ВИСОКА ШКОЛА ЗА ПОСЛОВНУ ЕКОНОМИЈУ И ПРЕДУЗЕТНИШТВО
У БЕОГРАДУ

КЊИГА
ПРЕДМЕТА
Студијски програм
ПРАВО (240 ЕСПБ)
основне академске студије

Београд, 2016.

Студијски програм: Право (240 ЕСПБ)
Врста и ниво студија: Основне академске студије, први ниво студија
Назив предмета: Римско право
Наставник:
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 8
Услов: Уписан први семестар, одслушан предмет и успешно реализоване предиспитне обавезе
Циљ предмета:
Циљ предмета је упознавање студената са римским правом, најстаријом правном дисциплином и најзначајнијем
поглављу правне историје, основним институтима приватног Римског права, њиховом развоју и карактеристикама,
улози и значају права и правне државе, као и утицају друштвено-економских и политичких прилика на карактер права
и правне технике идр.
Исход предмета:
Након положеног испита студент је усвојио теоријска знања из римске правне историје и оспособљен за разумевање
значаја права за квалитет и опстанак друштва, разуме важност римског права на чијој основи су изграђени правни
појмови, класификације и категоризације основних правних института, које је прихватила правна наука у свим
цивилизованим друштвима;оспособљен за континуирано праћење и савладавање материје пре свега из приватно
правне области, разуме важност изградње права, његовог циљног тумачења и примене у професионалном раду идр.
Садржај предмета:
Теоријска настава:
1. Увод у предмет; 2. Појам, значај поделе и систем Римског права; 3. Извори сазнања и преглед правних и етичких
принципа; 4. Историја Римског права - период Краљевства, период Републике; 5. Историја Римског права - период
Принципата, период Домината; 6. Друштвено економске и политичке прилике, социјална структура, облици породице
и својинских односа и укупни културни развој у сваком од периода; 7. Преглед и анализа правних извора; 8. Рецепција
Римског права: појмовно одређење, доктринарна и практична, основне тенденције и правне школе; 9. Институције
Римског права: статусно право – правна способност, всте статуса, пословна способност, туторство и старатељство;
породично право – породица, брак, положај жене; 10. Стварно право – општи поглед на стварно и уопште на
имовинско право, ствари, својина, приватна својина, државина, стварна права над туђим правима; 11. Наследно право –
појам и значај, интестатско наслеђивање, тестаментално наслеђивање, легати; 12. Облигационо право – Општи део:
појам и елементи облигације, класификација облигација, субјекти облигације, обезбеђење потраживања, кривица и
штета, Bonafides и формализам у развоју облигационог права. 13. Облигационо право - Посебни део: извори
облигација, контракти, пакти, квазиконтракти, деликти, квазиделикти, доцња, гашење облигација; 14. Судски поступак
– врсте поступка, грађански судски поступак, легисакциони, формуларни и екстраординарни поступак, кривични
поступак; 15. Значај римског права у историји права.
Практична настава:
Ближе појашњавање неких од тема које се обрађују на предавањима, са посебним освртом на тумачење основних
института приватног римског права, улози и значају права и правне државе, утицају друштвено-економских и
политичких прилика на карактер права и правне технике. Дискусија одабраних тема уз активно учешће студената.
Припрема колоквијума и испита. Евалуација реализоване наставе и анализа њених резултата.
Литература
Основна:
1.Станојевић О.,: Римско право, Досије, Правни факултет, Београд, 2007.
2.Милошевић М.,: Римско право, четврто издање, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, Службени
гласник, 2009.
Допунска:
1.Хорват М.,: Римско право, Правни факултет, Загреб 2007.
2.Маленица, А.,: Римско право, свеска прва, Историја римског права, Београд, 2005.
3.Даниловић Ј., Станојевић О.,: Текстови из римског права, Београд, 2003.
Остали часови
Број часова активне наставе
Предавања:
Вежбе:
Други облици наставе:
Студијски истраживачки рад:
3
3
Методе извођења наставе
Предавања су аудиторна, и изводе се у амфитеатру са свим студентима. Вежбе се изводе по групама студената у
слушаоницама и то: (1) као аудиторне, где се даље разрађују поједине теме са предавања и аналазирају основни
институти приватног Римског права; (2) као показне, за представљање карактеристичних примера из римске правне
историје; и (3) као, дискусионе за дискусију одабраних тема из пређеног градива;
Оцена знања (максимални број поена 100)
Завршни испит
поена
Предиспитне обавезе
поена
активност у току предавања
20
писмени испит
колоквијум-први
15
усмени испит
50
колоквијум-други
15
100
укупно
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Студијски програм: Право (240 ЕСПБ)
Врста и ниво студија: Основне академске студије, први ниво студија
Назив предмета: Увод у право
Наставник:
Статус предмета: обавезан
Број ЕСПБ: 7
Услов: Уписан први семестар, одслушан предмет и успешно реализоване предиспитне обавезе
Циљ предмета:
Циљ предмета је упознавање студената са основним правним појмовима и институтима, општим и посебним методама
истраживања и изучавања државе и права, поступцима и процесима истраживања теоријско правних принципа и
установа, усвајање основних сазнања о појму и саставу правног поретка, примени права и законитости као и тумачења
правних норми и правне вредности.
Исход предмета:
Након положеног испита студент је усвојио теоријска знања о основним правним појмовима и институтима; разуме
суштину односа државе и права; оспособљен је за теоријско правно промишљање и аргументовану расправу о теоријско
правној проблематици; овладао је вештином тумачења правних норми; оспособљен за разумевање и примену права и
законитости у свом професионалном раду; оспособљен за уочавање односа са другим правним дисциплинама.
Садржај предмета:
Теоријска настава:
1.Увод у право; 2. Значај теоријских основа права; 3.Општа знања о држави и праву; 4.Правни поредак: појам и састав
правног поретка; 5.Правна норма; 6.Правни акт; 7.Општи правни акти-извори права; 8.Појединачни правни акт;
9.Правни однос; 10.Субјекти права;11.Тумачење права; 12.Примена права; 13.Законитост; 14.Правни систем; 15.Правне
вредности.
Практична настава:
Ближе појашњавање неких од тема које се обрађују на предавањима, са посебним освртом на тумачење кључних
правних појмова и института. Дискусија одабраних тема уз активно учешће студената. Припрема колоквијума и испита.
Евалуација реализоване наставе и анализа њених резултата.
Литература
Основна:
1.Лукић Р., Кошутић, Б.: Увод у право, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд,2009.
2.Симић М., С. Ђорђевић С., Матић Д.,: Увод у право, Правни факултет, Крагујевац, 2010
Допунска:
1.Вукадиновић Г., Теорија државе и права I и II, Футура публикације, Нови Сад, 2007.
2.Чавошки К., Васић Р.: Увод у право, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2011.
Остали часови
Број часова активне наставе
Предавања: 2
Вежбе: 2
Други облици наставе: 0
Методе извођења наставе
Предавања су аудиторна, и изводе се у амфитеатру са свим студентима. Вежбе се изводе по групама студената у
слушаоницама и то: (1) као аудиторне, где се даље разрађују поједине теме са предавања и аналазирају основни
правни појмови и институти; (2) као показне, за представљање и тумачење општих и појединачних правних аката; и
(3) као, дискусионе за дискусију одабраних тема из пређеног градива;
Оцена знања (Максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
активност у току предавања
20
колоквијум-први
15
колоквијум-други
15

Завршни испит
писмени испит
усмени испит
укупно

3

поена
50
100

Студијски програм: Право (240 ЕСПБ)
Врста и ниво студија: Основне академске студије, први ниво студија
Назив предмета: Пословна информатика
Наставник:
Статус предмета: обавезан
Број ЕСПБ: 7
Услов: Уписан први семестар, одслушан предмет и успешно реализоване предиспитне обавезе
Циљ предмета:
Циљ предмета је упознавање студената са основним информатичким појмовима, технолошким компоненетама
рачунара и везом која постоји између хардвера и софтвера рачунара кроз изучавање принципа рада рачунарске технике
и савремене информационе технологије, концепата архитектуре рачунара и основних функционалних делова
оперативног система, кроз упознавање архитектура рачунарских мрежа, протокола и интернет сервиса као и са
класичном организацијом података и основним техникама пројектовања база података у ИС.
Исход предмета:
Након положеног испита студент има основна теоријска и практична знања из области архитектуре и организације
рачунара, разуме основне концепте оперативних система, зна основе појмове, рачунарских мрежа, могућности
коришћења Интернет/Интранет сервиса и мрежних протокола.
Садржај предмета:
Теоријска настава:
1.Основе теорије система. 2. Кибернетика и управљање системима. 3. Информатика и рачунарство. 4. Пословна
примена рачунара. 5.Пословна информатика. 6.Рачунарски системи (развој, категорије, структура, компоненте, улазне
и излазне јединице, јединице за меморисање података, математичке и логичке основе рачунара). 7. Рачунарски софтвер
(појам и подела, оперативни системи – ОС); 8. Карактеристике ОС за поједине типове обраде; 9. графички ОС,
програмски језици, апликативни софтвер, програмирање апликација). 10. Рачунарске мреже (појам и намена, врсте,
пасивна и активна мрежна опрема); 11. Интерфејси рачунара, рачунарска комуникација и комуникациони протоколи,
топологија;12. Могући напади и заштите рачунарских мрежа; 13. Интернет, интранет и екстранет; 14. Организација
података (организационе јединице података, величина и запремина датотека, основни облици обраде, организације и
начин претраживања). 15. Базе података (класичан систем обраде података и приступ заснован на базама података).
Практична настава: Идентификовање компоненти персоналног рачунара, архитектура и организација рачунара,
процесор, меморија и рачунарске мреже. Упознавање са оперативним системом. Рад са интернет експлорером и
упознавање са интернет сервисима. Припрема колоквијума и испита. Евалуација реализоване наставе и анализа њених
резултата.
