;  

Систем е-владе; Концепт е-владе; Циљне групе е-владе - ГЕБЦ; Процеси и комуникација у 

е.влади; Архитектура система е-владе; ИТ слојеви е-владе; Сервиси е-владе; Портал е-владе; 

Имплементација система е-владе; Крива развоје е-владе; Нивои електронске администрације; 

Сервиси е-владе за грађане; Сервиси е-владе за предузећа; Заједничке базе података и регистри 

у систему е-владе; Међудржавно умрежавање и сарадња владиних агенција; Електронска 

документа и управљање документима електронске набавке; употреба семантике у интеграцији 

инфорамација у е-управи; Деривати интернета у функцији е-запошљавања у јавној управи; Е-

здравство; Е-демократија; Е-сигурност; Организација и управљање развојем е-владе. 

Практична настава:  

Ближе појашњавање неких од тема које се обрађују на предавањима и анализа актуелних 

научно-истраживачких пројеката из области е-владе. Практични рад: Симулација електронске 



Владе; Студије случаја; Искуства е-владе високо-развијених, земаља у транзицији и 

неразвијених земаља; Дискусија одабраних тема уз активно учешће студената. Припрема 

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

Литература  

1. Ђоровић, З., Дамјановић, Б., Шарац Ј., Е-управа у Републици Србији, Факултет за 

информационе технологије и инжењерство, Београд, 2019., ISBN 978-86-81400-09-8 

2. Aнђелковић, М. Е-пословање и е-влада, практикум, Факултет за пословне студије и 

право, Београд, 2021. ISBN 978-86-81088-83-8 

3. Мазињанин, Ђ. Методе комуникације владе и грађана у електронском пословању 

градске управе. 2008. 

4. R. Bolívar, M. Pedro (Eds.), Measuring E-government Efficiency, Springer, 2014. 

5. J. R. Gil-Garcia, E-Government Success Factors and Measure: Theories, Concepts, and 

Methodologies, IGI Global, 2013. 

6. V. Tomas, P. Vassilios, T. Konstantinos (Eds.), Semantic Technologies for E-Government, 

Springer, 2010. 

7. Б. Раденковић, М. Деспотовић-Зракић, З. Богдановић, Д. Бараћ, А. Лабус. 

Електронско пословање,  ФОН, ISBN:978-86-7680-304-0, 2015. 

 

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

Интерактивни облици наставе у реалном времену 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 вежби 5 Писмени испит 35 

Колоквијум 1  15   

Колоквијум 2 25   

Израда , презентација и 

јавна одбрана семинарског 

рада 

20 Укупно поена 100 

 

 

 

Студијски програм: Право 

Назив предмета:Привредно право (статусни део и уговори) 

Наставник: Опачић И. Ана, Дедеић В. Предраг  

Статус предмета: Обавезан, четврта година, седми семестар 

Број ЕСПБ:10 

Услов: нема 

Циљ предмета:  

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

области Привредног права и то општег и посебног дела. У општем делу студенти ће поред 

стицања теоријских знања овладати и практичним вештинама статусних питања привредних 

субјеката, а посебно кроз аспекте правне природе и обележја привредних субјеката, њиховог 

оснивања, различитих модела њихове структуре и управљања, повезивања и пословања, као и 

престанка пословања кроз ликвидацију и стечај. Студенти ће овладати основама хартија од 

вредности, банкарских послова као основе за даље усвајање теоријских и практичних знања из 

области именованих и неименованих уговора у привреди. Кроз теоријску и практичну наставу 



студенти ће развијати критичко сагледавање постојећег законодавног и правосудног оквира, 

те ће се мотивисати да да дају препоруке унапређења истог.  

Студенти ће кроз овако конципиран силабус овладати основама теоријских знања и стећи 

правне вештине које ће им омогућити даље усавршавање током рада у привреди, односно 

пролазност за полагање стручних и правосудног испита . 

Исход предмета:   

Исход предмета су: 

1. усвојена теоријска знања из области привредног права (статусног дела и уговора) и  

њихова примена у пословању уз јасно детерминисање позитивноправног законодавног 

оквира;   

2. стечене вештине примене усвојеног основног теоријског и практичног знања из 

области оснивања привредних друштава, њиховог управљања, повезивања и престанка, 

основа хартија од вредности и банкарских послова, као и именованих и неименованих 

уговора у привреди; 

3. оспособљеност студената за анализу правног проблема, правно логичко тумачење у 

циљу проналажења адекватне правне норме под коју ће се подвести конктретни спорни 

чињенични основ, заступање и одбрану правних интереса у привреди, састављање, 

правну анализу и саветовање из области уговора у привреди.  

4. оспособљеност студента за уочавање и решавање проблема у пракси, за повезивање и 

адекватну примену стечених знања, за критичко тумачење норми у циљу адекватне 

примене постојећег законодавног оквира и евентуалног унапређења истог. 

