
 

 

Табела 5.2 Студијски програм ДАС Право и економија: Распоред предмета по семестрима и годинама студија 
 

 

 

Р.бр. 
Шифра 

предмета 
Назив предмета Семестар 

Статус 

предмета 

Активна настава 
ЕСП

Б 
П СИР ОСТАЛО 

Прва година 

1. 501 МНИ Методологија научно-

истраживачког рада  

1 О 6 4 
 15 

2. 502 ПИЕ Tеорије права и економије 1 О 6 4 
    15 

3. 
503 КРУ  Корпоративно управљање 2 ИБ1 6 4 

    15 

4. 
504  ПСК Правни аспекти 

корпоративне безбедности 

2 ИБ1 6 4 
    15 

5. 
505 ОДП Организациони дизајн и 

понашање  
2 ИБ2 6 4 

    15 

6. 
506 УКФ Управљање корпоративним 

финансијама  

2 ИБ2 6 4 
    15 

Укупно часова активне наставе и бодова на години 360  240       60 

Друга година 

7. 
507 ПЕУ Право европске уније-

одабрана поглавља  
3  

ИБ3 6 4 
    15 

8. 
508 МПП Међународно привредно 

право-одабрана поглавља  
3 

ИБ3 6 4 
    15 

9. 
509 ЕКП Еколошко право-одабрана 

поглавља 
3 

ИБ4 6 4 
    15 



10. 
509 ОКК Организовани криминал и 

корупција  
3 

ИБ4 6 4 
    15 

11. 
511 СЕМ Семинарски рад  

4 
О  10 

    10 

12. 
512 РНЧ Рад у релавантном научном 

часопису  

4 О 
 10     10 

13. 
513 АУС Ауторско учешће у 

научном скупу 

4  О 
 10     10 

Укупно часова активне наставе и бодова на години 180  570      60 

Трећа година 

14. 
514 ДДТ Докторска дисертација 

(теоријске основе) 

5 О 
 20  30 

15. 
515 ДДС Докторска дисертација 

(студијско истраживачки 

рад) 

6 О 
 10     15 

16. 
516 ДДИ Докторска дисертација 

(израда и одбрана 

докторске дисертације ) 

6 О 
 10     15 

Укупно часова активне наставе и бодова на години  600     60 

Укупно часова активне наставе и бодова у студијском програму 540 1410    180 

      Напомена: 

1. Трајање студија је 3 године и 180 бодова 

2. Активна настава су предавања и СИР, минимум 20 часова по семестру у свим годинама 

3. Укупно предавања на прве две године студија минимум 45 часова или 25% од укупног броја часова активне наставе 

4. Трећа година је  само студијски истраживачки или самоистраживачки рад  

5. Број бодова по години минимум 60 
 

 
 

 



Прилог 5.2. Књига предмета (у документацији  и на сајту институције) 

 

 
Назив предмета: Методологија научноистраживачког рада  

Наставник или наставници: Гордић Л. Миодраг, Симић М. Жељко, Драган Љ. Танчић 

Статус предмета: Обавезни 

Број ЕСПБ:15 

Услов: Нема 

Циљ предмета 

Циљ предмета је оспособљавање студената  за разумевање улоге и значаја научног рада и 

научноистраживачког поступка; оспособљавање за избор проблема истраживања, научних метода и техника 

истраживачког рада, израду пројекта научног истраживања, извођење истраживања, обраду података;  да 

стекну вештину извештавања истраживачких резултата; да стекну знање и вештине за израду докторске 

дисертације и других облика научног текста. 

Исход предмета  

Након положеног испита студент је усвојио теоријска знања и  оспособљен је за истраживачки процес, 

самостални избор научног проблема, примену метода, техника и инструмената научног истраживања у 

пројектовању и извођењу истраживања, изради  научног рада, укључујући и писање научних чланака и 

израду докторског рада;  разуме важност истраживачке етике и примене у професионалном раду идр.   

Садржај предмета 

Теоријска настава   

Основне научне категорије; Научно-истраживачки рад; Организација властитог научног и 

стручног рада; Метод и Методологија; Фазе научног истраживања; Инструменти и технике 

прикупљања научне грађе; Примена статистике у научном истраживању; Тестирање хипотеза; 

Узроковање; Теорија мерења; Спровођење мерења; Скале и индекси; Квалитативна мерења; 

Дизајн и структура; Експериментални дизајн; Квазиекспериментални дизајн; Примена 

информатике у процесу истраживања; Анализа квантитативних података; Регресивна анализа; 

Анализа корелације; Истраживачка синтеза и мета-анализа; Извештавање истраживачких 

резултата; Истраживачка етика; Писање научног рада; Израда научног чланка; Поступак и фазе 

израде докторске дисертације. 

Практична настава/СИР 

Скица пројекта; Примена Ишикава дијаграма у анализи и тестирању научних хипотеза; Правилно 

прикупљање литературе и правилно цитирање; Одабир теме за истраживање; Семинарски и 

пројектни рад на одабрану тему. Дискусија одабраних тема уз активно учешће студената. 

Препоручена литература  

1.Bordens, K., Barrington Abbot B., (2018):Research Design and Methods: A Process Approach, 10 th 

edition, Mc Graw/Hill. 

2.Staddon, J., (2017): Scientific Method How Science Works, Fails to Work, and Pretends to 

Work,  Routledge. 

3.Murray, R., (2013): Writing For Academic Journals, Ed.: 3rd ed. Maidenhead : McGraw-Hill 

Education, e-knjiga ( https://goo.gl/fQbdS6). 

4. Термиз Џ. ,Радосављевић И, Даниловић Н., Гордић М., (2016): Статистика у истраживању 

друштвених појава, Завод за издавање уџбеника, Београд. 

5.L. Cohen, K. Manion, L., Morrison., (2011): Research Methods in Education,7th edition, Routledge, 

Tajlor&Francis Group. 

6.Закић М., Зиндовић И.,  (2010): Методологија научно-истраживачког рада, Пословни биро, 

Београд. 

7.  A Bryman, E Bell., (2015): Business research methods, 4. ed. Oxford.  

8. L. Cohen, K. Manion, L., Morrison., (20119: Research Methods in Education,7th edition, Routledge, 

Tajlor&Francis Group. 

9.Bhattacherjee, A., (2012):Social Science Research: Principles, Methods, and Practices. University of 

South Florida, abhatt@usf.edu, Scholar Commons. 
Број часова  активне наставе Теоријска настава:6 Практична настава:4 

Методе извођења наставе 

Интерактивна настава подржана презентацијама и аудио визуелним материјалом; излагање 

семинарског рада, анализа пројектног рада, индивидуални и групни пројекти, студије случаја, 

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

https://goo.gl/fQbdS6


Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена Завршни испит  Поена 

активност у току предавања 0-5 писмени испит  

пројектни рад 0-10 усмени испит 50 

колоквијум-и                0-20   

семинарски рад                0-15   

 

 

 
Назив предмета: Tеорије права и економије 
Наставник или наставници: Бранко M. Тешановић, Владан Д. Станковић 

Статус предмета: Обавезни 

Број ЕСПБ:15 

Услов: Нема 

Циљ предмета 

Циљ предмета је да студентима пружи корелативна сазнања из области економије и права, са 

посебним указивањем на значај економске анализе правних питања, економске анализе правних 

прописа и њиховог остваривања у грађанским и кривичним поступцима, укаже на економске 

ефекте спровођења закона, остваривања и заштите имовине, релизације уговора, а све у циљу 

овладавања потребним вештинама у складу са најновијим тенденцијама развоја ове научне 

дисциплине. 
Исход предмета  

Реализацијом постављеног циља и савладавањем наставног материјала предвиђеног студијским 

програмом студенти могу да препознају значај примене економске анализе права, да схвате 

корелацију, утицај и крајњи ефекат права и правног система на економију друштва, те да јасно 

сагледају значај постизања ефикасности правног система, који има импликације како на појединца 

тако и на друштво у целини. Након усвојеног знања и реализованог испита студент је усвојио 

теоријска знања и оспособљен је за разумевање економске анализе правних питања; економске 

анализе прописа и њиховог остваривања у грађанским и кривичним поступцима, за примену 

методологије и приступа у вези са истраживањем теорије права и економије. 