Литература
Основна:
1.Живадиновић Ј., Медић З.,: Пословна информатика, Висока школа за пословну економију и предузетништво Београд,
2014;
Допунска:
1.Новаковић, Ј., Милановић, Д., Вељовић, А.,: Пословна информатика, Мегатренд Универзитет примењених наука,
Београд, 2004.
Остали часови
Број часова активне наставе
Предавања: 2
Вежбе: 2
Други облици наставе: 0
Методе извођења наставе
Предавања су аудиторна, и изводе се у амфитеатру са свим студентима и у потпуности пропраћена видео
презентацијама. Вежбе се изводе по групама студената у слушаоницама и то: (1) као аудиторне, где се даље разрађују
поједине теме са предавања и аналазирају карактеристични примери; (2) као показне, за представљање компоненти
персоналног рачунара; и (3) као, лабораторијске за практични рад са интернет експлорером и интернет сервисима.
Оцена знања (Максимални број поена 100)
Завршни испит
поена
Предиспитне обавезе
поена
активност у току предавања
20
писмени испит
колоквијум-први
15
усмени испит
50
колоквијум-други
15
укупно
100
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Студијски програм: Право (240 ЕСПБ)
Врста и ниво студија: Основне академске студије, први ниво студија
Назив предмета: Пословна економија
Наставник :
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 8
Услов: Уписан први семестар, одслушан предмет и успешно реализоване предиспитне обавезе
Циљ предмета:
Циљ предмета је упознавање студената са суштином економских појава и сазнајним апаратом економске науке у циљу
разумевања микро и макроекономских проблема савремене тржишне економије, кроз понуду теоријских објашњења и
практичних решења економских проблема у остваривању економског раста и стабилног економског развоја.
Исход предмета:
Исход предмета су усвојена теоријска знања из области пословне економије и оспособљеност студента да препозна
основне економске трендове у пословању привредних друштава и услове за укључивање наше привреде у процесе
глобалне интеграције. Усвојено знање и вештине му помажу да схвати свет у коме живе научна испољавања неке
економске појаве; учинити га рационалним и проницљивим актером у друштвено-економском животу; омогућити му
да боље схвати могућности и ограничења економске политике.
Садржај предмета:
Теоријска настава:
1.Значај економске мисли; 2.Развој економије и обележја развоја економије; 3.Економски системи; 4.Привредно
друштво као субјект привређивања, приципи функционисања привредног друштва; 5.Привредна друштва у
савременим тржишним економијама; 6.Елементи процеса рада; 7.Ангажовање средстава у функционисању привредног
друштва; 8. Процес репродукције; 9.Утицај ангажовања средстава на пословање привредног друштва; 10.Показатељи
развоја; 10.Управљање трошковима привредног друштва; 11. Резултати функционисања привредног друштва,
микроекономски инструменти; 12. Економски показатељи пословања - продуктивност, економичност, рентабилност,
ликвидност; 13. Економски раст и развој привредног друштва; 14. Инвестиције; 15. Савремени светски процеси транзиција и глобализација.
Практична настава:
Ближе појашњавање неких од тема које се обрађују на предавањима, са посебним освртом на тумачење кључних
појмова. Дискусија одабраних тема уз активно учешће студената. Одлaзак у привредна друштва ради упознавања
конкретне праксе у циљу стварања једне свеобухватне представе о проблемима у привредним друштвима. Припрема
колоквијума и испита. Евалуација реализоване наставе и анализа њених резултата.
Литература
Основна:
1.Каравидић С., Ивковић Д., Радосављевић К.,: Пословна економија, Висока школа за пословну економију и
предузетништво Београд, 2013;
Допунска:
1.Грубишић, Д., Пословна економија, Економски факултет, Сплит, 2004.
Остали
Број часова активне наставе
часови
Предавања:
Вежбе:
Други облици наставе:
Студијски истраживачки рад:
3
3
Методе извођења наставе
Предавања су аудиторна, и изводе се у амфитеатру са свим студентима. Вежбе се изводе по групама студената у
слушаоницама и то: (1) као аудиторне, где се даље разрађују поједине теме са предавања и аналазирају
карактеристични примери; (2) као показне, за представљање реализованих практичних примера у привредним
друштвима; и (3) као, дискусионе за дискусију одабраних тема из пређеног градива;
Оцена знања (максимални број поена 100)
Завршни испит
поена
Предиспитне обавезе
поена
активност у току предавања
20
писмени испит
колоквијум-први
15
усмени испит
50
колоквијум-други
15
100
укупно
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Студијски програм: Право (240 ЕСПБ)
Врста и ниво студија: Основне академске студије, први ниво студија
Назив предмета: Уставно право
Наставник:
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 8
Услов: Уписан други семестар, одслушан предмет и успешно реализоване предиспитне обавезе
Циљ предмета:
Циљ предмета јесте упознавање са основним појмовима уставног права као гране права у правном систему и као
науке која чини његову теоријску основу; са уставно-правном материјом, политичким институцијама које се односе на
највишу власт државе, њену структуру, организацију и функционисање, разумевање како основних упоредно-правних,
тако и позитивно-правних установа и институција.
Исход предмета:
Након положеног испита студент је усвојио теоријска знања из области уставног права и разуме основне појмове
уставног права; може да опише и објасни структуру, организацију и функционисање политичких институција које се
односе на највишу власт државе; уме да дефинише основне позитивноправне установе и институције уставног права;
уме да идентификује основне уставне институције и њихово функционисање, као и домене и ограничења државне
власти у појединим сегментима
Садржај предмета:
Теоријска настава:
1.Увод у предмет; 2.Назив, метод и извори уставног права; 3.Појам, садржина, својства устава; 4.Класификације
устава; 5.Доношење и промена устава; 6.Опште карактеристике развоја уставности у свету; 7.Устави Србије;
8.Државна власт: разматрања о држави, суверености, легитимитету и функцијама државне власти; 9.Системи државне
власти, начело поделе власти, начело владавине права; 10.Обележја Републике Србије (спољашња и унутрашња),
систем поделе власти, политички систем, начела економског и социјалног уређења; 11.Уставно уређење Републике
Србије;12. Народна скупштина, председник Републике, Влада, државна управа, Омбудсман, Војска, судска власт;
13.Уставне институције; Уставност и законитост и Уставни суд; 14.Територијално уређење; 15.Људска и грађанска
права и слободе.
Практична настава:
Ближе појашњавање неких од тема које се обрађују на предавањима, са посебним освртом на тумачење доношења и
промене устава, кључних институција уставног права идр. Дискусија одабраних тема уз активно учешће студената.
Припрема колоквијума и испита. Евалуација реализоване наставе и анализа њених резултата.
Вежбе, анализа судске праксе, студије случаја, семинарски радови, дискусија
Литература
Основна:
1. Марковић Р.,: Уставно право и политичке институције, 13 осавремено издање,Правни факултет Универзитета у
Београду, 2009. год
2.Славнић Љ.,: Уставно право, Привредна академија, Нови Сад, 2007;
Допунска:
1.Стојановић Д.М., : Уставно право (I књига), Ниш: Свен, 2007;
2.Стојановић Д.М., :Уставно право (II књига), Ниш: Свен, 2007;
3.Законски прописи: Устав Републике Србије.
Остали
Број часова активне наставе
часови
Предавања:
Вежбе:
Други облици наставе:
Студијски истраживачки рад:
3
3
Методе извођења наставе Предавања су аудиторна, и изводе се у амфитеатру са свим студентима. Вежбе се изводе
по групама студената у слушаоницама и то: (1) као аудиторне, где се даље разрађују поједине теме са предавања и
аналазирају карактеристике развоја уставности у свету (2) као показне, за представљање спољашњих и унутрашњих
обележја РС; и (3) као, дискусионе за дискусију одабраних тема из пређеног градива;
Оцена знања (максимални број поена 100)
Завршни испит
поена
Предиспитне обавезе
поена
активност у току предавања
20
писмени испит
колоквијум-први
15
усмени испит
50
колоквијум-други
15
100
укупно
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Студијски програм: Право (240 ЕСПБ)
Врста инивостудија: Основне академске студије првог степена
Назив предмета: Увод у грађанско право
Наставник
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 8
Услов: Уписан други семестар, одслушан предмет и успешно реализоване предиспитне обавезе
Циљ предмета:
Циљ предмета је упознавање студената са најзначајнијим институтима релевантним за грађанско правну
област;анализа ових института праћена је многим питањима чије познавање треба да послужи студентима као
темељно знање за изучавање стварног и облигационог права.
Исход предмета:
Након положеног испита студент је усвојио теоријска знања из области увода у грађанско право и разуме опште
институте грађанског права; овладао је правилима и различитим методама тумачења прописа и појединачних
правних аката из ове области; стекао сазнања из грађанског права изражених у судској пракси редовних судова у
земљи.
Садржај предмета:
Теоријска настава:
1.Увод у предмет; 2. Појам и извори грађанског права; 3. Правни субјекти, (физичка лица, правна лица, правна,
пословна, деликтна способност); 4. Врсте субјективних грађанских права; 5.Правни промет;6. Имовина и имовинско
правне целине у грађанском праву; 7. Правни послови (појам, врсте, неважећи правни послови, рушљиви правни
послови); 8. Модификације правних послова ( услов, рок, налог), 9. Заступништво ( појам, уговорно, вануговорно);
10. Протек времена као правна чињеница (застарелост, преклузија, право ограниченог трајања, одржај); 11.
Грађанскоправни деликти; 12. Повреда и заштита права (приговори, судска и вансудска заштита); 13. Систем
грађанског права, Предмет и метод грађанског права,; 14.Грађанско право у систему права; 15.Упоредно грађанско
право и историја грађанског права.
Практична настава:
Ближе појашњавање неких од тема које се обрађују на предавањима, са посебним освртом на тумачење
најзначајнијих института грађанског права. Симулација судских спорова, анализа случајева из судске праксе.
Дискусија одабраних тема уз активно учешће студената. Припрема колоквијума и испита. Евалуација реализоване
наставе и анализа њених резултата.
Литература:
Основна:
1.Стојановић Д., Антић О. : Увод у грађанско право, Београд
2.Николић, Д.: Увод у систем грађанског права, Правни факултет, Нови Сад, 2001.