Садржај предмета:  

Теоријска настава: 

Увод у предмет; Појам, предмет, метод и начела привредног права; Извори привредног права 

(Устав, закони, општи акти привредних друштава и општи услови пословања, трговачки 

термини и клаузуле, обичаји и узансе, судска пракса, правна наука); Однос са другим гранама 

права; Субјекти у привредном промету;  Привредна друштва: појам и основна обележја, врсте, 

имовина и својина, правни субјективитет, пословно име, делатност, седиште, упис у регистар, 

заступање, заштита интереса, оснивање, правне форме, управљање, повезивање привредних 

друштава, престанак привредних друштава (стечај, реорганизација, ликвидација); Посебна 

правила за специјализована акционарска друштва: Народна банка Србије, пословне банке, 

друштва за осигурање, задруге, берзе, Централни регистар хартија од вредности, јавна 

предузећа и др.; Хартије од вредности; Банкарски послови; Опште карактеристике уговора у 

привреди; Уговор о купопородаји; Поједини именовани уговори у привреди.  

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 документације; Покретање поступка стечаја и даљи ток уз израду 

главних писмена. Анализа повезивања привредних друштава капиталом, критика злоупотребе 

у пракси повезаних привредних друштава. Радионице израде уговора у привреди са критичком 

анализом појединих института. 

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

Литература 

Основна: 

1. Опачић, А. Привредно право, Факултет за пословне студије и право, 2021. ИСБН 

978-86-6102-015-5COBISS.SR-ID 46117129 

2. Јовановић Небојша, Радовић Вук, Радовић Мирјана, Компанијско право-право 

привредних субјеката, Правни факултет у Београду, 2021. година, стр. 730 ИСБН 

978-86-7630-965-8 



3. Јовановић Небојша, Радовић Вук, Радовић Мирјана, Трговинско право, Правни 

факултет у Београду, 2021. година, стр. 763., ИСБН 978-86-7630-933-7 

4. Васиљевић Мирко, Јевремовић Петровић Татјана, Лепетић Јелена, Компанијско 

право-право привредних друштава,Службени гласник, 2020.година, стр. 520, 

ИСБН 978-86-519-2642-9 

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

2022, ISBN: 9780192895653 

6. Златко Стефановић, Коментар Закона о привредним друштвима, Службени 

гласник, 2022. година, стр.1304, ИСБН 978-86-519-2837-9 

7. Мирко Васиљевић, Трговинско право, Правни факултет Универзитета у Београду, 

Београд 2018, ISBN 978-86-7630-778-4 

8. Драгољуб Симоновић, Уговорна читанка, Службени гласник, 2011. година ISBN 

978-86-519-0808-1 

9. Одабрани стручни и научни радови и законски извори. 

 

Број часова  активне 

наставе 
Теоријска настава: 75 Практична настава:60 

Методе извођења наставе 

Интерактивни облици наставе у реалном времену подржани power-point презентацијама и 

аудио визуелним материјалом, анализа студија случајева, самостални рад студената, посета 

привредним и правосудним институцијама, гостујућа предавања стручњака из привреде и 

правосуђа, индивидуалне и колективне консултације. 

Оцена знања (Максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршнииспит поена 

Активност у току 

предавања 
10 

Усмени испит 50 

Практична настава 20   

Колоквијум 10   

Колоквијум 2 10   

 

 

 

Студијски програм: Право  

Назив предмета: Радно право 

Наставник: Крајишник М. Недељко, Ваван Л. Зоран 

Статус предмета: Обавезан, четврта година, седми семестар 

Број ЕСПБ: 8 

Услов: Нема 

Циљ предмета:  
Циљ предмета је стицање теоријских знања из области радног права; упознавање студената са 
најзначајнијим институтима релевантним за радно право, основама доктрине и праксе радног 
права, теоријским и законским решењима ангажовања рада и односа поводом рада; 
оспособљавање студената за примену закона у пракси у конкретним правним ситуацијама и 
тумачењу радног права у складу са темељним принципима на којима се оно заснива. 

Исход предмета:   
Исход предмета су: 

1. усвојена теоријска знања из области радног права; 



2. разумевање основних појмова као што су радни однос, уговор о раду, колективни 
уговори, социјално осигурање, заштита на раду идр.;  

3. оспособљеност за примену радног права у конкретним правним ситуацијама, као што 
су пружање правног савета за зашту права из радног односа, израда индивидуалног 
уговора  и друга тумачења у складу са принципима на којима се радно право заснива; 

4. развијање аналитичког мишљења и креативних способности које ће студентима 
омогућити самостално осмишљавања прописа, општих и појединачних правних аката 
радног права.  