Садржај предмета 

Теоријска настава  

 Увод у право и економију; Кратак преглед микроекономске теорије; Кратак увод у  право и 

правне институције; Економска теорија имовине; Економске карактеристике својинских права и 

облици својине; Економска теорија у облигационом праву; Економске теме у облигационом 

праву; Економска теорија уговорног права; Економски значај слободе уговарања; Економска 

теорија правног процеса; Економска анализа решавања грађанскоправних спорова; Економска 

анализа кривичноправне заштите; Економски ефекти криминала и оптимални ниво 

кривичноправне заштите. 

Практична настава/СИР 

Анализа примене теорије у пракси; Семинарски и пројектни рад на одабрану тему. Дискусија 

одабраних тема уз активно учешће студената. Израда и анализа студија случаја на пољу анализе 

одабраних правних питања и правних прописа.   

Препоручена литература  

1.Беоговић, Б., Јовановић, А., Радуловић, Б., (2019): Економска анализа права, Правни факултет 

Универзитета у Београду. 

2.Robert Cooter and Thomas Ulen.,(2016) : Law and Economics, Sixth Edition, Addison Wesley, ISBN 

9780132540650 

3.Беговић, Б., (2015): Економска анализа генералне превенције, Правни факултет Универзитета у 

Београду.  

4.David D. Friedman, Law's Order.,( 2001)  : What Economics Has to Do with Law and Why It Matters, 

Princeton Univ. Press, ISBN 9780691090092 

5.A. Mitchell Polinsky.,(2011):  Introduction To Law and Economics, 4th Edition Aspen Publishers, 

ISBN 9780735584488. 
Број часова  активне наставе Теоријска настава:6 Практична настава:4 

Методе извођења наставе 

Интерактивна настава подржана презентацијама и аудио визуелним материјалом; презентација и 

анализа пројектног рада, излагање семинарског рада, дискусије, студије случаја, консултације.  



Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена Завршни испит  Поена 
активност у току предавања 0-5 Писмени испит 30 

пројектни рад  0-10 Усмени испит 20 

колоквијум-и 0-15   

семинарски рад 0-20 Укупно поена 100 

 

 
Назив предмета: Корпоративно управљање 

Наставник или наставници: Ана И. Опачић, Живота  М. Радосављевић, Милан Ж. Радосављевић  

Статус предмета:Изборни 

Број ЕСПБ: 15 

Услов: Нема 

Циљ предмета 

Циљ предмета је да студенте упозна са основама корпоративног управљања, да разумеју концепт 

али и садржину корпоративног управљања, као нужности свих привредних субјеката који свој раст 

базирају на приливу екстерног капитала. Студенти ће се кроз предмет упознати са интерним 

(акционари, одбор, менаџмент, контролно окружење) и екстерним (регулатор, финансијска 

тржишта, ревизори, потенцијални инвеститори) институцијама корпоративног управљања, те ће 

кроз теорисјка али практична сазнања овладати вештинама у складу са најновијим тенденцијама 

развоја ове научне дисциплине. 

Исход предмета  

Реализацијом постављеног циља и савладавањем наставног материјала предвиђеног студијским 

програмом студенти могу да препознају значај корпоративног управљања на побољшање 

ефикасности, транспарентности и способности генерисања екстерног капитала привредног 

субјекта који га примењује. Након усвојених теоријских знања о интерним али и екстерним 

институцијама корпоративног управљања, студенти ће препозанти значај доследне 

имплементације овог института на развој акционарства у нашој земљи које карактерише 

недостатак екстерног капитала и смањена дисперзија власничке структуре у акционарским 

друштвима. Након реализације испитних обавеза очекује се да је студент оспособљен да у 

сложеним проблемским ситуацијама изводи закључке о последицама коришћења појединих 

механизама корпоративног управљања, за научно истраживање, писање и публиковање стручних и 

научних радова из области корпоративног управљања. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Увод у корпоративно управљање; Ефекти корпоративног управљања на пословање друштва; 

Трошкови корпоративног управљања; Појам и структура управљања акционарским друштвом; 

Општа акта друштва; Формирање, надлежности, избор и састав одбора друштва; Извршни органи 

друштва и њихове надлежности; Основна права акционара и њихова заштита; Импликације 

основног капитала на корпоративно управљање; Улога хартија од вредности на корпоративно 

управљање; Значајне корпоративне трансакције; Извештавање, пословна тајна и инсајдерска 

информација; Поступци надзора и ревизије; Карактеристике корпоративног управљања у Србији, 

Међународна искуства корпоративног управљања. 

Практична настава/СИР 

Израда и анализа студија случаја повезаних са корпоративним управљањем у Србији и другим 

земљама. Семинарски и пројектни рад на одабрану тему. Дискусија одабраних тема уз активно 

учешће студената. 

Препоручена литература  

1.International Finance Corporation, (2011) Корпоративно управљање-Приручник, измењено и 

допуњено издање 

2.Васиљевић, М., (2019), Компанијско право:право привредних друштава, Правни Факултет 

Универзитета у Београду. 

3. Организација за економску сарадњу и развој (2004), Принципи корпоративног управљања, 

Мисија ОЕБС у Србији и Црној Гори. 

4. Monks, R. and Minow, N., (2011): Corporate Governance, fifth edition, Blackwell Publisfing 

5. Mallin, C. (2016). Corporate governance. Oxford university press. 



6. Yermack, D. (2017). Corporate governance and blockchains. Review of finance, 21(1), 7-31. 

7. Bebchuk, L., Cohen, A., & Ferrell, A. (2009). What matters in corporate governance?. The Review of 

financial studies, 22(2), 783-827. 

8.Типурић Д.,(2008): Корпоративно управљање, Синергија, Загреб 

9.Васиљевић М., (2007):  Корпоративно управљање-правни аспекти, Профинвест, ПФ,  Београд 

10.Валтер Цантино.,(2009): Корпоративно управљање, мерење перформанси усаглашеност, Дата 

статус 

11.Радосављевић Ж.,(2010): Корпоративни менаџмент у условима кризе, Економика, Ниш  

Број часова  активне 

наставе 

Теоријска настава:6 Практична настава:4 

Методе извођења наставе 

Интерактивна настава подржана презентацијама и аудио визуелним материјалом; студијско 

истраживачки рад/семинар, пројектни рад, индивидуални и групни пројекти, студије случаја, 

дискусије, консултације. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

активност у току предавања              0-5 Писмени испит  

пројектни рад              0-20 Усмени испит 50 

колоквијум-и              0-10   

семинарски рад              0-15 Укупно поена 100 

 

 

Назив предмета: Правни аспекти корпоративне безбедности 

Наставник или наставници: Милан Ж. Милошевић, Драган М. Триван  

Статус предмета:Изборни 

Број ЕСПБ: 15 

Услов: Нема 

Циљ предмета 

Циљ предмета је стицање теоријских сазнања и способности о правним основима корпоративне 

безбедности, превенцији, угрожавању у савременом окружењу те предузимање мера за заштиту на 

корпоративном нивоу и у сарадњи са окружењем у којем компанија функционише. У формулисању 

безбедносне стратегије, примењиваће се иновирана правна регулатива и нова начела заштите имовине, 

документације и информација уз примену информационих технологија; да кроз процес истраживања и 

развијања научних сазнања у овој области, овладају вештинама у складу са најновијим тенденцијама  развоја 

ове научне дисциплине.     