Допунска:
1.Попов, Д.: Грађанско право (Општи део), Службени гласник, Београд, 2001.
2.Станковић О., Водинелић В.: Увод у грађанско право, НОМОС, Београд, 2007.
Остали часови
Број часова активне наставе
Предавања: 3
Вежбе: 3
Други облици наставе: 0
Методе извођења наставе
Предавања су аудиторна, и изводе се у амфитеатру са свим студентима. Вежбе се изводе по групама студената у
слушаоницама и то: (1) као аудиторне, где се даље разрађују поједине теме са предавања и аналазирају
најзначајнији институти грађанског права; (2) као показне, илустрације примера из судске праксе; и (3) као,
дискусионе за дискусију одабраних тема из пређеног градива;
Оцена знања (максимални број поена 100)
Завршни испит
поена
Предиспитне обавезе
поена
активност у току предавања
20
писмени испит
колоквијум-први
15
усмени испит
50
колоквијум-други
15
100
укупно
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Студијски програм: Право (240 ЕСПБ)
Врста и ниво студија: Основне академске студије, први ниво студија
Назив предмета: Социологија
Наставник:
Статус предмета: обавезан
Број ЕСПБ: 7
Услов: Уписан други семестар, одслушан предмет и успешно реализоване предиспитне обавезе
Циљ предмета:
Циљ предмета је преношење практичних вештина и знања студенту кроз упознавање са друштвено-хуманистичким
садржајима и одредницама савременог глобалног друштва у циљу разумевања основних партикуларних и глобалних
друштвених процеса, као и овладавање елементарним методолошким знањима за прикупљање релевантних
друштвених чињеница.
Исход предмета:
Након положеног испита студент је овладао фундаметалним друштвено-хуманистичким знањима о савременом
друштву као и почетном обуком за социометријска и анкетна истраживања јавног мњења методама упутника и
интервјуа.
Садржај предмета:
Теоријска настава:
1.Предмет социологије. 2.Методологија социолошких истраживања. 3.Научно објашњење, закони и теорије.
4.Социолошке школе и правци. 5.Друштво и појединац. Друштвене групе. Референтне групе. 6.Породица и брак. Сајбер
групе и виртуелне заједнице. Нереферентне групе. Социјална стратификација. 7.Друштвена мобилност. Социјална
контрола. Једнакост и неједнакост. 8.Власт, моћ, ауторитет. 9.Владајући и средњи слојеви. Сајбер стратификација.
Социјалне заједнице. 10.Држава. Право, правни поредак, правна држава. 11.Слободе и права човека. Демократија.
Политичка структура друштва. Цивилно друштво. Отворено друштво. Држава благостања. Грађанин. Невладине
организације.12. Култура. Традиција. Обичај. Морал. 13.Масовни медији, мултимедији, глобализација медија,
Интернет. Религија. 14.Савремена типологија глобалних друштава. 15.Друштвене вредности и поглед ка будућности.
Практична настава:Ближе појашњавање неких од тема које се обрађују на предавањима. Примена и увежбавање
социометријске методе кроз обука студената за анкетна и социометријска истраживања.Припрема колоквијума и
испита. Евалуација реализоване наставе и анализа њених резултата.
Литература
Основна:
1.Пантелић-Вујанић С., : Социологија, Висока школа за пословну економију и предузетништво, Београд, 2014.
Допунска:
1.Пешић, М., Базић Ј.,: Социологија, Универзитет Сингидунум, Београд, 2010.
Остали часови
Број часова активне наставе
Предавања: 2
Вежбе: 2
Други облици наставе: 0
Методе извођења наставе
Предавања су аудиторна, у потпуности су подржана видео слајдовима и изводе се у амфитеатру са свим студентима.
Вежбе се изводе по групама студената у слушаоницама и то: (1) као аудиторне, где се даље разрађују поједине теме
са предавања и аналазирају карактеристични примери; (2) као инструктивне, за увежбавање социометријске методе;
Оцена знања (Максимални број поена 100)
Завршни испит
поена
Предиспитне обавезе
поена
активност у току предавања
20
писмени испит
колоквијум-први
15
усмени испит
50
колоквијум-други
15
100
укупно
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Студијски програм: Право (240 ЕСПБ)
Врста и ниво студија: Основне академске студије, први ниво студија
Назив предмета: Енглески језик 1
Наставник:
Статус предмета: обавезан
Број ЕСПБ: 7
Услов: Познавање језика на нивоу средње школе, уписан други семестар, одслушан предмет и реализоване
предиспитне обавезе
Циљ предмета:
Циљ предмета је усвајање граматичких, лексичких, ортографских минимума језика и стицање аутоматизованих
вештина, употребе енглеског језика као средства комуникације уз продубљивање разумевања, говора, читања и
писања.
Исход предмета:
Након положеног испита студент може да разуме садржај стандардне пословне кореспонденције и да прати на
задовољавајућем нивоу текстове из дате стручне области.
Садржај предмета:
Теоријска настава:
Енглески језик припрема студенте за укључивање у међународну комуникацију, развијањем језичких вештина (говора,
разумевања говора, читања и писања) и способности употребе специфичних језичких структура и функција у
пословном окружењу. Усвајање релевантног речничког фонда, стручне лексике, најфеквентнијих колокација и фраза,
оспособљава студенте за праћење стручне литературе.
Практична настава:
Вежбе, које су комплементарне предавањима. Припрема колоквијума и испита. Евалуација реализоване наставе и
анализа њених резултата.
Литература
Основна:
1.Петровић М.,: Business English With CorrespondenceI, Висока школа за пословну економију и предузетништво,
Београд, 2014.
Допунска:
1.Badger, I., Everyday Business English, Longman, Haddington, 2003.
Остали часови
Број часова активне наставе
Предавања: 2
Вежбе: 2
Други облици наставе: 0
Методе извођења наставе
Предавања су аудиторна, у амфитеатру са свим студентима. Вежбе се изводе по групама студената у слушаоницама као
аудиторне, где се даље увежбавају поједине теме са предавања;
Оцена знања (Максимални број поена 100)
Завршни испит
поена
Предиспитне обавезе
поена
активност у току предавања
20
писмени испит
колоквијум-први
15
усмени испит
50
колоквијум-други
15
100
укупно
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Студијски програм: Право (240 ЕСПБ)
Врста и ниво студија: основне академске студије првог степена
Назив предмета: Кривично право
Наставник:
Статус предмета: обавезан
Број ЕСПБ: 8
Услов: Уписан трећи семестар, одслушан предмет и успешно реализоване предиспитне обавезе
Циљ предмета:
Циљ предмета је да се студенти упознају са догматиком кривичног права, приказом односа кривичног права и
других правних грана, као и са кривичним делом и кривичним санкцијама. Стицање знања о суштини општих
појмова кривичног права неопходних за разумевање ове веома сложене и значајне гране права у савременом
друштву. Овладавање појмовима појединих кривичних дела омогућиће студентима да усвоје знања о конкретним
кривичним делима и санкцијама за њих.
Исход предмета:
Након положеног испита студент је усвојио теоријска знања из области кривичног права и разуме основне појмове
кривичног права (кривична одговорност, извршење кривичног дела, основи за искључење постојања кривичног
дела, стицај и деоба и сл.), кривичног дела и кривичних санкција; оспособљен за разумевање односа између лакших
и тежих облика кривичног дела као и врстама кривичних санкција.
Садржај предмета:
Теоријска настава:
1.Увод у предмет кривичног права. 2.Појам, начела и извори кривичног права. 3.Временско и просторно важење
кривичног закона. 4.Однос кривичног права и других грана права. 5.Појам међународног кривичног права. Настанак
и развој међународног кривичног права. 6.Међународна кривична дела. 7.Кривично законодавство Србије и појам
елемента и биће кривичног дела. 8.Извршење кривичног дела. Саучесништво ( појам и облици); Извршилаштво и
саизвршилаштво. Подстрекавање. Помагање. Границе одговорности и кажњивости саучесника. 9.Кривица, појам
кривице, елементи кривице. Урачунљивост, неурачунљивост. 10.Кривичне санкције (појам и врсте). 11.Кривична
дела од посебног значаја.12. Кривична дела против живота и тела, слобода и права човека, изборних права, права на
основу рада, части и угледа, полне слободе; 13. Кривична дела против брака и породице, здравља људи,
интелектуалне својине, животне средине, сигурности људи и имовине;14. Кривична дела против привреде, имовине,
рачунарских података платног промета и привредног пословања, безбедности јавног саобраћаја, јавног реда и мира,
правног саобраћаја. 15.Кривична дела против службене дужности, вредности заштићених међународним правом.
Практична настава:
Ближе појашњавање неких од тема које се обрађују на предавањима, са посебним освртом на тумачење основних
појмова кривичног права, тумачење и примена одредаба Кривичног законика на конкретна кривична дела и њихове
учиниоце посебно са становишта одређивања кривице и одмеравања кривичних санкција. Примери из судске
праксе/пресуда виших судских инстанци. Дискусија одабраних тема уз активно учешће студената. Припрема
колоквијума и испита. Евалуација реализоване наставе и анализа њених резултата.
Литература:
Основна:
1.Стојановић, З., Перић,О.: Кривично право, Општи део, Правна књига, Београд, 2013.
2.Стојановић, З; Делић, Н; Кривично право Посебни део, Београд, 2013.
Допунска:
1.Игњатовић, А.,: Кривично право-општи део, Привредна академија, Нови Сад, 2006.
2.Игњатовић, А.,: Кривично право-посебни део, Привредна академија, Нови Сад, 2006.
3.Ђорђевић, М.,.Ђорђевић,Ђ., : Кривично право, Привредни саветник, Пројурис, Београд, 2005.
4. Стојановић, З; Коментар кривичног законика, Службени гласник, Београд, 2012.