Садржај предмета:  
Теоријска настава: 
Увод у предмет; Предмет и извори радног права; Радни однос: појам, заснивање (уговор о раду), 
начин заснивања, посебни облици; Индивидуална и колективна права из радног односа, рад ван 
радног односа, престанак; Радни односи у државним органима; Остваривање и заштита права 
запослених; Заштита на раду; Социјално осигурање; Задравствено осигурање; Пензијско и 
инвалидско осигурање; Запошљавање и осигурање; Управљање људским ресурсима у земљама 
транзиције и Србији; Колективни уговори; Организација запослених и послодаваца. 
Практична настава: 
Студије случајева о условима за закључивање појединих уговора о раду, колективних уговора 
идр. Студије случајева о одговорности за повреде радног права. Студије о остваривости 
законских прописа у пракси. Практични рад-Анализа утврђивања правног домашаја начела и 
појединих института радног права, Решавање конкретних радних спорова пред надлежним 
институцијама (судови, арбитраже, управни органи и сл.). Практичан рад на обради 
радноправних института и питања: заснивања радних односа, службенички радни однос, отказ 
уговора о раду, колективни радни односи. 

Литература  
1. Ивошевић, З. Радно право, Београд : Правни факултет Универзитета Унион : Службени гласник,  
2020. 
2. Лубарда Б.: Увод у радно право са елементима социјалног права, Београд : Правни факултет, 
Центар за издаваштво ISBN - 978-86-7630-974-0, 2021. 
3. Брковић, Р. Радно право са елементима социјалног права Београд : Службени гласник 978-86-519-

2029-8, 2020. 
4. Кулић, Ж., Шкорић, С. Нови Сад : Радно право, Правни факултет за привреду и правосуђе ISBN - 
978-86-6019-107-8, 2020. 

5. Ивошевић, З, Ивошевић, М. Кoментар закона о раду, Службени гласник, ISBN 978-86-519-2770-9, 
2021. 

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

Методе извођења наставе 
Интерактивни облици наставе у реалном времену 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 20 Усмени испит 50 

Практична настава 10   

Колоквијум  20 Укупно поена 100 

 

 

 

 



Студијски програм:Право  

Назив предмета: Стручна пракса  

Наставник: Сви наставници ангажовани на студијском програму 

Статус предмета: Обавезан, четврта година, седми семестар 

Број ЕСПБ: 3 

Услов: Нема 

Циљ предмета:  
Циљ стручне праксе је да се студентима омогући непосредан увид 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, МСП 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 
везаним за правну област; Студент има могућност избора организације/институције у којој ће да 
реализује стручну праксу према својим склоностима за операције рада у области права. За време 
обављања стручне праксе студент мора поштовати кодекс понашања организације/институције 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 са аспекта пословног размишљања,  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 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 право. Задаци које 
студенти добијају су у непосредној вези са пословима које би они требало да обављају након 
окончања студија (нпр. учествовање у припреми поступака и праћење поступака пред државним 
органима и/или органима институције, учествовање у припреми правних аката(општих и 
појединачних),упознавање са основним општим актима институције идр.). 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. 

Остали часови: 90 

Методе извођења наставе 

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

стручне праксе у коме студент описује 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 

 

Студијскипрограм:Право 

Назив предмета:Међународно привредно право 

Наставник: Ана И. Опачић, Мијатовић М. Марија 

Статуспредмета:Изборни, четврта година, седми семестар 

Број ЕСПБ:6 

Услов: нема 

Циљ предмета:  
Циљ предмета је упознавање студената са основним појмовима, изворима, субјектима и 
институтима међународног привредног права; стицање знања  о правном регулисању 
међународне трговине; стицање знања о општим питањима спољнотрговинског пословања; 
правном оквиру страних инвестиција; међународној продаји робе и осталим међународним 
трговинским уговорима; пословима финансирања и кредитирања у међународном промету; 
пословима међународног плаћања и обезбеђења плаћања као и основама арбитражног начина 
решавања међународних привредних спорова. 

Исход предмета:   
Исходи предмета су да студент: 
1. усвоји основна теоријска и стручна знања о појмовима, изворима, субјектима и значајним 
институтима међународног привредног права;  
2.  разуме  његову улогу и значај у систему права; 
3. буде оспособљен за примену правила међународног привредног права у односима спољне 
трговине, разуме и примењује постојећи правни оквир страних инвестиција, послове 
финансирања и кредитирања у међународном промету, и правила међународне трговинске 
арбитраже. 
4. буде оспособљен да стечена знања примени у доношењу пословних одлука, да кроз изграђен 
критички суд допринесе унапређењу постојећег правног оквира и обезбеди основу за даље научно 
и стручно усавршавање.  