Исход предмета  

Након положеног испита студент је усвојио теоријска знања и  оспособљен је за идентификацију 

правних основа угрожавања и заштите корпоративне безбедности, односно имовине и 

информација и формулисање стратегије за спречавање негативних утицаја окружења на 

корпоративну безбедност; да кроз критичку анализу резултата научноистраживачког рада, размене 

резултате са другим истраживачима, напишу,   публикују и презентују стручне и научне  радове  

из ове области. 
Садржај предмета 

Теоријска настава 

Увод у предмет; Нормативни основи корпоративне безбедности; Мултинационалне корпорацијe и 

међународни бизнис; Привредна шпијунажа и инсајдерско деловање; Заштита пословне тајне 

имовине информације; Безбедност производа и корпорацијска одговорност; Управљање 

безбедносним ризиком; Корпоративни систем управљања безбедношћу; Политика безбедности; 

Принципи управљања безбедношћу; Људски фактор као као извор угрожавања и носилац 

функције безбедности; Проактивни и реактивни приступ безбедности у савременом пословању; 

Место и улога система управљања безбедношћу у корпоративном управљању; Корупција и утицај 

на корпоративни менаџмент; Формулисање стратегије за спречавање негативних утицаја 

окружења на корпоративну безбедност. 

Практична настава/СИР 

Семинарски и пројектни рад на одабрану тему. Дискусија одабраних тема уз активно учешће 

студената. Израда и анализа студија случаја везана за  формулисање стратегије за спречавање 

негативних утицаја окружења на корпоративну безбедност.   



Препоручена литература  

 1.Милошевић М., (2010),  Појам и саджаји корпоративне безбедности,  Бања Лука: Факултет за 

безбједност и заштиту. 

2.Триван Д., (2017),  Основи корпоративне безбедности, Београд: Факултет за пословне студије и право. 

3.Милосављевић М. Грубор Г.,(2007): Основи безбедности и заштите информационих система, УС, 

Београд 

4.Russell L.Bintliff, (1992): Corporate and industrial  security, Prentice hall, London 

5. Типурић, Д. (2006): Надзорни одбор и корпоративно управљање, Загреб: Синергија. Загреб 

Број часова  активне наставе Теоријска настава:6 Практична настава:4 

Методе извођења наставе 

Интерактивна настава подржана презентацијама и аудио визуелним материјалом; презентација и 

анализа пројектног рада, излагање семинарског рада, дискусије, студије случаја, консултације. 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 

 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 
активност у току предавања                   0-5 Писмени испит  

пројектни рад                   0-15 Усмени испит 50 

колоквијум-и                   0-10   

семинарски рад                   0-20 Укупно поена 100 

 

 

 
Назив предмета: Организациони дизајн и понашање 

Наставник или наставници: Невена Д. Красуља 

Статус предмета:Изборни 

Број ЕСПБ: 15 

Услов: Нема 

Циљ предмета 

Циљ предмета је оспособљавање студената да схвате комплексност правилног дизајнирања организације; 

разумевање због чега је организациона структура од виталног значаја за успех функционисања организације; 

проучавање и разумевање организационих принципа; изучавање различитих типова организационих 

структура као и  питања формалног и неформалног организовања; прављење разлике између 

централизованог и децентрализованог начина организовања; разумевање тесне везе између постојећег 

организационог дизајна и организационе стратегије; познавање и уважавање фактора који утичу на одабир 

одређеног начина дизајнирања. 

Исход предмета  

Сходно циљу предмета, а по положеном испиту, студенти треба да знају шта све детерминише оптималан 

организациони дизајн. Процес његовог креирања људима треба да омогући постизање заједничких циљева 

што у пракси није нимало једноставан задатак. Студенти би требали да буду оспособљени да одаберу тип 

организационе структуре коју је најбоље имплементирати у организацији сходно фази развоја и 

ситуационим факторима (имајући у виду да не постоји један најбољи начин организовања). 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Изазови организационог дизајна; Диференцијација; Ниво специјализације; Организационе улоге; Функције и 

дивизије; Ауторитет и контрола; Различитост функција (функција за подршку, производњу, одржавање, 

адаптацију и менаџерска функција); Вертикална и хоризонталана диференцијација; Балансирање између 

диференцијације и интеграције; Централизација/децентрализација ауторитета; Степен формализације; 

Механистичке и органске структуре; Различити типови организационих структура почев од формалне па све 

до матричне.  
Практична настава/СИР  

Израда и анализа студија случаја повезаних са организационим дизајном и људским ресурсима у изабраним 

организацијама; Семинарски и пројектни рад на одабрану тему. Дискусија одабраних тема уз активно 

учешће студената; решавање и дискусија пословних случајева, презентовање индивидуалних и групних 

семинарских радова и пројеката 

Препоручена литература  

1.Петковић, М., Јанићијевић, Н., Богићевић, М. (2020). Организација – Теорија, дизајн, понашање, промене, 

Дата Статус, Београд 

2. Richard Burton (2020). Organizational Design: A Step-by-Step Approach 4th Edition. Cambridge Univesrity 

Press.  

3.Gareth Jones (2013). Organizational Theory, Design, and Change 7th Edition. Pearson Education. 
4.Nicolay Worren (2018). Organization Design: Simplifying complex systems 2nd Edition. Routledge, Taylor & 



Francis, NY. 

5.Gregory Kesler, Amy Kates  (2016).Bridging Organization Design and Performance. John Wiley & Sons, Inc. 
Број часова  активне наставе Теоријска настава:6 Практична настава:4 

Методе извођења наставе 

Интерактивна настава подржана презентацијама и аудио визуелним материјалом; презентација и 

анализа пројектног рада, излагање семинарског рада, дискусије, студије случаја, консултације. 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 

 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 
активност у току предавања                0-5 Писмени испит 50 

пројектни рад 0-20 Усмени испит  

колоквијум-и 0-15   

семинарски рад 0-10 Укупно поена 100 

 

 
Назив предмета: Управљање корпоративним финансијама  
Наставник или наставници: Милан Б. Вемић, Каличанин Т. Милица, Маја. С. Димић 

Статус предмета:Изборни 

Број ЕСПБ: 15 

Услов: Нема 

Циљ предмета 

Циљ предмета је да студентима пружи продубљено изучавање и стицање знања из управљања 

корпоративним финансијама и финансијским инструментима у пословању; унапређивање сазнања 

о улози и значају финансијског управљања за успех модерних корпорација, о максимизирању 

вредности са хипотезама и формама тржишне ефикасности капитала, дуга и дивиденде, о 