Остали часови
Број часова активне наставе
Предавања:
Вежбе:
Други облици наставе:
Студијски истраживачки рад:
3
3
Методе извођења наставе
Предавања су аудиторна, и изводе се у амфитеатру са свим студентима. Вежбе се изводе по групама студената у
слушаоницама и то: (1) као аудиторне, где се даље разрађују поједине теме са предавања и аналазирају одредабе
Кривичног законика на конкретна кривична дела и њихове учиниоце; (2) као показне, за представљање примера из
судске праксе/пресуда виших судских инстанци; и (3) као, дискусионе за дискусију одабраних тема из пређеног
градива;
Оцена знања (максимални број поена 100)
Оцена знања (максимални број поена 100)
Завршни испит
поена
Предиспитне обавезе
поена
активност у току предавања
20
писмени испит
колоквијум-први
15
усмени испит
50
колоквијум-други
15
100
укупно
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Студијски програм: Право (240 ЕСПБ)
Врста и ниво студија: основне академске студије првог степена
Назив предмета: Стварно право
Наставник:
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 8
Услов: Уписан трећи семестар, одслушан предмет и успешно реализоване предиспитне обавезе
Циљ предмета:
Циљ предмета је да студентима пружи неопходна теоријска знања о појму ствари, плода и производа и њиховом
правном дејству. Упознавање студената о начинима заштите права својине и његовим врстама; са начелима
земљишнокњижног система као и укњижби права својине у земљишне књиге.
Исход предмета:
Након положеног испита студент је усвојио теоријска знања из разуме начине заштите права својине, врсте права
својине, посебно укњижби права својине у земљишне књиге као облик заштите; оспособљен за разумевање појмова
ствари, плода и производа и њиховог правног дејства; познаје и разуме начела земљишнокњижног система.
Садржај предмета:
Теоријска настава:
1.Општи појам стварног права; 2.Ствар, плодови, производи и њихово правно дејство; 3.Државина (појам и врсте);
4.Предмет и субјект државине; 5.Стицање, пренос и губитак државине; 6.Општи појам и карактеристике својине;
7.Стицање права својине; Престанак права својине; Заштита права својине; 8.Сусвојина; Заједничка својина; 9.Стварне
службености (подела, стицање, престанак, заштита); 10.Личне службености (плодоуживање, право употребе, право
становања); 11.Заложно право (врсте и начела); 12.Законско и уговорно право; 13.Закупчево право; Станарско право;
14.Земљишно књижни систем; Начела земљишнокњижног система; Укњижба; 15.Тапијски систем.
Практична настава:
Ближе појашњавање неких од тема које се обрађују на предавањима, са посебним освртом на тумачење врсте права
својине и начинима заштите, посебно укњижби права својине у земљишне књиге. Дискусија одабраних тема уз
активно учешће студената. Припрема колоквијума и испита. Евалуација реализоване наставе и анализа њених
резултата.
Литература
Основна:
1.Станковић O., Орлић M., Стварно право, Номос, Београд, 2004.
2.Николић Д.: Основни извори стварног права, Правни факултет, Нови Сад, 2007.
Допунска:
1.Бабић И.: Основи имовинског права: увод у грађанско и стварно право, Службени гласник, Београд, 2007
Остали часови
Број часова активне наставе
Предавања:
Вежбе:
Други облици наставе:
Студијски истраживачки рад:
3
3
Методе извођења наставе
Предавања су аудиторна, и изводе се у амфитеатру са свим студентима. Вежбе се изводе по групама студената у
слушаоницама и то: (1) као аудиторне, где се даље разрађују поједине теме са предавања и аналазирају врсте права
својине, укњижбе идр.;(2) као показне, за представљање и анализу случајева из праксе; и (3) као, дискусионе за
дискусију одабраних тема из пређеног градива;
Оцена знања (максимални број поена 100)
Завршни испит
поена
Предиспитне обавезе
поена
активност у току предавања
20
писмени испит
колоквијум-први
15
усмени испит
50
колоквијум-други
15
100
укупно
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Студијски програм: Право (240 ЕСПБ)
Врста и ниво студија: Основне академске студије, први ниво студија
Назив предмета: Историја државе и права
Наставник:
Статус предмета: обавезан
Број ЕСПБ: 7
Услов: Уписан трећи семестар, положен предмет Увод у право, одслушан предмет и успешно реализоване предиспитне
обавезе
Циљ предмета:
Циљ предмета је да се студенти упознају са различитим теоријским схватањима о настанку и генези појединих типова
држава и правних система кроз историју појединих цивилизацијских подручја, укључујући просторе Србије,
основним изворима права карактеристичним за поједине државе и правне системе, основном правноисторијском
терминологијом која се тиче централних правних института јавног, приватног и процесног права, конкретним правним
системима античких, феудалних и нововековних држава идр.
Исход предмета:
Након положеног испита студент је усвојио теоријска знања из области историје дражаве и права; разуме основне
изворе права карактеристичне за поједине државе и правне системе; продубио знања о феноменима државе и права,
њиховој повезаности и међусобном утицају; оспособљен да право и државу посматра као динамичне друштвене појаве
које настају, развијају се или стагнирају, модификују се или нестају; разуме основне елементе који чине конкретан
правни систем, од правних грана до појединих правних института јавног, приватног и процесног права.
Садржај предмета:
Теоријска настава:
1.Увод у предмет; 2.Настанак државе и права кроз историју; 3. Примитивно право, обичај и обичајно право; 4.
Најстарији законски текстови у историји цивилизације; 5. Грчка правна традиција; 6. Држава и право на размеђи старог
и средњег века;7./ 10. Основне одлике права и најважнији извори права у средњем веку на примерима Франачке,
Кијевске Русије, Француске, Немачке, Енглеске, Византије; 11. Основне одлике права и најважнији извори права у
средњовековној Србији и Србији у XIX и XX веку; 12./15. Централна и локална власт, својина, брак и породица,
уговори, накнада штете, наслеђивање, кривично дело, извршилац, казнени
систем и судски поступак за поједине државе и правне системе.
Практична настава: Ближе појашњавање неких од тема које се обрађују на предавањима, са посебним освртом на
тумачење појединих типова држава и правних система кроз историју појединих цивилизацијских подручја,
укључујући просторе Србије. Дискусија одабраних тема уз активно учешће студената.Припрема колоквијума и испита.
Евалуација реализоване наставе и анализа њених резултата.

Литература
Основна:
1.Срђан Шаркић, Општа историја државе и права, треће издање, Издавачко предузеће Драганић, Београд,
2010.
2. Митровић, Д.,: Теорија државе и права,Досије, 2011.
3. Николић Д.,: Општа историја права, Ниш, Свен, 2007.
Допунска:1.Срђан Шаркић, Поповић Д.,: Велики правни системи и кодификације, Издавачко
предузеће Драганић, Београд, 1996.
3. Тропер М.,: Правна теорија државе, Правни факултет Универзитета у Београду, 2014.
4. Аврамовић С., Станимировић В., :Упоредна правна традиција, Службени гласник, Београд 2006.
5.Николић,Д., Ђорђевић А.,: Законски текстови старог и средњег века, Пунта, Ниш, 2010.
6. Николић, Д.,: Древноруско словенско право, Службени лист СРЈБеоград, 2000.
8. Правна држава у антици – pro et contra, Београд 1998.
9.С. Стојичић, Државноправна историја српског народа – Историјске свеске, Ниш 2004.
Остали часови
Број часова активне наставе
Предавања: 2
Вежбе: 2
Други облици наставе: 0
Методе извођења наставе
Предавања су аудиторна, и изводе се у амфитеатру са свим студентима. Вежбе се изводе по групама студената у
слушаоницама и то: (1) као аудиторне, где се даље разрађују поједине теме са предавања; (2) као показне, за
представљање појединих типова држава и правних система кроз историју појединих цивилизацијских подручја,
укључујући просторе Србије; и (3) као, дискусионе за дискусију одабраних тема из пређеног градива;
Оцена знања (Максимални број поена 100)
Завршни испит
поена
Предиспитне обавезе
поена
активност у току предавања
20
писмени испит
колоквијум-први
15
усмени испит
50
колоквијум-други
15
100
укупно
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Студијски програм: Право (240 ЕСПБ)
Врста и ниво студија: Основне академске студије, први ниво студија
Назив предмета: Енглески језик 2
Наставник:
Статус предмета: обавезан
Број ЕСПБ: 7
Услов: Уписан трећи семестар, положен предмет Енглески језик 1, одслушан предмет и реализоване предиспитне
обавезе
Циљ предмета:
Циљ предмета је усвајање граматичких, лексичких, ортографских обележја језика и стицање аутоматизованих
вештина, употребе енглеског језика као средства комуникације уз продубљивање разумевања, говора, читања и
писања.
Исход предмета:
Након положеног испита студент може да разуме садржај пословне кореспонденције и да прати на напреднијем
нивоу текстове из дате стручне области.
Садржај предмета:
Теоријска настава:
Енглески језик припрема студенте за укључивање у међународну комуникацију, развијањем језичких вештина
(говора, разумевања говора, читања и писања) и способности употребе специфичних језичких структура и функција
у пословном окружењу. Усвајање релевантног речничког фонда, стручне лексике, најфеквентнијих колокација и
фраза, оспособљава студенте за праћење стручне литературе.
Практична настава:
Вежбе, које су комплементарне предавањима. Припрема колоквијума и испита. Евалуација реализоване наставе и
анализа њених резултата.
Литература
Основна:
1.Петровић М.,: Business English With Correspondence II, Висока школа за пословну економију и предузетништво,
Београд, 2014.
Допунска:
1.Krois-Lindner, А., Firth, М. and TransLegal, 2008, Introduction to International Legal English, CUP, Cambridge
Остали часови
Број часова активне наставе
Предавања: 30 Вежбе: 30
Други облици наставе: 0
Методе извођења наставе
Предавања су аудиторна, у амфитеатру са свим студентима. Вежбе се изводе по групама студената у слушаоницама
као аудиторне, где се даље увежбавају поједине теме са предавања;
Оцена знања (Максимални број поена 100)
Завршни испит
поена
Предиспитне обавезе
поена
активност у току предавања
20
писмени испит
колоквијум-први
15
усмени испит
50
колоквијум-други
15
100
укупно
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Студијски програм: Право (240 ЕСПБ)
Врста инивостудија: Основне академске студије првог степена
Назив предмета: Пословно право
Наставник :
Статус предмета: обавезан
Број ЕСПБ: 7
Услов: Уписан четврти семестар, одслушан предмет и успешно реализоване предиспитне обавезе
Циљ предмета
Циљ предмета јесте упознавање студената са основама пословног права, легалним оквирима пословања и
пословног одлучивања; стицање основних знања из положаја пословних субјеката и њиховим правним пословањем
на тржишту; стицање теоријско применљивих знања неопходних за разумевање и решавање конкретних проблема
у области привредног пословања.