Садржај предмета:  
Теоријска настава: 
Увод у предмет; Појам, предмет и садржина међународног привредног права; Однос 
међународног привредног права и других грана права; Начела савременог међународног 
привредног права; Извори међународног привредног права; Субјекти међународног привредног 
права; Међународне организације активне на пољу међународног привредног права; Правна и 
физичка лица као субјект међународног привредног права; Држава као субјект међународног 
привредног права; Општа питања спољнотрговинског пословања; Спољнотрговински промет 
роба и услуга; Обављање привредних делатности; Правни оквир страних инвестиција; Стране 
инвестиције у Републици Србији; Концесије; Општа питања међународних трговинских уговора; 
Уговор о међународној продаји робе; Посао посредовања у међународном промету; Посао 
заступања; Комисиони посао у међународном промету; Посао контроле робе у међународном 
промету; Посао лизинга; Посао кноw-хоw; Посао франшизинга; Послови дугорочне пословне 
сарадње; Уговори о извођењу инвестиционих радова у иностранству; Међународни превоз робе; 
Послови финансирања и кредитирања у међународном промету; Уговор о финансијском лизингу; 
Уговор о факторингу; Уговор о форфетирању; Међународни документарни акредитив; 
Међународни документарни инкасо; Банкарска гаранција на позив; Стендбај акредитив; 



Алтернативни начини решавања међународних привредних спорова; Појам, услови, 
карактеристике и врсте арбитража; Арбитражна одлука, правна природа и признање и извршење 
стране арбитражне одлуке.  
Практична настава: 
Практични рад: Анализа и дискусија на задате теме, израда уговора о међународној продаји робе 
и осталих уговора по избору по унапред припремљеним моделима; Израда арбитражног 
споразума и арбитражне клаузуле; Израда предлога за признање и извршење стране арбитражне 
одлуке; Анализа робних докумената у спољнотрговинском пословању; Студије случаја. 

Литература: 

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

Београд, 2021. година ИСБН 978-86-519-2590-3  

2. Гаљак, И, Опачић А: Међународно привредно право. 3. изд. Београд: Висока школа за 

пословну економију и предузетништво, 2014. 214 стр. ИСБН 978-86-6069-061-8. 

[ЦОБИСС.СР-ИД 210255116] 

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

Београд, 2020. 12. izdanje, 2020; Broširani povez; latinica; 24 cm; 423 str.; ИСБН 978-86-403-1648-4; 
4. Дивљак, Д. ет ал, Међународно привредно право, Правни факултет у Новом Саду, 2019. година, 

ћирилица; 369 стр; ИСБН 978-86-7774-208-9 
5. Christopher A. Dunn, Jerry Cohen, International Trade Practice, 2021-2022 ed. Thomson 

Reuters, 978-1-539-29108-4, pg. 1494 

6. Daniel Bethlehem (ed.), Donald McRae (ed.), Rodney Neufeld (ed.), Isabelle Van Damme (ed.), 

The Oxford Handbook of International Trade Law (2e) (2nd edn), Oxford University Press, 

2022. Online ISBN:9780191964329, 

https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780192868381.001.0001 

7. Закон о спољнотрговинском пословању, Закон о девизном пословању, Закон о јавно-

приватном партнерству и концесијама, Закон о арбитражи и др. 

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

Методе извођења наставе 
Интерактивни облици наставе у реалном времену 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 20 Усмени испит 50 

Практична настава 10   

Колоквијум 1  10   

Колоквијум 2 10 Укупно поена 100 

 

 

 

 

Студијски програм:Право 
Назив предмета: Kриминалистика 
Наставник:  Божидар Б. Оташевић 
Статус предмета:Изборни, четврта година, седми семестар 
Број ЕСПБ: 6 

https://store.legal.thomsonreuters.com/law-products/productAuthorsBio/100001375
https://store.legal.thomsonreuters.com/law-products/productAuthorsBio/100004661
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780192868381.001.0001


Услов: нема 
Циљ предмета:  
Циљ предмета јесте усвајање теоријских знања из области криминалистике;  упознавање са 

основним појмовима и начелимакриминалистике,  криминалистичким мерама и радњама, 

криминалистичком контролом и обрадом, радњама доказивања, методиком откривања, 

разјашњавањем и доказивањем појединих кривичних дела.   
Исход предмета:  
Исход предмета јесу усвојена теоријска знања  о основним криминалистичким појмовима;  

оспособљеност студената за практичну примену криминалистичких метода у циљу спречавања, 

откривања, разјашњавања и доказивања кривичних дела. 
Садржај предмета: 

Теоријска настава: 
Увод у предмет; Кључне детерминанте  криминалистике; Појам, врсте и узроци криминалитета; 

Начела криминалистике; Основна питања криминалистике; Криминалистичка провера, 

прикупљање обавештења, тактика обављања разговора са појединим категоријама лица;  

Осматрање, праћење и заседа; Потражна делатност и криминалистичка контрола лица; Лишење 

слободе; Криминалистичка обрада места криминалног догађаја, обезбеђење лица места, увиђај, 

реконструкција; Претресање и препознавање лица и ствари, кривична пријава; Крвни и сексуални 

деликти; Имовински деликти (крађе и тешке крађе); Имовински деликти (разбојништва, изнуде, 

деликти на моторним возилима); Кривична дела везана за злоупотребу опојних дрога; Пожари, 

паљевине, експлозије, саобрачајни деликти; Политички криминалитет са посебним освртом на 

тероризам; Привредни криминал (фалсификовање новца и исправа, недозвољена трговина; 

Привредни криминал (кривична дела корупције). Појам  и врсте трагова: трагови папиларних 

линија, биолошки трагови, трагови оруђа, трагови оружја, трагови стакла .   
Практична настава: 
Вежбе које прате предавања.Студије случајева, семинарски радови. Дискусија одабраних тема уз 

активно учешће студената. Припрема колоквијума и испита. Евалуација реализоване наставе и 

анализа њених резултата.  