емпиријским тестовима под асиметричним информацијама и ризицима; да уз научна истраживања 

развију знање финансијске ефикасности инвестиционих пројеката и основне методе вредновања. 
Исход предмета  

Након положеног испита студент је усвојио теоријска знања и  оспособљен је за ефикасно 

управљање новчаним токовима корпорације,  доношење одлука о инвестирању  без обзира на 

сложеност корпорације и пословно окружење; за примену одабраних квантитативних, 

концептуалних и методолошких оквира у пословној пракси; да разуме мере ризика, моделе 

обвезница и вредновање акција, да самостално изабере проблем, осмисле и спроведуе научна 

истраживања у управљању корпоративним финансијама; да кроз критичку анализу 

научноистраживачког рада, размене резултате са другим истраживачима, напишу, публикују и 

презентују научне  радове  из ове области. 
Садржај предмета 

Теоријска настава 

Увод у значај управљања корпоративним финансијамa, финансијски аспекти власништва, 

контроле и агенцијска теорија; Акционарско и стејкхолдер виђење максимизирања вредности; 

Хипотезе тржишне ефикасности; Случајни ход и ЕМХ; ЕМХ и конкуренција; Форме ефикасности 

капитала, дуга и дивиденде; Емпиријски тестови форми ефикасности тржишта; Динамичке методе, 

време враћања улагања, нето садашња вредност, интерна стопа приноса код асиметричних 

информација и утицај на тржиште; Трошкови и управљање ризицима. Бихевиористичке 

корпоративне финансије. 
Практична настава/СИР  

Израда и анализа пројектног рада на одабрану тему финансијског управљања у корпорацијама; Израда и 

презентација семинарског рада; Решавање и дискусија студија случаја (максимизирање вредности, 

управљање ризицима..)  уз активно учешће студената.  

Препоручена литература  

1. Richard A.Brealey, Stewart C. Mayers, Franklin Allen., (2006): Corporate Finance, McGraw 

Hill/Irwin 

2. Vemić, M. (2021): Razvoj sistema интерне kontrole i interne revizije u srednjim preduzećima. 

Beograd: ApolloPlus,2021. 149 str., graf. prikazi, tabele. ISBN 978-86-902996-0-7. [COBISS.SR-ID 

31276553] 

3.Baker M., Ruback, R.S.,Wurgler, J.,(2004): Behavioral Corporate Finance, A Survey, NBER Papers 

4.Becht, M., Bolton, P., Roell, A.,(2002): Corporate Governance and Control, ECGI Working Paper No. 

02. 

5. Fama, E. (1970). Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work. The Journal of 



Finance, 25(2), 383-417. 

6.OECD (2020). Corporate governance. http://www.oecd.org/corporate/principles-corporate-governance/ 
7.Dedeić, P. (2004). Standardi korporativnog upravljanja, doktorska disertacija, MBA Press, Beograd. 

8.Monks, R.A.G.,(2002): Creating Value Through Corporate Governance, Corporate Governance, Vol. 

10/3 

9.Shefrin, H., (2001): Behavioral Corporate Finance, Journal of Applied Corporate Finance 14 

Број часова  активне наставе Теоријска настава:6 Практична настава:4 

Методе извођења наставе 

Интерактивна настава подржана презентацијама и аудио визуелним материјалом; презентација и 

анализа пројектног рада, излагање семинарског рада, дискусије, студије случаја, консултације 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 
активност у току предавања 0-5 Писмени испит 20 

пројектни рад  0-15 Усмени испит 30 

колоквијум-и  0-15   

семинарски рад  0-15 Укупно поена 100 

 

 

 

 

 

http://www.oecd.org/corporate/principles-corporate-governance/


 
Назив предмета: Право европске уније-одабрана поглавља  

Наставник или наставници: Владан Д. Станковић  

Статус предмета:Изборни 

Број ЕСПБ: 15 

Услов: Нема 

Циљ предмета 

Циљ предмета је да студентима пружи комплексни приказ основа функционисања поретка 

Европске Уније, кроз хронолошки аспект послератне обнове и отпочињања секторске интеграције 

Европске Заједнице, однос међузависности поделе интересних сфера, финансирања и капацитета 

проширења Европске Уније, са посебним акцентом на комунитарно право и институције које га 

стварају и старају се о њиховој примени. 
Исход предмета  

Реализацијом постављеног циља и савладавањем наставног материјала предвиђеног студијским 

програмом студенти су усвојили продубљена сазнања о институцијама и основним механизмима 

функционисања Европске уније и њеног правног поретка, савладали су битне појмове и институте 

права ЕУ, сагледали савремни контекст процеса евроинтеграција Србије и потреба усклађивања 

националног правног система са правом Европске уније.  

Након положеног испита студент је усвојио теоријска знања и оспособљен је за  разумевање 

политике и права ЕУ, да тумачи и примењује комунитарне прописе у својој држави; за научно 

истраживање, писање и публиковање стручних и научних радова из области  права Европске уније 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Увод у право ЕУ; Послератна обнова Европе; Маршалов план; Зачеци секторске интеграције и 

настанак првих заједница; Настанак и трансформација ЕЕЗ у ЕУ; Мастрихтски уговор; Неуспели 

Устав и Лисабонски уговор; Институције: састав, надлежности и начин рада органа, Правна 

природа ЕУ; Судска пракса Европског суда; судска контрола у Европски унији; извори и правна 

природа права ЕУ; Правне карактеристике унутрашњег тржишта; Начело слободе промета робе; 

Слобода кретања радне снаге; Појам права настањивања; Начело слободног вршења услуга; Право 

конкуренције; Србија на путу евроинтеграција.  
Практична настава/СИР  

Израда и анализа студија случаја повезаних са судском праксом Европског суда; Семинарски и пројектни 

рад на одабрану тему. Дискусија одабраних тема уз активно учешће студената; презентовање 

индивидуалних и групних семинарских радова и пројеката. 

Препоручена литература  

1.Вукадиновић-Марковић, Ј., Вукадиновић, Р.,(2020): Увод у институције и право европске Уније, 

Службени гласник, Београд 

2.Кошутић, Б.,(2017): Увод у право европских интеграција, Правни факултет Универзитета у 

Београду, Центар за издаваштво и информисање, Београд. 

3.Самарџић, С., Милосављевић-Радић, И.,(2013): Криза Европске уније, Службени гласник, 

Београд 

4.Ђајић, С., (2012):Међународно правосуђе, Службени гласник, Београд. 

5.Вукадиновић Р., (2006): Право Европске уније, Правни факултет Крагујевац 

6. Alina Kaczorowska,(2010):  European Union Law, Routledge-Cavendish 

7.Tanja A. Börzel, Rachel A. Cichowski, (2003): The state of the European Union: law, politics, and 

society, Oxford University Press. 

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

9.EU Law: Text, Cases and Materials, Paul Craig QC FBA, Grainne de Burca, Oxford University Press, 

USA, 2007. 