Исход предмета
Исход предмета јесте стицање теоријских знања у области пословног права и његова примена у пракси;
оспособљеност за разумевање принципа права и правичности; за уочавање и решавање проблема у пракси; за
повезивање основних знања из различитих грана права; за праћење и примену новина у струци уз подстицање
праћења актуелних прописа.
Садржај предмета
Теоријска настава:
1.Увод у предмет; 2.Пословно право: појам, предмет и метод, однос са другим гранама права, извори, субјекти;
3.Улога пословног права у предузећу; 4.Привредна друштва: појам и основна обележја, врсте, имовина и својина,
правни субјективитет, пословно име, делатност, седиште; 5.Упис у регистар, заступање, правне форме,
реорганизација; 6.Престанак рада привредног друштва путем ликвидације и стечаја; 7.Селекција и позиционирање
свих правних послова у привреди; 8. Уговори робног промета, банкарски послови и хартије од вредности;
9.Законско регулисање планирања и одлучивање; 10.Развијање пословно-правне стратегије. 11.Општа пословна и
правна стратегија; 12. Међународни правни послови и уговори; 13.Решавање међународних трговинских спорова;
14.Пословно право и мали бизнис; 15. Пословни информациони системи и пословно право;
Практична настава:
Упознавање са битним елементима материје наведене у садржају предмета, посебно у виду правних радионица на
којима се се презентују и израђују оснивачки акти привредних друштава, врши њихова измена, закључивање
привредних уговора и израда и попуњавање меница. Припрема колоквијума и испита. Евалуација реализоване
наставе и анализа њених резултата
Литература
Основна:
1.Гаљак И., Радуловић З.,: Пословно право, Висока школа за пословну економију и предузетништво, Београд, 2012.
2.Cheesman H.: Comtempovaery Business Low, Cheesman H., 2002.
Допунска:
1.Текстови закона и других подзаконских аката
Остали
Број часова активне наставе
Предавања: 30
Вежбе: 30
Други облици наставе:
Студијски истраживачки часови
рад:
Методе извођења наставе
Предавања су аудиторна, и изводе се у амфитеатру са свим студентима. Вежбе се изводе по групама студената у
слушаоницама и то: (1) као аудиторне, где се даље разрађују поједине теме са предавања; (2) као, дискусионе за
реализацију правних радионица;
Оцена знања (Максимални број поена 100)
Завршни испит
поена
Предиспитне обавезе
поена
активност у току предавања
20
писмени испит
колоквијум-први
15
усмени испит
50
колоквијум-други
15
100
укупно
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Студијски програм: Право (240 ЕСПБ)
Врста и ниво студија: основне академске студије првог степена
Назив предмета: Наследно право
Наставник:
Статус предмета: обавезан
Број ЕСПБ: 7
Услов: Уписан четврти семестар, одслушан предмет и успешно реализоване предиспитне обавезе
Циљ предмета:
Циљ предмета јесте упознавање студената са основним појмовима наследног права и правилима о наслеђивању.
Стицање основних теоријских знања неопходних за примену и тумачење прописа о наслеђивању и прописа о
ванпарничној процедури. Оспособљавање студената за савладавање вештина деобе наслеђа, појма нужног дела
наслеђа и завештања, као и за решавање практичних проблема са којима ће се сусретати обављајући послове струке
везане за ову област.
Исход предмета:
Након положеног испита студент је усвојио теоријска знања из области наследног и правилима о наслеђивању;
оспособљен да разуме и тумачи прописе о наслеђивању и прописе о ванпарничној процедури; оспособљен за
примену теоријског знања о установама и прописима о наслеђивању; за решавање конструисаних правних
случајева; оспособљен за израду основних правних документа из ове области.
Садржај предмета:
Теоријска настава:
1.Увод у предмет. 2.Појам наследног права, начела, извори и претпоставке за наслеђивање (појам, смрт оставиоца,
проглашење несталог лица за умрло, постојање наследника); 3.Заоставштина (појам, предмет наслеђивања, права
која нису предмет наслеђивања); 4.Одрицање од наслеђа (одрицање од неотвореног наслеђа, одрицање од наслеђа
које је отворено, одрицање у корист одређеног наследника, немогућност одрицања од наслеђа); 5.Основи позивања
на наслеђе; 6.Наслеђивање по основу закона; Чињенице на основу којих се наслеђује на основу закона, наследни
редови; 7.Редовни законски наследни редови, посебна правила за неке законске наследнике; Императивно законско
наслеђивање; Нужни наследници, појам и природа права на нужни део; 8.Нужни и расположиви део, лишење права
на нужни део, круг нужних наследника, величина нужног дела, повреда нужног дела, израчунавање нужног дела,
смањење нужног дела; 9.Застарелост захтева; 10.Искључивање из наслеђа (појам, искључење нужних наследника,
лишење нужних наследника); Укључивање поклона и легата у наследни део; 11.Република Србија као законски
наследник; 12.Наслеђивање на основу завештања; Завештајна способност, Облици завештања; Садржина и
тумачење завештања; Ништавост и рушљивост завештања, Опозив завештања, Доказивање уништеног или
сакривеног завештања; 13.Одговорност за оставиочеве дугове, Деоба наследства; 14.Уговори у наследном праву,
Оставински поступак, Шеме крвног сродства; 15. Обрасци тестамената и уговора.
Практична настава:
Ближе појашњавање неких од тема које се обрађују на предавањима, са посебним освртом на тумачење основних
појмова наследног права и правила о наслеђивању; Симулација суђења, обрада примера из праксе, шема крвног
сродства и шеме законских наследника, 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
Основна:
1.Бабић, И. : Наследно право, Службени лист СРЈ, Београд, 2007.
2.Антић, О.: Наследно право, Правни факултет, Београд, 2004. и Службени гласник, Београд, 2010.
Допунска:
1.Ђурђевић Д.: Институције наследног права, Службени гласник, Београд, 2011.
2.Закон о наслеђивању, Сл. гласник РС, бр. 46/95 и 101/2003.
Остали часови
Број часова активне наставе
Предавања:
Вежбе:
Други облици наставе:
Студијски истраживачки рад:
30
30
Методе извођења наставе Предавања су аудиторна, и изводе се у амфитеатру са свим студентима. Вежбе се
изводе по групама студената у слушаоницама и то: (1) као аудиторне, где се даље разрађују поједине теме са
предавања и аналазирају појмови наследног права и правила о наслеђивању; (2) као показне, шема крвног сродства
и шеме законских наследника, обрасци тестамената и уговора ; и (3) као, дискусионе за дискусију одабраних тема из
пређеног градива;
Оцена знања (Максимални број поена 100)
Завршни испит
поена
Предиспитне обавезе
поена
активност у току предавања
20
писмени испит
колоквијум-први
15
усмени испит
50
колоквијум-други
15
100
укупно
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Студијски програм: Право (240 ЕСПБ)
Врста и ниво студија: основне академске студије првог степена
Назив предмета: Породично право
Наставник:
Статус предмета: обавезан
Број ЕСПБ: 8
Услов: Уписан четврти семестар, одслушан предмет и успешно реализоване предиспитне обавезе
Циљ предмета:
Циљ предмета је упознавање студената са основним појмовима породичног права. Стицање знања о установама и
институтима породичног права у правном систему Србије. Оспособљавање студената за уочавање веза и разлика
породичног права и осталих грана грађанског права.
Исход предмета:
Након положеног испита студент је усвојио теоријска знања из области породичног права и разуме основне
институте породичног права у нашем правном систему; оспособљен да идентификује и објасни везе и разлике
између породичног права и осталих грана грађанског права; оспособљен да у свом професионалном деловању
примени адекватне правне норме на конкретан правни однос.
Садржај предмета:
Теоријска настава:
1.Увод у предмет породично право. 2.Основни појмови; Породица; Сродство; Лично име; 3.Извори породичног
права; 4.Циљ, садржина и структура породичног закона; 5.Брачно и партнерско право-појам и начела; 6.Склапање
брака; 7.Дејства брака; Престанак брака; 8.Ванбрачна заједница; 9.Заједница лица истог пола; 10.Дечије право;
11.Садржина родитељског права; 12.Утврђивање родитељства; 13.Односи између сродника; 14.Насиље у породици;
15.Усвојење; Хранитељство; Старатељство.
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. Дискусија одабраних тема уз
активно учешће студената. Припрема колоквијума и испита. Евалуација реализоване наставе и анализа њених
резултата.
Литература
Основна:
1.Ковачек-Станић, Г.: Породично право, Правни факултет, Нови Сад, 2007.
2.Бабић, И.: Породично право, Службени гласник, Београд, 1999.
3.Коњевић З. ет ал: Породично право (четврто издање), Номос, Београд, 1999.
Допунска:
1.Jonathan Herring: Family Law, Oxford University, 2004.
2.Породични закон, Службени гласник Републике Србије бр. 18/2005 и 72/2011.
Остали часови
Број часова активне наставе
Предавања:
Вежбе:
Други облици наставе:
Студијски истраживачки рад:
3
3
Методе извођења наставе Предавања су аудиторна, и изводе се у амфитеатру са свим студентима. Вежбе се
изводе по групама студената у слушаоницама и то: (1) као аудиторне, где се даље разрађују поједине теме са
предавања и аналазирају карактеристични примери из судске праксе; (2) као показне, за представљање основних
институтa породичног права; и (3) као, дискусионе за дискусију одабраних тема из пређеног градива;
Оцена знања (максимални број поена 100)
Завршни испит
поена
Предиспитне обавезе
поена
активност у току предавања
20
писмени испит
колоквијум-први
15
усмени испит
50
колоквијум-други
15
100
укупно
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Студијски програм: Право (240 ЕСПБ)
Врста и ниво студија: основне академске студије првог степена
Назив предмета: Арбитражно право
Наставник:
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 7
Услов: Уписан четврти семестар, одслушан предмет и успешно реализоване предиспитне обавезе
Циљ предмета:
Циљ предмета је упознавање студента са најзначајнијим институтима релевантним за арбитражно право, основним
карактеристикама арбитраже, начином закључивања арбитражног споразума, поступком пред арбитражама и
арбитражном одлуком као и извршењем арбитражне одлуке.