Литература: 

 1.Шкулић М. Криминалистика, осмо издање, Правни факултет Универзитета у Београду ISBN - 

978-86-6132-031-6, 2022. 

2.Симоновић Б.,:Криминалистика, треће измењено и допуњено издање,Правни факултет, 

Институт за правне и друштвене науке,  Крагујевац, 2012.  

3.аМринковић Д. Криминалистичка методика, Београд : Криминалистичко-полицијски 

универзитет  ISBN - 978-86-7020-413-3, 2019. 

 4.Чимбуровић Љ. ет ал.,: Криминалистичка техника,Универзитет у Новом Пазару, 2011. 
Број часова  активне наставе Теоријска настава: 30 Практична настава:30 

Методе извођења наставе 
Предавања су аудиторна, у амфитеатру са свим студентима,  уз коришћење аудио, видео и веб-
материјала. Вежбе се изводе по групама студената у учионицама као аудиторне, где се даље 
увежбавају  поједине теме са предавања и аналазирају примери из праксе, као, дискусионе, за 
дискусију одабраних тема из пређеног градива, као показне, за презентацију и јавну одбрану 
семинарског рада 

Оцена знања (Максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 
Активност у току предавања 5 Писмени испит 35 
Практична настава 10   
Колоквијум 1  15   
Колоквијум 2 15   
Израда, презентација и јавна 20 Укупно поена 100 



одбрана семинарског рад 

 

 

Студијски програм:Право  

Назив предмета: Енглески језик правне струке 4  

Наставник: Бешић Вукашиновић Ц. Долорис 

Статус предмета: Обавезан, четврта година, осми семестар 

Број ЕСПБ: 5 

Услов: нема 

Циљ предмета:  

Циљ предмета је овладавање граматичким структурама енглеског језика, језичким вештинама, 

правном и пословном терминологијом на Ц1 нивоу. 

Исход предмета:   

Студенти ће овладати језичким конструкцијама карактеристичним за пословни енглески језик 

правне струке и самоуверено их користити за усмену и писану комуникацију у професионалном и 

академском раду. 

Садржај предмета:  

Теоријска настава: 

Обнављање претходно усвојених граматичких јединица; на четвртој години акценат је на 

активирању пасивног вокабулара и граматичких јединица које су студенти савладали у претходне 

три године студија путем усмене комуникације на часу. 

Граматика: Дескриптивна граматика (Adverbs, Emphasising your point, Articles; countable and 

uncountable nouns, Defi ning and non-defi ning clauses, -ing forms and infi nitives, Modal perfect, 

Multiword verbs, Ellipsis, Rhetorical questions, Rhetorical devices, Cleft sentences, Instructive texts). 

Лексика: обрада специфичности комплекснијег пословног вокабулара у енглеском језику 

прилагођеног изабраном студијском смеру на вишем нивоу студија; 

Култура и цивилизација: Осврт на аспекте британске културе и обраду теме Енглески језик као 

lingua franca; 

Практична настава:  

Вежбе које прате предавања. Увежбавање рецептивних и продуктивних језичких вештина. Кроз 

интеракцију са предавачем и међусобну интеракцију студенти развијају вештине читања, писања, 

говорења и аудирања, усвајају вокабулар и граматичке јединице примерене њиховом нивоу 

владања језиком.Студенти користе интернет-ресурсе на енглеском језику и на основу тога 

припремају самостални семинарски рад. Припрема колоквијума и испита. Евалуација реализоване 

наставе и анализа њених резултата. 

Литература  

1. Cotton, D., Falvey, D. & Kent, S. (2012). Market Leader, Course book, Advanced, ISBN: 

9781292135274, © Pearson Education Limited 

2. Cotton, D., Falvey, D. & Kent, S. (2012). Market Leader, Practice file, Advanced, 

9781408237045, © Pearson Education Limited 

3. Gillian D Brown, Sally Rice (2018). Professional English in Use Law. ISBN: 9780521685429, 

CUP 

4. Поповић Силвана, Ошмјански Вера. (2022.),Legal English, Правни факултет Универзитета 

у Београду, ISBN 978-86-7630-984-9 

5. Jeremy Day, Amy Krois-Lindner (2011). International Legal English, ISBN: 0521279461, 

9780521279468 

6. Cambridge Business English Dictionary (2011). ISBN: 9780521122504; CUP 

7. Hewings, M (2015). Advanced Grammar in Use Book with Answers and Interactive eBook, ISBN: 



9781107539303, CUP 

8. Mascull, B. (2017).  Business Vocabulary in Use: Advanced, ISBN: 9780521749404, CUP 

 

Број часова  активне наставе Теоријска настава:15 Практична настава:60 

Методе извођења наставе 

Интерактивни облици наставе уз коришћење аудио, видео и веб-материјала (PowerPoиnt 

Presentatиon, мобилне апликације, online квизови за вежбање вокабулара и граматике),самостални 

рад студената, индивидуалне и колективне консултације, комуникативни метод. 