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

Број часова  активне наставе Теоријска настава:6 Практична настава:4 

Методе извођења наставе 

Интерактивна настава подржана презентацијама и аудио визуелним материјалом; презентација и 

анализа пројектног рада, излагање семинарског рада, дискусије, студије случаја, консултације 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 
активност у току предавања                   0-5 Писмени испит  

пројектни рад                   0-15 Усмени испит 50 



колоквијум-и                   0-10   

семинарски рад                   0-20 Укупно поена 100 

 

 

 
Назив предмета: Међународно привредно право-одабрана поглавља 

Наставник или наставници: Ана И. Опачић 

Статус предмета:Изборни 

Број ЕСПБ: 15 

Услов: Нема 

Циљ предмета 

Циљ предмета је да студентима пружи корелативна продубљена сазнања из области међународног 

привредног права, са посебним указивањем на значај регулисања и примене начела савременог 

међународног привредног права у складу са одабраним поглављима. Студенти ће стећи продубљена сазнања 

о савременој улози међународних организација које су нарочито активне на подручју унификације 

међународног привредног права; уговорима робног промета; банкарским пословима; хартијама од 

вредности; Инструментима и начинима међународног плаћања; Користима алтернативног начина решавања 

спорова путем трговинске арбитраже; Глобализационим процесима и неретким злоупотребама уговорних 

клаузула од стране јаче уговорне стране, те ће кроз теорисјка али практична сазнања овладати 

вештинама у складу са најновијим тенденцијама развоја ове научне дисциплине.   
Исход предмета  

Реализацијом постављеног циља и савладавањем наставног материјала предвиђеног студијским 

програмом студент: 

 1. има усвојена теоријска знања из области међународног привредног права, 

 2. разуме његову улогу и значај у систему права;  

3. буде оспособљен за примену правила међународног привредног права у уређивању правног промета робе 

и услуга, система плаћања на међународном нивоу;  

4. буде оспособљен да стечена знања примени у доношењу пословних одлука и њихово критичко 

сагледавање у свом раду. 

Након реализације испитних обавеза очекује се да је студент оспособљен да у сложеним проблемским 

ситуацијама изводи закључке о последицама примене основних института међународног привредног права, 

за научно истраживање, писање и публиковање стручних и научних радова из ове области. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Уводна разматрања међународног привредног права; Однос међународног привредног права и других грана 

права; Начела савременог међународног привредног права; Извори међународног привредног права; 

Међународне организације активне на пољу унификације међународног привредног права; Правни положај 

домаћих правних лица у иностранству и иностраних правних лица код нас; Међународна трговинска 

арбитража; Уговори о међународном промету роба и услуга; Међународна продаја робе; Уговор о 

међународној продаји инвестиционе опреме; Уговор о услугама у међународном промету; 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; Међународни банкарски послови; Кредитни послови са иностранством; Уговор о факторингу; 

Уговор о форфетингу; Депозитни послови и неки специфични међународни банкарски послови; Системи 

плаћања у међународним односима;Инструменти и начин међународног плаћања; Инструменти обезбеђења 

плаћања у међународном промету; Банкарска гаранција; Банкарско јемство и други инструменти обезбеђења 

плаћања; Међународне хартије од вредности; Меница у међународном промету; Чек у међународном 

промету и остале хартије од вредности у међународном промету 

Практична настава  

Израда уговора о међународној продаји робе и арбитражног споразума; анализа робних докумената у 

спољнотрговинском пословању; Студије случаја. Семинарски и пројектни рад на одабрану тему. Дискусија 

одабраних тема уз активно учешће студената. 

Препоручена литература  

Основна: 

1.Вукадиновић, Р., Међународно пословно право, општи и посебни део, Службени гласник, Београд,2021. 

2..Перовић, Ј. Међународно привредно право, Економски факултет Универзитета у Београду, Београд, 2020. 

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

Београд, 2011.  



4.Вилус Ј.ет ал: Међународно привредно право, Правни факултет Нови Сад, 2007.  

5. Ћирић Александар, Међународно трговинско право, Правни факултет Ниш, 2012.  

6.. Дршкић М.ет ал: Међународно привредно уговорно право, Београд, 2005.  

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

December 22, 2020 by Routledge, ISBN 9780367472344 

8..Mercurio, B., International Business Law, Oxford University Press, 2010, ISBN 9780195560176 

9. Moens, G., Jones, R., International Trade and Business Law Review: Volume XI, Published March 26, 2008 by 

Routledge-Cavendish, ISBN 9780415442459 

10.Cameroon, G.D., International Business Law: Cases and Materials, Van Rye Publishing, LLC (August 9, 2015) 

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

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

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

Број часова  активне наставе Теоријска настава:6 Практична настава/СИР:4 

Методе извођења наставе 

Интерактивна настава подржана презентацијама и аудио визуелним материјалом; презентација и 

анализа пројектног рада, излагање семинарског рада, дискусије, студије случаја, консултације. 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 
активност у току предавања               0-5 Писмени испит  

пројектни рад               0-10 Усмени испит 50 

колоквијум-и               0-20   

семинарски рад               0-15 Укупно поена 100 

 

 

 
Назив предмета: Еколошко право-одабрана поглавља 
Наставник или наставници: Барјактаревић А. Драгана 

Статус предмета:Изборни 

Број ЕСПБ: 15 

Услов: Нема 

Циљ предмета 

Циљ предмета је упознавање студената са појмовима еколошког права, процесима његовог настанка, развоја 

и променама; изучавање  појмова и принципа еколошког права; 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 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 усвојена теоријска знања из области еколошког права; оспособљеност за разумевање 

правне терминологије из области еколошког права, идентификацију и објашњење односа еколошког права 

према другим гранама права, примена адекватних правних норми, израда основних правних докумената у 

овој области. Кандидати треба да развију критички начин размишљања о Еколошком праву и досегну такав 

ниво знања и вештина из области Еколошког права који ће им омогућити да критички разматрају овај део 

јавног права и да самостално предузимају оригинално истраживање 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

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; Програми и декларације за животну средину (УН, Штокхолмска, Рио,  Архуска, 

Кјото протокол, Агенда 21); Савет Европе и заштита животне средине; Европска конвенција о заштити 

људских права и основних слобода и право на здраву животну средину; Конвенција о грађанско-правној 

одговрности за штете настале услед активности опасних по животну средину; Конвенција о кривично-

правној заштити животне средине; Европска унија и заштита животне средине;; Еколошко право у Србији; 

Устав Србије и заштита животне средине; Закон о заштити животне средине; Закон о процени утицаја на 

животну средину; Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину; Закон о интегрисаном 

спречавању и контроли загађивања животне средине; Заштита водâ; Заштита ваздуха; Заштита земљишта; 

Заштита биљног света; Заштита животиња; Заштита шума; Заштита природног добра; Заштита од буке и 



вибрација; Заштита од јонизујућих и нејонизујућих зрачења; Поступање са отпадним материјама; Улога и 

значај јавности у заштити животне средине; Улога и значај невладиних организација у заштити животне 

средине; Улога и значај локане самоуправе у заштити животне средине; Упоредно еколошко право, 

Савремене тенденције у развоју еколошког права. 

Практична настава  

Студије случаја; Анализа принципа еколошког права;  Приступ правној заштити у еколошким стварима; 

Практична примена Закона о општем управном поступку и Закона о слободном приступу информацијама од 

јавног значаја; Објашњавање поступка за приступ информацијама од јавног значаја (како се покреће 

поступак, ком органу се подноси захтев, ком органу се подноси жалба, ком органу се подноси тужба за 

заштиту права на приступ еколошким информацијама, рокови у поступку); Објашњавање поступка процене 

утицаја на животну средину (како се покреће поступак, фазе у поступку процене, одлуке надлежних органа 

у појединим фазама поступка, рокови у поступку); Објашњавање поступка стратешке процене утицаја на 

животну средину (шта је предмет стратешке процене утицаја на животну средину, фазе у поступку, рокови у 

поступку); Грађанскоправна заштита права на здраву животну средину (ко може бити странка у грађанском 

поступку са елементом заштите животне средине, обезбеђење доказа, одговорност за штету; основ 

одговорности, околности које искључују или ограничавају одговорност за причињену штету); Кривично 

процесна заштита (кривични поступак за дела против животне средине); Састављање модела правних аката; 

Дискусија одабраних тема. 