Исход предмета:
Након положеног испита студент је усвојио теоријска знања и разуме основне појмове из области арбитражног
права; овладао је потребним знањима и вештинама неопходним за тумачење и практичну примену арбитражних
правила (даобјасни улогу и процесна овлашћења учесника у арбитражном поступку, да изложи циљ, садржину и ток
арбитражног поступка, протумачи и примени релевантне норме, да састави поднесак, арбитражну одлуку и друга
документа у складу са процесним правилима).
Садржај предмета:
Теоријска настава:
1.Увод у предмет; 2.Појам арбитраже; 3.Извори права о арбитражама у поступку; 4.Споразум о арбитражи; 5.Састав
и образовање арбитраже; 6. Поступци пред арбитражама; 7.Арбитражни суд; 8. Странке у арбитражном поступку;
9.Заступници и умешачи; 10. Поступак посредовања; 11.Покретање арбитражног поступка; 12.Ток арбитражног
поступка одлучивањем; 13.Арбитражна одлука; 14.Поравнање у арбитражном поступку; 15.Извршење арбитражних
одлука.
Практична настава:
Ближе појашњавање неких од тема које се обрађују на предавањима, са посебним освртом на тумачење и практичну
примену арбитражних правила. Студије случајева, закључење арбитражног споразума, управљање арбитражним
поступком, расправа у арбитражном поступку, окончање арбитражног поступка и др. Дискусија одабраних тема уз
активно учешће студената. Припрема колоквијума и испита. Евалуација реализоване наставе и анализа њених
резултата.
Литература:
Основна:
1.Станковић Г. ет ал: Арбитражно процесно право, Удружење за грађанско процесно и арбитражно право, Ниш,
2002.
2.Кеча Р.: Арбитражни споразум, Центар за издавачку делатност Правног факултета у Новом Саду, Нови Сад, 1999.
Допунска:
1.Уде Л.: Арбитражно право, ГВ Заложба, Љубљана, 2004.
Остали часови
Број часова активне наставе
Предавања:
Вежбе:
Други облици наставе:
Студијски истраживачки рад:
2
2
Методе извођења наставе
Предавања су аудиторна, и изводе се у амфитеатру са свим студентима. Вежбе се изводе по групама студената у
слушаоницама и то: (1) као аудиторне, где се даље разрађују поједине теме са предавања и аналазирају арбитражна
правила; (2) као показне, закључење арбитражног споразума, управљање арбитражним поступком, расправа у
арбитражном поступку, окончање арбитражног поступка; и (3) као, дискусионе за дискусију одабраних тема из
пређеног градива;
Оцена знања (максимални број поена 100)
Завршни испит
поена
Предиспитне обавезе
поена
активност у току предавања
20
писмени испит
колоквијум-први
15
усмени испит
50
колоквијум-други
15
100
укупно
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Студијски програм: Право (240 ЕСПБ)
Врста и ниво студија: основне академске студије првог степена
Назив предмета: Економска политика
Наставник:
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 7
Услов: Уписан четврти семестар, одслушан предмет и успешно реализоване предиспитне обавезе
Циљ предмета:
Циљ предмета је стицање основних теоријских знања из области економске политике, упознавање са основним
економским инструментима и мерама, основним подручјима деловања и хармонизације економске политике;
овладавање методима, поступцима и процесима вођења конкретне економске политике; оспособљавање студената
за сагледавање економских функција државе и система државне интервенције у привреди у складу са савременим
правцима развоја економске политике као научне дисциплине.
Исход предмета:
Након положеног испита студент је усвојио теоријска знања из области економске политике и њеном утицају на
економску, социјалну и политичку сферу друштвеног живота; оспособљен да разуме и аналитички вреднује
институционалну димензију економских процеса и њихову везу са реалним токовима у њиховом животу; разуме
економске функције државе, односно њених органа; разуме однос економске политике и правног система;
оспособљен да разуме и предложи мере економске политике кроз сагледавање целине ефеката које из њих
произилазе; оспособљен да понуди критичке и аналитичке одговоре у делу који се односи на вођење конкретне
економске политике.
Садржај предмета:
Теоријска настава:
1.Предмет и елементи економске политике; 2.Општи услови дејства економске политике; 3.Концепт и ефикасност
економске политике; 4.Регулативне функције државе у привреди; 5.Друштвени производ и национални доходак;
6.Политика привредног развоја; 7.Финална потрошња; 8.Мерење привредног раста и нивоа привредне развијености;
9.Стабилизациона економска политика; 10.Систем и политика цена;
11.Фискални систем и политика;
12.Монетарно-кредитни систем и политика; Буџет; 13.Спољнотрговински и девизни систем и политика;
14.Транзиција (транзиција у посткомунистичким земљама, транзиција у Србији); 15.Доктрине економске политике;
Савремене доктрине економске политике.
Практична настава:
Ближе појашњавање неких од тема које се обрађују на предавањима, са посебним освртом на методе, поступке и
процесе вођења конкретне економске политике. Дискусија одабраних тема уз активно учешће студената. Припрема
колоквијума и испита. Евалуација реализоване наставе и анализа њених резултата.

Литература:
Основна:
1.Вукадин E.: Економска политика, Правни факултет Универзитета у Београду, 2009.
2.Милорад Божић: Економска политика,5 издање, Правни факултет,Центар за публикације, Ниш, 2009.
Допунска:
1. Димитријевић, Б., Фабрис, Н.,: Економска политика : теорија и анализа, Центар за издавачку
делатност Економског факултета у Београду, 2007.
Остали часови
Број часова активне наставе
Предавања:
Вежбе:
Други облици наставе:
Студијски истраживачки рад:
2
2
Методе извођења наставе
Предавања су аудиторна, и изводе се у амфитеатру са свим студентима. Вежбе се изводе по групама студената у
слушаоницама и то: (1) као аудиторне, где се даље разрађују поједине теме са предавања и аналазирају основни
економски инструменти и мере; (2) као показне, за представљање метода, поступака и процеса вођења конкретне
економске политике; и (3) као, дискусионе за дискусију одабраних тема из пређеног градива;
Предавања, вежбе, интерактивни метод; анализа случајева из праксе
Оцена знања (максимални број поена 100)
Завршни испит
поена
Предиспитне обавезе
поена
активност у току предавања
20
писмени испит
колоквијум-први
15
усмени испит
50
колоквијум-други
15
100
укупно
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Студијски програм: Право (240 ЕСПБ)
Врста инивостудија: Основне академске студије првог степена
Назив предмета: Кривично процесно право
Наставник:
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 8
Услов: Уписан пети семестар, положен предмет Кривично право, одслушан предмет и реализоване предиспитне
обавезе
Циљ предмета:
Циљ предмета је 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:
Након положеног испита студент је усвојио теоријска знања из области кривично процесног права, разуме
основна начела кривичног поступка, појма и врста процесних радњи; оспособљен да изложи и детаљно објасни
поступак по правним лековима; оспособљен 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:
1.Увод у предмет; 2.Појам, предмет, извори и тумачење кривичног процесног права. 3.Основна начела кривичног
поступка. 4.Процесни субјекти. Суд. Тужилац. 5.Изузеће судија. 6.Ток кривичног поступка. 7.Претходни
поступак. Истрага. 8.Странке у кривичном поступку. 9.Остали учесници поступка. 10.Процесне радње. О радњама
доказивања уопште. 11.Оптужница и главни поступак. 12.Прејудицијална питања. 13.Редовни правни лекови.
14.Ванредни правни лекови. 15.Посебни кривични и посебни некривични поступци.
Практична настава: Ближе појашњавање неких од тема које се обрађују на предавањима, упознавање са
практичним вођењем кривичног поступка и израде одлука, симулација судског претреса и доказног поступка.
Дискусија о конкретним проблемима из правосудне праксе уз активно учешће студената. Припрема колоквијума
и испита. Евалуација реализоване наставе и анализа њених резултата.
Литература
Основна:
1.Шкулић М.: Кривично процесно право, седмо издање, Правни факултет Универзизета у Београду, Београд,
2014.
2.Грубач, М.: Кривично процесно право, Пројурис, Београд, 2005.
Допунска:
1.Игњатовић А., Станојевић П.: Кривично процесно право, Привредна академија, Нови Сад, 2007;
2.Сијерчић-Чолић Х.: Кривично процесно право, Ауторско издање, Приштина, 2007.
3.Закон о кривичном поступку и сет пропратних закона
Остали часови
Број часова активне наставе
Предавања:3
Вежбе: 3
Други облици наставе: 0
Методе извођења наставе
Предавања су аудиторна, и изводе се у амфитеатру са свим студентима. Вежбе се изводе по групама студената у
слушаоницама и то: (1) као аудиторне, где се даље разрађују поједине теме са предавања и аналазирају основни
институти кривичног процесног права; (2) као показне, за представљање практичног вођења кривичног поступка
и израде одлука, симулација судског претреса и доказног поступка; и (3) као, дискусионе за дискусију одабраних
тема из пређеног градива;
Оцена знања (максимални број поена 100)
Завршни испит
поена
Предиспитне обавезе
поена
активност у току предавања
20
писмени испит
колоквијум-први
15
усмени испит
50
колоквијум-други
15
100
укупно
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Студијски програм: Право (240 ЕСПБ)
Врста и ниво студија: основне академске студије првог степена
Назив предмета: Облигационо право
Наставник:
Статус предмета: обавезан
Број ЕСПБ: 8
Услов: Уписан пети семестар, одслушан предмет и реализоване предиспитне обавезе
Циљ предмета:
Циљ предмета је упознавање студента са општим принципима и правилима облигационог права, најзначајнијим
правним институима који уређују облигације; анализа ових института праћена је многим питањима чије познавање
треба да послужи студентима као темељно знање за примену облигационог норми на конкретан случај.