Оцена знања (Максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

Активност у току предавања  5 Писмени испит 20 

Практична настава 15 Усмени испит 20 

Колоквијум 1  15   

Колоквијум 2 15   

Израда семинарског рада 10 Укупно поена 100 

 

 

 

Студијски програ: Право  

Назив предмета: Међународно приватно право 

Наставник:Милутиновић М. Вељко 

Статус предмета: Обавезан, четврта година, осми семестар 

Број ЕСПБ:10 

Услов: нема 

Циљ предмета:  
Циљ предмета је упознавање студената са специфичностима природе и предмета међународног 
приватног права;о  приватноправном односу са елементом иностраности и начинином њиховог 
регулисања; међународним  и унутрашњим изворима међународног приватног права и о њиховој 
хијерархији у примени;  колизионим нормама у међународном приватном праву;  меродавном 
праву, грађанским поступком у присуство елемената инострансти идр. 

Исход предмета:   
Исход предмета су: 

1.  усвојена теоријска знања из области међународног приватног права и његових основних 
целина; 

2. оспособљеност студента за  разумевање и примену основних знања о природи и значају 
међународног приватног права;  

3.  разумевање специфичних правних института међународног приватног права; 
4. студент располаже знањима о суштини проблема међународног приватног права-проблема 

одређивања меродавног права и оспособљен је да препозна тај проблем у конкретним 
правним случајевима; 

5. студент разуме суштину колизионих норми, њихову природу и спреман је за примену 
колизионих норми на конкретне случајеве. 

Садржај предмета:  
Теоријска настава: 
Увод у предмет; Приватноправни односи са елементом иностраности и начини њиховог 
регулисања; Појам, предмет и назив међународног приватног права; Извори међународног 
приватног права; Извори међународног приватног права Србије; Суштина, структура и врста  



колизионих норми; Примена страног права; Проблем квалификације-постављање проблема и 
решавање проблема; Јавни поредак и установа јавног поретка у међународном приватном праву; 
Изигравање закона у међународном приватном праву; Временски фактор у међународном 
приватном праву; Историјски развој међународног приватног права; Право странца да ступи у 
приватноправне односе; Одређивање меродавног права;Грађански поступак у присуство елемената 
инострансти. 
Практична настава: 
Студија случајева за примену колизионих норми. Студија случајева о примени грађанског поступка 
са елементом иностраности. Примена општих института међународног приватног права. Практични 
рад: Решавање конкретних задатака о сукобу надлежности; Дискусија одабраних тема уз активно 
учешће студената. Припрема колоквијума и испита. Евалуација реализоване наставе и анализа 
њених резултата. 

Литература  

1. Варади Т., Бордаш Б., Кнежевић Г., Павић В. Међународно приватно право, Правни факултет 

Универзитета у Београду, 2022. 
2. Станивуковић, М. Живковић, М. Међународно приватно право, општи део, Службени 

гласник, Београд ISBN - 978-86-519-0422-9, 2021. 
3. Јакшић А.,:  Међународно приватно право, Службени гласник, Београд, 2021. 
4. Станивуковић, М.. Међународно приватно право-практикум, Београд : Computer equipment and trade, 

ISBN - 978-86-7991-424-8, 2020. 
5. Китић, Д. Међународно приватно право, Београд : Правни факултет Универзитета Унион : Службени 

гласник , 2022. 
6. Закон о решавању сукоба закона са прописима других земаља 

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 75 Практична 

настава: 45 

Методе извођења наставе 
Интерактивни облици наставе у реалном времену 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 20 Усмени испит 50 

Практична настава -   

Колоквијум 1 15   

Колоквијум 2 15 Укупно поена 100 

 

Студијски програм:Право  

Назив предмета: Грађанско процесно право 

Наставник: Кашћелан В. Балша, Владимир М.Врховшек 

Статус предмета: Обавезан, четврта година, осми семестар 

Број ЕСПБ:10 

Услов: нема 

Циљ предмета:  
Циљ предмета је стицање теоријских знања о основним институтима грађанског процесног 
права; стицање знања и вештине која ће му омогућити да самостално критички разматра 
најважније институте грађанског судског поступка;оспособљавање студената за практичну 
примену права у овој области; упознавање и усвајање знања из материје обухваћене овим 
предметом обезбеђује одговарајућу основу за даље научно и стручно усавршавање студената. 
Циљ предмета је да код студената побуди и формира правно догматички и процесулаистички 
начин размишљања. 