Препоручена литература  

1.Драгана Барјактаревић, Еколошко право, Факултет за пословне студије и право Универзитета „Унион-

Никола Тесла“, Београд, 2021. 

2.Мирјана Дреновак –Ивановић, Еколошко право, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2021; 

3.Мирјана Дреновак – Ивановић, Сретен Ђорђевић, Практикум о праву на правну заштиту у питањима 

животне средине у управном поступку и управном спору, Београд 2013. 

4.Мирјана Дреновак – Ивановић, Сретен Ђорђевић,Синиша Важић, Правни инструменти еколошке 

заштите – грађанскоправна и кривичноправна заштита, Београд 2015. 

5. Стеван Лилић, Еколошка инспекција у законодавству Србије и Европске Уније, у 50 година Европске уније, 

Институт за упоредно право, 2007, стр. 277-287. 

6. Александра Чавошки, Еколошко право: хармонизација домаћег законодавства са правом Европске уније, 

Институт за упоредно право, Београд, 2004. 

7. Sands, P., Principles of International Environmental Law, Cambridge University Press, Cambridge, 2007. 

8. Birnie, P.W., Boyle, A., International Law and the Environment, Oxford University Press, 2002. 

9. Етински, Р., „Међународноправна заштита животне средине“, у Стојановић, З., Салма, Ј., и Ђурђев, Д., 

Правна заштита животне средине, Научна књига, Београд, 1991. 

10. Fitzmaurice, M. A., „International Protection of the Environment“, R.C.A.D.I., vol. 293, 2001. 

11. Lee, K., ed., International Environmental Law in International Tribunals, International Environmental Law 

Reports, volume 5, Cambridge University Press, 2007. 

12. Тодић, Д., „Законодавство Европске уније у области животне средине – увод“, Законодавство Европске 

уније о животној средини и земље у транзицији, 2000, стр. 58-60. 

13. Тодић, Д., „Неки проблеми у закључивању и извршавању међународних уговора у области животне 

средине“, Право и животна средина, 1997, стр. 203-222. 

14. Вукасовић, В., „Надлежност Европске уније у области заштите животне средине“, Законодавство 

Европске уније о животној средини и земље у транзицији, 2000, стр. 21-44. 

15. Wennerås, P., The Enforcement of EC Environmental Law, Oxford University Press, 2007. 

Број часова  активне наставе Теоријска настава:6 Практична наставa:4 

Методе извођења наставе 

Интерактивна настава подржана презентацијама и аудио визуелним материјалом; презентација и 

анализа пројектног рада, излагање семинарског рада, дискусије, студије случаја, консултације. 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 
активност у току предавања 5 Писмени испит  

пројектни рад 15 Усмени испит 50 

колоквијум-и 10   

семинарски рад 20 Укупно поена 100 

 

 

 

 
Назив предмета: Организовани криминал и корупција  

Наставник или наставници: Милан Ж. Милошевић, Синиша Р. Достић, Мирза И. Тотић 

Статус предмета:Изборни 



Број ЕСПБ: 15 

Услов: нема 

Циљ предмета 

Циљ предмета је да студентима пружи продубљено изучавање тема, стицање знања и разумевање појединих 

питања из области организованог криминала и корупције; стицање знања о методима и средствима 

превентивног деловања  на спречавању и сузбијању организованог криминала и корупције. 

Исход предмета  

Након положеног испита студент је усвојио теоријска знања и  оспособљен је за идентификацију феномена 

организованог криминала и корупције као и за адекватно, законито и стручно примењивање 

криминалистичких правила и методе у поступку њиховог спречавања и сузбијања; оспособљен је за научно 

истраживање, писање и публиковање стручних и научних  радова из области организованог криминала и 

корупције. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Увод у предмет; Појам организованог криминала; Организоване криминалне групе и криминалне 

организације; Феноменологија организованог криминала; Организовани криминал у ЕУ; Организовани 

криминал као предмет регулативе кривичног законодавства; Специјални истражни методи у сузбијању 

организованог криминала;Међународна сарадња у превенцији и репресији организованог криминала. 

Појмовно одређење корупције; Историјски развој корупције; Врсте корупције; Корупција у транзицији; 

Главни носиоци корупције; Корупција  као кривичноправна категорија; Међународноправни аспекти 

корупције; Спречавање и сузбијање корупције.  

Практична настава/СИР  

Израда и анализа студија случаја  на тему организованог криминала и корупције; Семинарски и пројектни 

рад на одабрану тему. Дискусија одабраних тема уз активно учешће студената; дискусија  различитих 

случајева спречавања и сузбијања корупције, презентовање индивидуалних и групних семинарских радова и 

пројеката. 

Препоручена литература  

1.Милошевић М., (2003): Организовани криминал, Београд:Службени гласник СЦГ  

2. Тотић М., (2022), Организовани криминал у Европи и активности на његовом сузбијању: монографија. 

Факултет за пословне студије и право Универзитета "Унион-Никола Тесла", Београд, 2022. 173 стр., табеле. 

ИСБН 978-86-6102-056-8.[ЦОБИСС.СР-ИД 56125449] 

3.Беговић Б., (2007):  Економска анализа корупције, Београд: Центар за либерално-демократске студије, 

4.Крегар Ј.; Секулић Д.; Шпорер Ж., (2010): Корупција и повјерење,  Загреб: Центар за демокрацију и право 

Мико Трипало.  

5.Вуковић С.; Радовић Н., (2012:  Превенција организованог криминала, Београд:Досије студио 

6.Спречавање и сузбијање савремених облика криминалитета : зборник радова.2 / [уредници Слободан 

Петровић, Милан Милошевић, Ђорђе Ђорђевић]. - Земун : Криминалистичко-полицијска академија, 2007 

(Београд : Инпресс) 

7. Антонић Д. и други, (2001) Корупција у Србији, Београд: Центар за либерално-демократске студије  

8.Dobovšek B., (2008) Corupcija v tranziciji,  Ljubljana: Fakulteta za varnostne vede 

9.Часописи:  „Ревија за криминиологију и кривично право“, „Правни живот", "European Journal of Crime, 

Criminal Law and Criminal Justice" и други домаћи и инострани часописи који објављују радове који су 

предмет конкретног истраживања. 

Број часова  активне наставе Теоријска настава:6 Практична настава/СИР:4 

Методе извођења наставе 

Предавања, консултације, студијски истраживачки рад. Семинар, рад на пројекту, дискусија.  

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

активност у току предавања               0-5 Писмени испит  

пројектни рад 0-10 Усмени испит 50 

колоквијум-и 0-15   

семинарски рад 0-20 Укупно поена 100 

 

 

 

 
Назив предмета: Семинарски рад 

Наставник или наставници: Сви наставници на студијском програму 

Статус предмета: Обавезни 

Број ЕСПБ: 5 

Услов: нема 



Циљ  

Студент израђује семинарски рад на задату тему, сходно докторским студијама право и економија; изучава 

проблем, структуру и сложеност и на основу спроведених анализа изводи закључке о могућим начинима 

његовог решавања. Коришћењем литературе, студент упознаје методе за решавање датих задатака и стиче 

искуство кроз решавање комплексних проблема и задатака, као и кроз препознавање могућности примене 

стечених знања у пракси. 