Исход предмета:
Након положеног испита студент је усвојио теоријска знања из области облигационог права и савременим правним
институтима облигационог права; оспособљен да препозна, утврди и разликује опште правне појмове и правила
облигационог права; савладао вештине примене облигационо правних норми у пракси.
Садржај предмета:
Теоријска настава:
1.Увод у предмет. 2.Појам, значај, развој, систем и извори облигационог права; 3. Основне карактеристике
облигације и облигационог односа и врсте обавеза; 4.Извори облигационих односа; 5.Дејство облигационих односа;
6.Гашење облигационих односа; 7.Облигациони односи са више дужника и поверилаца; 8.Замена субјеката
облигационих односа; 9.Одговорност за проузроковану штету; 10.Општа теорија уговора; 11.Уговор о куповини и
продаји; Уговор о поклону; Уговор о зајму; 12. Уговор о делу; Уговор о превозу; Уговор о налогу; 13.Уговор о
остави; Уговор о закупу; 14.Уговор о послузи; Уговор о ортаклуку; 15.Уговор о доживотном издржавању; Уговор о
ангажовању угоститељских капацитета.
Практична настава:
Ближе појашњавање неких од тема које се обрађују на предавањима, са посебним освртом на тумачење
најзначајнијих правних института који уређују облигације. Симулација судских спорова,
методологија
уобличавања уговора, анализа случајева из судске праксе. Дискусија одабраних тема уз активно учешће студената.
Припрема колоквијума и испита. Евалуација реализоване наставе и анализа њених резултата.
Литература
Основна:
1.Антић, О.,: Облигационо право, Правни факултет Универзизета у Београду, Београд, 2009. и каснија издања.
2.Перовић, С.,: Облигационо право, Правни факултет Универзизета у Београду, Београд, 1980 и каснија издања.
Допунска:
1.Радишић Ј.: Облигационо право- општи део, Номос, Београд, 2000., и каснија издања
2.Закон о облигационим односима
Остали часови
Број часова активне наставе
Предавања:
Вежбе:
Други облици наставе:
Студијски истраживачки рад:
3
3
Методе извођења наставе
Предавања су аудиторна, и изводе се у амфитеатру са свим студентима. Вежбе се изводе по групама студената у
слушаоницама и то: (1) као аудиторне, где се даље разрађују поједине теме са предавања и аналазирају
најзначајнији правни институти који уређују облигације; (2) као показне, за представљање методологије
уобличавања уговора, анализа случајева из судске праксе идр.; и (3) као, дискусионе за дискусију одабраних тема из
пређеног градива;
Оцена знања (максимални број поена 100)
Завршни испит
поена
Предиспитне обавезе
поена
активност у току предавања
20
писмени испит
колоквијум-први
15
усмени испит
50
колоквијум-други
15
100
укупно
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Студијски програм: Право (240 ЕСПБ)
Врста и ниво студија: основне академске студије првог степена
Назив предмета: Правна етика
Наставник:
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 7
Услов: Уписан пети семестар, одслушан предмет и реализоване предиспитне обавезе
Циљ предмета:.
Циљ предмета је упознавање студената са значењем термина правна етика, 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 Србији и Европској Унији, Јапану и САД идр.
Исход предмета:
Након положеног испита студент је усвојио теоријска знања из области правне етике; разуме суштину правне
етике и њеног значаја кроз практичне примере из правне праксе; овладао општим појмовима правне етике и
принципима професионалне етике правника, професионалне одговорности адвоката, судија и тужилаца; стекао
вештине и оспособљен за примену основних норми понашања у правној пракси.
Садржај предмета: 3.
Теоријска настава:
1.Увод у предмет; 2.Појам и предмет правне етике; Основи професионалне етике и одговорности; 3.Историја
етичко-правне мисли запада; 4.Античка правна етика; 5.Средњевековна правна етика; 6.Кантова правна
етика; 7.Утилитаристичка правна етика; 8.Друштвено-уговорна етика; 9.Природни закони; 10.Извори правне етике
у Србији;11.Професионална одговорност адвоката; 12.Професионална одговорност судија;
13.Професионална одговорност тужилаца; 14. Компаративна анализа стандарда везаних за правну етику у Србији и
Европској Унији, Јапану и САД; 15.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
Основна:
1. Фулер Л.,: Моралност права, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2001.
2. Џејмс Е. Молитерно: Српски стандарди уз компаративни преглед, Америчка агенција за међународни развој ,
Национални центар за државне судове, Београд,2006.
3.Сингер П.,: Увод у етику, Издавачка књижарница Зорана Стојановића, Сремски Краловци, Нови Сад, 2004.
Допунска:
1.Кодекс професионалне етике адвоката, ("Сл. гласник РС", бр. 27/2012
2. R. L. Deborah: Ethice in practice, Oxford University press, Oxford, 2000.
Остали часови
Број часова активне наставе
Предавања:
Вежбе:
Други облици наставе:
Студијски истраживачки рад:
2
2
Методе извођења наставе
Предавања су аудиторна, и изводе се у амфитеатру са свим студентима. Вежбе се изводе по групама студената у
слушаоницама и то: (1) као аудиторне, где се даље разрађују поједине теме са предавања и аналазирају основне
норме понашања у правној пракси; (2) као показне, за представљање стандарда везаних за правну етику у Србији и
Европској Унији, Јапану и САД. ; и (3) као, дискусионе за дискусију одабраних тема из пређеног градива;
Оцена знања (максимални број поена 100)
Завршни испит
поена
Предиспитне обавезе
поена
активност у току предавања
20
писмени испит
колоквијум-први
15
усмени испит
50
колоквијум-други
15
100
укупно
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Студијски програм: Право (240 ЕСПБ)
Врста и ниво студија: основне академске студије првог степена
Назив предмета: Менаџмент људских ресурса
Наставник :
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 7
Услов: Уписан пети семестар, одслушан предмет и реализоване предиспитне обавезе
Циљ предмета:
Циљ предмета је стицање знања о савременим концептима, циљевима и задацима менаџмента људских ресурса
(МЉР), упознавање са методама, техникама и инструментима за идентификацију и развој људских потенцијала у
функцији организационе успешности, као и са праксом МЉР развијених земаља и у Републици Србији.
Исход предмета:
Након положеног испита студент је усвојио теоријска знања из области МЉР, разуме значај и улоге за успешност
пословања организације и савремену праксу у овој области и оспособљен је: дапрепозна адекватне поступаке и
примене технике планирања, анализе посла, регрутовања, селекције, обуке и развоја, вредновања радне успешности,
награђивања, подстицања запослених, као и начине организовања и поделе улога у овим процесима;за уочавање и
решавање новонасталих проблема из ове области у свом професионалном раду.
Садржај предмета:
Теоријска настава:
1.Увод у предмет; 2.Кључне детерминанте менаџмента људских ресурса; 3.Појам, циљеви и задаци; 4.Обезбеђивање
једнаких могућности запошљавања; 5.Пројектовање послова и радних задатака; 6. Анализа послова и радних
задатака; 7.Планирање и регрутовање људских ресурса; 8.Селекција људских ресурса; 9.Оријентација и тренинг;
Развој кадрова и планирање каријере; 10.Вредновање радне успешности; Систем награђивања запослених;
11.Флуктуација радне снаге; 12.Здравље и безбедност на раду; Слободно време и хуманизација рада;
13.Координација; Истраживање људских ресурса и кадровски информациони систем; 14.Компаративна анализа
менаџмента људских ресурса развијених земаља (амерички, европски, јапански); 15.Српски менаџмент и менаџери;
Будућност менаџмента људских ресурса.
Практична настава:
Вежбе, практичан рад на појединим елементима кадровског процеса-анализа људских потенцијала, расписивање
конкурса, селекција пријављених кандидата и сл.; Анализа случајева из праксе домаћих и међународних компанија;
Обука у састављању одговарајућих упитника и др.;Припрема колоквијума и испита. Евалуација реализоване наставе
и анализа њених резултата.
Литература
Основна:
1.Петковић В., Ђокић А., (2014), Виоска школа запословну економију и предузетништво Београд.
2.Бољановић, Ђорђевић Ј., Павић Ж., (2011), Основе менаџмента људских ресурса,Универзитет Сингидунум,
Београд.
Допунска:
1.Dessler,G., (2007), Основи менаџмента људских ресурса, Дата статус, Беооград
Остали часови
Број часова активне наставе
Предавања:
Вежбе:
Други облици наставе:
Студијски истраживачки рад:
30
30
Методе извођења наставе
Предавања су аудиторна, изводе се у амфитеатру са свим студентима, и у целости су пропраћена видео
презентацијама. Вежбе се изводе по групама студената у слушаоницама и то: (1) као аудиторне, где се даље
разрађују поједине теме са предавања; (2) као, дискусионе где се спроводе анализа људских потенцијала,
расписивање конкурса, селекција пријављених кандидата; као консултативне где се реализује обука у састављању
одговарајућих упитника.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Завршни испит
поена
Предиспитне обавезе
поена
активност у току предавања
20
писмени испит
колоквијум-први
15
усмени испит
50
колоквијум-други
15
100
укупно
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Студијски програм: Право (240 ЕСПБ)
Врста и ниво студија: основне академске студије првог степена
Назив предмета: Право интелектуалне својине
Наставник :
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 7
Услов: Уписан пети семестар, одслушан предмет и реализоване предиспитне обавезе
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 овој области, поступком остваривања права индустријске својине, поступцима, методама и
процесима истраживања у овој области.
Исход предмета:
Након положеног испита студент је усвојио теоријска знања из области интелектуалне својине и разуме генезу и
развој права интелектуалне својине; овладао је знањем о основним појмовима и институтима из ове области као и
поступком остваривања права индустријске својине; оспособљен је за остваривање ауторских и сродних права,
заштиту права интелектуалне својине пред надлежним органима.