Исход предмета: 



Студенти по завршетку треба да овладају следећим знањима и вештинама: 
 

1. Усвоје теоријска знања и вештине за успешно обављање правне заштите субјективних 
грађанских права у оквирима парничног, ванпарничног и извршног поступка у 
оквирима у којима им овај ниво образовања за то пружа могућност;  

2. Буду оспособљени да стечено знање примене за самостално покретање појединих 
поступака остваривања правне заштите, предузимање конкретних процесних радњи у 
поступку и остваривање одговарајућег утицаја на резултат процесних активности у 
целини;  

3. Буду оспособљени да самостално критички разматрају најважније институте 
грађанског судског поступка; 

4. Буду способни за даље стручно и научно усавршавање. 

Садржај предмета:  
Теоријска настава: 
Парнични поступак, појам и циљ; Норме грађанско судског поступка; Организационо 
грађанско процесно право; Начела парничног поступка, Парнични субјекти; Парничне радње; 
Тужбе: врсте и садржај; Главна расправа; Доказни поступак; Окончање парничног поступка; 
Побијање првостепене и правноснажне одлуке суда; Редовни правни лекови; Ванредни правни 
лекови; Посебни парнични поступци; Ванпарнични поступци; Извршни поступак; Средства 
извршења, Поступак обезбеђења потраживања. 
Ближе појашњавање неких од тема које се обрађују на предавањима. Симулација суђења- 
студенти  у улози судије, странака, пуномоћника и сведока; Практични рад-писање тужбе и 
одговора на тужбу; припремно рочиште за главну расправу; писање пресуде; писање жалбе. 
Припрема колоквијума и испита. Евалуација реализоване наставе и анализа њених резултата. 

Литература  
1. Јакшић А.:Грађанско процесно право, Правни факултет, Београд, ISBN - 978-86-7630-993-1, 

2022. 

2. Кеча Р., Кнежевић М. Грађанско процесно право, Правни факултет Универзитета у Новом Саду 

ИСБН  978-86-519-2798-3, 2022. 
3. Станковић Г., Борјанишевић В. Грађанско процесно право, Ниш : Свен ISBN - 978-86-7746-821-

7, 2020. 
4. Рајовић, В. Кашћелан, Б. Енциклопедија грађанског процесног права, Факултет за 

пословне студије и право, Београд, 2021. 

5. Познић Б., Ракић – Водинелић В.:  Грађанско процесно право- шеснаесто издање, 

Београд, 2015. 

6. Дика М. Грађанско парнично право, Загреб : Народне новине ИСБН - 978-953-234-254-3; 978-

953-234-112-6, 2018. 
7. Тошић Н., Кашћелан Б. Правна клиника грађанског процесног права Србије, Београд : Факултет 

за пословне студије и право Универзитета "Унион-Никола Тесла", 2020. 
8. Гордана Станковић, Душица Палачковић, Александра Трешњев. Коментар Закона о извршењу 

и обезбеђењу, Службени гласник ISBN 978-86-519-2828-7, 2022. 
9. Гордана Станковић, Милена Трговчевић Прокић. Коментар Закона о ванпарничном поступку, 

Службени гласник, ISBN 978-86-519-2785-3, 2022. 
10. Милутиновић Љ, Андрејевић С . Коментар Закона о заштити права на суђење у разумном року, 

Службени гласник, ИСБН 978-86-519-2305-3, 2019. 
11. Станојчић Г., Калаба Д. Парнични поступак кроз судску праксу : потпуни текст закона, 

актуелна судска пракса, регистар појмова, Београд : Пословни биро, ИСБН - 978-86-7889-713-

9, 2022. 

Број часова  активне наставе Теоријска настава:75 Практична 

настава:45 

Методе извођења наставе 
Интерактивни облици наставе у реалном времену подржани power-point презентацијама и 
аудио визуелним материјалом, симулација судских спорова, 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 20 Усмени испит 50 

Практична настава 10   

Колоквијум 1  10   

Колоквијум 2 10 Укупно поена 100 

 

 

Студијски програм: Право  

Назив предмета: Предмет завршни рад – истраживачки рад 

Наставник: Наставник са студијског програма 

Статус предмета: Обавезан, четврта година, осми семестар 

Број ЕСПБ: 4 

Услов: Нема 

Циљ предмета:  

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

и метода у решавању конкретних проблема у оквиру изабраног подручја студијског програма 

право. У оквиру овог дела завршног рада студент изучава проблем, његову структуру и 

сложеност и на основу спроведених анализа изводи закључке о могућим начинима његовог 

решавања.Проучавајући литературу  студент се  упознаје са  методама које су намењене  за 

креативно решавање нових задатака. Циљ активности студената у оквиру овог дела 

истраживања огледа се у стицању неопходних искустава кроз решавања комплексних 

проблема и задатака и препознавање могућности за примену претходно стечених знања у 

пракси. 