Исход предмета  

Студент се оспособљава да самостално примењује стечена знања у циљу сагледавања структуре проблема и 

у системској анализи у циљу извођења закључака о могућим начинима решавања проблема. Кроз 

самостално коришћење литературе, студент проширује знања из циљног подручја и развија способност да 

спроведе одговарајуће анализе и дефинише проблеме у оквиру задате теме. 

Садржај предмета 

Формира се појединачно у складу са потребама семинарског рада а у областимаправа и економије: теоријe 

права и економије, корпоративно управљањe, правни аспекти корпоративне безбедности,  

 организациони дизајн и понашање,  управљање корпоративним финансијама, право европске уније-

одабрана поглавља,  еколошко право-одабрана поглавља, организовани криминал и корупција,  међународно 

привредно право-одабрана поглавља. Студент проучава стручну литературу, спроводи истраживање и врши 

анализе у циљу изналажења решења конкретног проблема. 

Препоручена литература  

1. Препоручена литература на студијском програму  

2.Група аутора: часописи са листе Кобсон 

Број часова  активне наставе Теоријска настава Студијски истраживачки рад: 5 

Методе извођења наставе 

Студент је обавезан да семинарски рад изради у оквиру задате теме која је дефинисана задатком, користећи 

литературу и спровдећи истраживање. У оквиру задате теме, студент по потреби врши и одређена мерења, 

испитивања, бројања, анкете и друга истраживања, статистичку обраду података, ако је то предвиђено 

задатком. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Семинарски рад: 70 

Усмени испит: 30 

 

 
Назив предмета: Рад у релевантном научном часопису 

Наставник или наставници: Сви наставници на студијском програму 

Статус предмета: Обавезни 

Број ЕСПБ: 5 

Услов: нема 

Циљ  

Студент израђује рад из одговарајуће области права иекономије; изучава проблем, структуру и сложеност и 

на основу спроведених анализа изводи закључке о могућим начинима његовог решавања. Коришћењем 

литературе, студент упознаје методе за решавање датих задатака и стиче искуство кроз решавање 

комплексних проблема и задатака, као и кроз препознавање могућности примене стечених знања у пракси. 

Рад мора бити објављен у часопису са листе Министарства просвете, науке и технолошког развоја, односно 

у релевантном међународном часопису. 

Исход предмета  

Студент се оспособљава да самостално примењује стечена знања у циљу сагледавања структуре проблема и 

у системској анализи у циљу извођења закључака о могућим начинима решавања проблема. Кроз 

самостално коришћење литературе, студент проширује знања из циљног подручја и развија способност да 

спроведе одговарајуће анализе и дефинише проблеме у оквиру задате теме. Крајњи излаз је рад објављен у 

часопису са листе Министарства за науку и технолошки развој, односно у релевантном међународном 

часопису. 

Садржај предмета 

Формира се појединачно у складу са потребама рада, сходно докторским студијама право и економија. 

Студент проучава стручну литературу, спроводи истраживање и врши анализе у циљу израде рада који ће 

бити публикован 

Препоручена литература  

1. Препоручена литература на студијском програму  

2.Група аутора: часописи са листе Кобсон 

Број часова  активне наставе Теоријска настава Студијски истраживачки рад: 5 

Методе извођења наставе 

Студент је обавезан да изради рад у оквиру задате теме која је дефинисана задатком, користећи литературу и 

спровдећи истраживање. У оквиру задате теме, студент по потреби врши и одређена мерења, испитивања, 



бројања, анкете и друга истраживања, статистичку обраду података, ако је то предвиђено задатком. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

у часопису са листе Министарства за науку и технолошки развој, односно у релевантном међународном 

часопису: 100 

 

 

 

Назив предмета: Ауторско учешће у научном скупу 

Наставник или наставници: Сви наставници на студијском програму 

Статус предмета: Обавезни 

Број ЕСПБ: 5 

Услов: нема 

Циљ  

Студент израђује рад у складу са концептом научог скупа на ком ће рад бити изложен; изучава проблем, 

структуру и сложеност и на основу спроведених анализа изводи закључке о могућим начинима његовог 

решавања. Коришћењем литературе, студент упознаје методе за решавање датих задатака и стиче искуство 

кроз решавање комплексних проблема и задатака, као и кроз препознавање могућности примене стечених 

знања у пракси. Рад мора бити саопштен на релевантном научном скупу националног или међународног 

значаја. 

Исход предмета  

Студент се оспособљава да самостално примењује стечена знања у циљу сагледавања структуре проблема и 

у системској анализи у циљу извођења закључака о могућим начинима решавања проблема. Кроз 

самостално коришћење литературе, студент проширује знања из циљног подручја и развија способност да 

спроведе одговарајуће анализе и дефинише проблеме у оквиру задате теме докторских студија право и 

економија. Студент се посебно оспособљава за јавно презентовање научног рада на академском скупу. 

Крајњи излаз је рад саопштен на релевантном научном скупу националног или међународног значаја. 

Садржај предмета 

Формира се појединачно у складу са потребама рада, а из области права и економије. Студент проучава 

стручну литературу, спроводи истраживање и врши анализе у циљу израде рада који ће бити саопштен на 

релевантном скупу. 

Препоручена литература  

1. Препоручена литература на студијском програму  

2.Група аутора: часописи са листе Кобсон 

Број часова  активне наставе Теоријска настава Студијски истраживачки рад: 10 

Методе извођења наставе 

Студент је обавезан да изради рад у оквиру задате теме која је дефинисана задатком, користећи литературу и 

спровдећи истраживање. У оквиру задате теме, студент по потреби врши и одређена мерења, испитивања, 

бројања, анкете и друга истраживања, статистичку обраду података, ако је то предвиђено задатком. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Рад и ауторско учешће на релевантном научном скупу националног или међународног значаја: 100 

 

 

 

 

Назив предмета: Докторска дисертација-теоријске основе 

Наставник или наставници: Наставник или наставници ментори 

Статус предмета: Обавезни 

Број ЕСПБ: 30  

Услов: нема 

Циљ  

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

најновијих знања из часописа са ССЦИ листе на решавању конкретних проблема у оквиру предмета 

докторских студија право и економија. 

Исход предмета  

Оспособљавање студената да самостално повезују материју из предмета докторских студија, примењују 

претходно стечена и нова знања, 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 и коришћењем нових метода самостално и креативно користе нова 

сазнања при решавању задатих проблема. 

Садржај предмета 

Формира се појединачно у складу са потребама даљег рада. Студент проучава стручну литературу, врши 

анализе у циљу изналажења решења конкретног задатка који је дефинисан постављеним задатком од 



коментора и наставника докторских студија. Теоријске основе представљају квалификациони испит. 

Студенти се припремају за полагање квалификационог испита. 

Препоручена литература  

1. Група аутора: часописи са листе Кобсон 

2.Група аутора: часописи и докторске дисертације из дате проблематике 

3.Rudestam K. E., Newton R. R.,: Surviving Your Dissertation: A Comprehensive Guide to Content and Process, 4rd 

edition, Sage Publication, 2014. 