Исход предмета  

Оспособљавање студената да самостално примењују претходно стечена знања из различитих 

подручја права које су претходно изучавали, ради сагледавања структуре задатог проблема и 

његовој системској анализи у циљу извођења закључака о могућим правцима његовог 

решавања. Кроз самостално коришћење литературе, студенти проширују знања из изабраног 

подручја и проучавању различитих метода и радова који се односе на сличну проблематику. 

На тај начин, код студената се развија способност да спроводе анализе и идентификују 

проблеме у оквиру задате теме. Практичном применом стечених знања из различих области 

код студената се развија способност да сагледају своје место и улогу у изабраном подручју, 

потребу за сарадњом са другим струкама и тимским радом.  

Садржај предмета:  

Садржајпредмета се формира појединачно у складу са потребама конкретног завршног рада, 

његовом сложеношћу и структуром. Студент према својим афинитетима и склоностима бира 

област студијског рада односно предметног наставника са листе наставника на студијском 

програму право. који му дефинише конкретан задатак. Студент проучава стручну литературу, 

стручне и научне радове који се баве сличном тематиком, врши анализе у циљу проналажења 

решења конкретног задатка. Истраживачки рад обухвата и активно праћење примарних 



сазнања, организацију рада, статистичку обраду података, израду семинара из уже 

научнонаставне области којој припада тема самосталног истраживачког рада. 

Литература  

Литература  предвиђена студијским програмом  

Број часова  активне 

наставе 
        Истраживачки рад: 60 

Методе извођења наставе 

Наставник усмерава студента на правилан избор и дефинисање проблематике истраживања, 

исправно постављање задатка истраживања, спровођење самог истраживања и контролише 

исправност обраде, презентације резултата истраживања и валидност изведених закључака. 

Студент по потреби врши и одређена мерења, испитивања, анкете и друга истраживања, 

статистичку обраду података, ако је то предвиђено задатком истраживачког пројекта.Израда и 

презентација семинарског рада. 

Оцена знања (Максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

Семинар 50 Усмени испит 50 

  Укупно поена 100 

 

Студијски програм: Право  

Назив предмета: Завршни рад-израда и одбрана 

Број ЕСПБ: 4 

Услов: Положени сви испити предвиђени планом основних академских студија и реализована 

стручна пракса 

Циљеви завршног рада: 

Циљ писања и одбране завршног рада студијског програма право је да се студент упозна са 

одређеном облашћу научне или стручне дисциплине, кроз детаљнију разраду једне теме из те 

области, као и да се оспособи за праћење литературе и самосталан истраживачки рад. Израдом и 

одбраном завршног рада студент стиче неопходна искуства у решавању сложених проблема и 

задатака и сагледава могућност примене стечених теоријских и практичних знања, као и научних 

метода и инструмената у обради конкретних питања. 

Очекивани исходи: 

Писањем и одбраном завршног рада студент доказује да је овладао знањима и стекао компетенције 

потребне за самосталан рад у решавању теоријских или практичних проблема, уз употребу 

одговарајућих научних метода и инструмената. Студент је оспособљен да прикупи, обради, 

структурира и презентира сазнања из литературе релевантна за одређену тему, односно да примени 

знања стечена обрадом литературе и покаже како се неки конкретан проблем може решити. 

Општи садржаји:  

Завршни рад представља самосталан стручни рад студента, презентиран у писаној форми, у коме 

студент под вођством наставника – ментора обрађује изабрану тему. Обухвата: насловну страну, 

садржај, увод, главни део рада, закључак и литературу. У уводу се презентира предмет истраживања 

и указује на значај теме завршног рада. Главни део рада садржи приказ теоријских (основне 

дефиниције) и практичних (илустративни примери, по правилу, оригинални) резултата који се 

односе на задату тему. Тај део текста треба да буде сачињен од више логичних целина, означених 

одговарајућим насловима и поднасловима. У закључку се сумирају резултати до којих је студент 

дошао приликом израде завршног рада. Литература садржи све публиковане извори (књиге, чланци, 

интернет сајтови, компанијски извештаји итд.), које је студент користио при обради теме. Стил 



писања завршног рада мора да буде у складу са уобичајеним стандардима академског писања. Након 

израде завршног рада студент приступа јавној одбрани, чији је поступак прописан одговарајућим 

правилником Факултета. 

Литература  

Литература  предвиђена студијским програмом 

Број часова  Остали часови: 60 

Методе извођења:  

Студент бира тему за завршни 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, завршни рад иде на софтверску проверу 

аутентичности рада, путем софтвера EPHORUS TURNITIN. Одбрана завршног рада се обавља се 

пред трочланом комисијом, која треба да се увери да је студент самостално обрадио и савладао тему 

рада. Одбрана завршног  рада студената је  усмена и јавна и изводи се у просторијама факултета. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Обавезна Поена Завршни испит Поена 

Израда завршног рада да 50.00 Одбрана завршног  

рада 

50.00 

Оцена 100 

 

 

 