4.Roberts, K.,: The Dissertation Journey: A Practical and Comprehensive Guide to Planning, Writing, and 

Defending Dissertation, 2rd edition,  Corwin Press, 2010. 

5.Evans, D.,: How to write a better thesis, 3nd edition, Melbourne University Publishing, 2012. 

Број часова  активне наставе Теоријска настава Студијски истраживачки рад: 20 

Методе извођења наставе 

Ментор студента саставља задатак семинарског рада и доставља га студенту. Студент је обавезан да рад 

изради у оквиру задате теме која је дефинисана задатком рада, користећи литературу предложену од 

ментора. Током израде рада, ментор може давати додатна упутства студенту, упућивати на одређену 

литературу и додатно га усмеравати у циљу израде квалитетног рада. У оквиру студијског истраживачког 

рада студент обавља консултације са ментором и са предметним наставницима, а по потреби и са другим 

наставницима који се баве проблематиком из области теме самог рада, докторских студија право и 

економија. У оквиру задате теме, студент по потреби врши и одређена мерења, испитивања, бројања, анкете 

и друга истраживања, статистичку обраду података, ако је то предвиђено задатком рада. По одбрани самог 

рада, кандидат полаже усмени испит. Ако положи испит студент се квалификовао за даље студије. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

семинарски рад  50 Усмени испит 50 

  Укупно поена 100 

 

 

 

 

 

Назив предмета: Докторска дисертација- студијско истраживачки рад 

Наставник или наставници: Наставник или наставници ментори 

Статус предмета: Обавезни 

Број ЕСПБ: 15  

Услов: нема 

Циљ  

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

решавању конкретних проблема у оквиру изабраног подручја докторских студија право и економија. У 

оквиру овог дела дисертације 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 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 докторских 

студија право и економија, потребу за сарадњом са другим струкама и тимским радом. 

Садржај предмета 

Формира се појединачно у складу са потребама израде докторске дисертације. Студент проучава стручну 

литературу, докторске дисертације које се баве сличном проблематиком и врши анализе у циљу изналажења 

решења конкретног задатка. 

Препоручена литература  

1. Група аутора: часописи са листе Кобсон 

2.Група аутора: часописи и докторске дисертације из дате проблематике 

3.Rudestam K. E., Newton R. R.,: Surviving Your Dissertation: A Comprehensive Guide to Content and Process, 

4rd edition, Sage Publication, 2014. 



4.Roberts, K.,: The Dissertation Journey: A Practical and Comprehensive Guide to Planning, Writing, and 

Defending Dissertation, 2rd edition,  Corwin Press, 2010. 

5.Evans, D.,: How to write a better thesis, 3nd edition, Melbourne University Publishing, 2012. 

Број часова  активне наставе Теоријска настава Студијски истраживачки рад: 10 

Методе извођења наставе 

Ментор докторске дисертације саставља задатак рада и доставља га студенту. Студент је обавезан да 

дисертацију изради у оквиру задате теме која је дефинисана задатком, користећи литературу предложену од 

ментора. Током израде рада, ментор може давати додатна упутства студенту, упућивати га на одређену 

литературу и додатно га усмеравати у циљу израде квалитетне докторске дисертације. У оквиру студијског 

истраживачког рада студент обавља консултације с ментором, а по потреби и са другим наставницима који 

се баве проблематиком из области теме његове докторске дисертације. У оквиру задате теме, студент по 

потреби врши и одређена мерења, испитивања, бројања, анкете и друга истраживања, статистичку обраду 

података, ако је то предвиђено задатком. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

Семинарски рад 50 Усмени испит 50 

  Укупно поена 100 

 

 

 

 

 

Назив предмета: Докторска дисертација- израда и одбрана докторске дисертације 

Наставник или наставници: Наставник или наставници ментори 

Статус предмета: Обавезни 

Број ЕСПБ: 15  

Услов: нема 

Циљ  

Стицање знања о начину, структури и форми писања елабората дисертације након извршених анализа и 

других активности које су изведене у оквиру задате теме докторске дисертације. Израдом докторске 

дисертације студенти стичу научно искуство за креативан рад, писање радова у оквиру којих је потребно 

описати проблематику, спроведене методе и поступке и резултате до којих се дошло, као и да даје нов 

научни допринос развоју науке и примени своја научна истраживања у пракси. Поред тога, циљ израде и 

одбране докторске дисертације је развијање способности код студената да резултате самосталног рада 

припреме у погодној форми јавно презентују, као и да одговарају на примедбе и питања у вези задате теме. 

Исход предмета  

Оспособљавање студената за систематски приступ у решавању задатих проблема, спровођење анализа, 

примену стечених и прихватању знања из других области у циљу изналажења креативног решења задатог 

проблема. Самостално изучавајући и решавајући задатке из области задате теме, студени стичу нова научна 

знања о комплексности и сложености проблема из области њихове струке. Израдом докторске дисертације 

студенти стичу одређена искуства која могу применити у пракси приликом решавања проблема из области 

њихове струке. Припремом резултата за јавну одбрану, јавном одбраном и одговорима на питања и 

примедбе комисије студент стиче неопходно искуство о начину на који у пракси треба презентовати 

резултате самосталног или колективног рада. 

Садржај предмета 

Формира се појединачно у складу са потребама и облашћу која је обухваћена задатом темом докторске 

дисертације, студијског програма право и економија. Студент у договору са ментором сачињава докторску 

дисертацију у писаној форми у складу са предвиђени правилима факултета и универзитета. Студент 

припрема и брани писану докторску дисертацију јавно у договору са ментором и у складу са предвиђеним 

правилима и поступцима. 

Препоручена литература  

1. Група аутора: часописи са листе Кобсон 

2.Група аутора: часописи и докторске дисертације из дате проблематике 

3.Rudestam K. E., Newton R. R.,: Surviving Your Dissertation: A Comprehensive Guide to Content and Process, 

4rd edition, Sage Publication, 2014. 

4.Roberts, K.,: The Dissertation Journey: A Practical and Comprehensive Guide to Planning, Writing, and 

Defending Dissertation, 2rd edition,  Corwin Press, 2010. 

5.Evans, D.,: How to write a better thesis, 3nd edition, Melbourne University Publishing, 2012. 

Број часова  активне наставе Теоријска настава Студијски истраживачки рад: 10 

Методе извођења наставе 

Током израде докторске дисертације, студент консултује ментора, а по потреби и друге професоре који се 

баве облашћу која је тема докторске дисертације. Kомисија опонената разматра извештај и у писаној 



форми доноси мишљење о истом. Студент сачињава докторску дисертацију и након добијања сагласности 

од стране комисије за оцену и одбрану, укоричене примерке доставља комисији. Рукопис докторске 

дисертације иде на софтверску проверу аутентичности дисертације, путем софтвера EPHORUS 

TURNITIN. Одбрана докторске дисертације је јавна а датум одбране се објављује на огласној табли и сајту 

Факултета.  Одбрана докторске дисерације  се снима и путем интернета се преноси у форми – LIVE-

STREAM, па свако заинтересован са стране може уживода гледа, да се укључи, поставља питања и добије 

одговор,односно учествује у дискусији.Студент је обавезан да након презентације усмено одговори на 

постављена питања и примедбе. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Израда докторске дисертације: 70 

Одбрана докторске дисертације: 30 

 

 