Садржај предмета:
Теоријска настава:
Увод у предмет; Појам права интелектуалне својине; Развој интелектуалне својине; Извори права интелектуалне
својине; Патентно право; Права сродна патентном праву; Право на заштиту дизајна; Право жига; Право географске
ознаке порекла; Пренос права индустријске својине; Право конкуренције у Републици Србији; Право конкуренције у
Европској унији.
Практична настава: Ближе појашњавање неких од тема које се обрађују на предавањима, са посебним освртом на
тумачење кључних правних појмова и института из области интелектуалне својине. Анализа случајева из судске
праксе, престанка права на жиг, заштита ауторских дела идр.Дискусија одабраних тема уз активно учешће студената.
Припрема колоквијума и испита. Евалуација реализоване наставе и анализа њених резултата.
Литература
Основна:
1.Бесаровић В.: Интелектуална својина- индустријска својина и ауторско право, Правни факултет Универзитета у
Београду, Београд, 2005.
2.Душан М. Поповић, Слободан М. Марковић: Право интелектуалне својине, друго издање, Правни факултет
Универзитета у Београду, Београд, 2014.
Допунска:
1.Марковић С.: Право интелектуалне својине, Магистрат, Сарајево, 2007.
Остали часови
Број часова активне наставе
Предавања:
Вежбе:
Други облици наставе:
Студијски истраживачки рад:
30
30
Методе извођења наставе
Предавања су аудиторна, и изводе се у амфитеатру са свим студентима. Вежбе се изводе по групама студената у
слушаоницама и то: (1) као аудиторне, где се даље разрађују поједине теме са предавања и аналазирају основним
појмовима и институтима из ове области; (2) као показне, за представљање карактеристичних случајева из судске
праксе, заштита ауторских дела идр ; и (3) као, дискусионе за дискусију одабраних тема из пређеног градива;
Оцена знања (максимални број поена 100)
Завршни испит
поена
Предиспитне обавезе
поена
активност у току предавања
20
писмени испит
колоквијум-први
15
усмени испит
50
колоквијум-други
15
100
укупно
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Студијски програм: Право (240 ЕСПБ)
Врста и ниво студија: основне академске студије првог степена
Назив предмета: Предузетништво
Наставник :
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 7
Услов: Уписан пети семестар, одслушан предмет и реализоване предиспитне обавезе
Циљ предмета:
Циљ предмета је упознавање са концептом и терминологијом у области предузетништва, друштвено политичким и
економским претпоставкама развоја предузетништва, значајем пословне прилике, ресурса и тима; оспособити
студенте да препознају и усвоје предузетничку филозофију, користе предузетничке процесе и разумеју
предузетничку личност, да самостално препознају пословну прилику и преведу је у организовани пословни процес.

Исход предмета:
Након положеног испита студент је усвојио теоријска знања из области предузетништва, разуме
трендове предузетничких варијабли, уочава значај ризика у предузетничким активностима креирања
нових пословних подухвата; препозна пословну прилику и користи предузетничке процесе;; оспособљен
за самосталну израду бизнис плана кроз конкретну елаборацију артикулисања пословног процеса.
Садржај предмета:
Теоријска настава:
1.Увод у предмет; 2.Појам, дефиниције, теорије и стратегије предузетништва; 3. Друштвено - политичке
претпоставке развоја предузетништва; 4. Економско - политичке претпоставке развоја предузетништва;
5. Иновације и основни принципи иновативног понашања; 6. Предузетнички процес; 7. Пословна
прилика или повољност; 8.Ресурси, Тимови, Профил предузетника, Етичност и предузетништво,
пословне комуникације и управљање временом; 9.Окружење за предузетништво; 10.Основни
показатељи за предузетничко одлучивање; 11.Одређивање форме пословања; 12.Анализа ризика
предузетничког подухвата; 13.Бизнис план – појам, структура, намена, садржај; 14.Предузетнички
менаџмент; Предузетнички програми у области права.
Практична настава:
Ближе појашњавање неких од тема које се обрађују на предавањима, са посебним освртом на тумачење
предузетничких процеса. Израда бизнис плана. Анализа случајева из праксе домаћих и међународних
предузетника. Дискусија одабраних тема уз активно учешће студената. Припрема колоквијума и испита.
Евалуација реализоване наставе и анализа њених резултата.
Литература
Основна:
1.Kaравидић С., Радовић-Марковић М., Чукановић-Каравидић М.,: Предузетништво: Савремене
тенденције развоја, Висока школа за пословну економију и предузетништво, Београд, 2013.
2.Кастратовић, Е.,ет ал.,: Предузетнички менаџмент, Институт МСП, Центар за инвестиције,
Београд,Загреб, 2003.
Допунска:
1.Сајферт, З., Ћоћкало, Д., :Предузетништво, Технички факултет „Михајло Пупин“, Зрењанин,
2010.
2.Hisrich, D. Robert, Peters i Peters, P. Michael: Entrepreneurship, McGraw-Hill, New York, 2001
3. Илић, М.М.: Предузетништво – теорија и пракса, ФММСП, Београд, 2003
4.Drucker, P. F.: Иновације и предузетништво, Пракса и принципи,Грмеч, Београд. 1996.
Остали часови
Број часова активне наставе
Предавања: 2
Вежбе: 2
Други облици наставе:
Студијски истраживачки рад:
Методе извођења наставе
Предавања су аудиторна, и изводе се у амфитеатру са свим студентима. Вежбе се изводе по групама студената у
слушаоницама и то: (1) као аудиторне, где се даље разрађују поједине теме са предавања и аналазирају
предузетнички процеси; (2) као показне, за представљање карактеристичних случајева из праксе домаћих и
међународних предузетника; и (3) као, практичне за израду бизнис плана;
Оцена знања (максимални број поена 100)
Завршни испит
поена
Предиспитне обавезе
поена
активност у току предавања
20
писмени испит
колоквијум-први
15
усмени испит
50
колоквијум-други
15
100
укупно
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Студијски програм: Право (240 ЕСПБ)
Врста и ниво студија: основне академске студије првог степена
Назив предмета: Управно и прекршајно право
Наставник:
Статус предмета: обавезан
Број ЕСПБ: 7
Услов: Уписан шести семестар, одслушан предмет и реализоване предиспитне обавезе
Циљ предмета:
Циљ предмета је упознавање студента са општим управно правним институтима, на нивоу који омогућује анализу
законских норми које управа примењује, израду управних аката, коришћење управне процедуре и контролу и
одговорност управе; студент стиче знања о специфичностима прекршаја као посебног облика кажњивог поступања,
специфичностима прекршајне одговорности, поступка за примену прекршајних санкција; оспособљавање у
функцији проналажења и коришћења релевантних информација уз помоћ нових технологија и база података за рад у
пракси.
Исход предмета:
Након положеног испита студент је усвојио теоријска знања из области управног и прекршајног права; овладао
основама доктрине и праксе управног и прекршајног права, као и теоријским и законским решењима организације и
рада јавне управе у нашој земљи; оспособљен да правилно идентификује место прекршајног права у правном
систему, да може да објасни ток прекршајног поступка.
Садржај предмета:
Теоријска настава:
1.Теоријске основе управног права. 2.Позитивно-правни појам управе. 3.Функционални појам управе у
материјалном и формалном смислу. 4.Положај и улога управе. 5.Организација и субјекти управе. Државна,
недржавна и јавна управа. 6.Управна делатност. Акти управе. Управне процедуре. Контрола управе. Одговорност
управе. 7.Појам и место прекршајног права у правном систему. 8.Садржина, предмет и подела прекршајног права.
9.Метод прекршајног права. 10.Прекршајно материјално право. 11.Учинилац (извршилац) прекршаја. 12.Санкције за
прекршаје. Одузимање имовинске користи прибављене прекршајем. 13.Прекршајно процесно право. Странке у
прекршајном поступку. Првостепени прекршајни поступак. 14.Врсте прекршајних поступака. Редовни правни лек.
15.Накнада штете због неоправданог кажњавања у прекршајном поступку и други случајеви права на накнаду
штете.
Практична настава:
Ближе појашњавање неких од тема које се обрађују на предавањима. Практичан рад на изради управних аката,
анализа процедура у управном праву, приказ и анализа организације и рада јавне управе у Србији, анализа
конкретних врста прекршајног права. Студије случајева (анализа студија случаја у вези са одговорношћу управа,
анализа студија случајева у вези са правом на надокнаду штете); Дискусија (разматрања општих знања о
прекршајном поступку кроз разговор и примере из праксе). Припрема колоквијума и испита. Евалуација
реализоване наставе и анализа њених резултата.
Литература
Основна:
1.С. Лилић: Управно право/ Управно процесно право, Правни факултет, Београд, 2008.
2.Ђорђевић Ђ. : Прекршајно право, Криминалистичко-полицијска академија, Београд, 2008.;
Допунска:
1.П. Димитријевић: Прекршајно право: Општи део са судском праксом и обрасцима за примену и регистром
појмова, Службени гласник, 2001.
2.Милосављевић Б, Управно право, „Службени гласник РС“ и Правни факултет Универзитета Унион, Београд 2012.
Остали часови
Број часова активне наставе
Предавања:
Вежбе:
Други облици наставе:
Студијски истраживачки рад:
2
2
Методе извођења наставе Предавања су аудиторна, и изводе се у амфитеатру са свим студентима. Вежбе се
изводе по групама студената у слушаоницама и то: (1) као аудиторне, где се даље разрађују поједине теме са
предавања; (2) као показне, за представљање студије случајева (анализа студија случаја у вези са одговорношћу
управа, анализа студија случајева у вези са правом на надокнаду штете, анализа процедура у управном праву,
приказ и анализа организације и рада јавне управе у Србији, анализа конкретних врста прекршајног права); (3) као,
дискусионе за разматрања општих знања о прекршајном поступку кроз разговор и примере из праксе; (4) практичан
рад на изради управних аката,
Оцена знања (максимални број поена 100)
Завршни испит
поена
Предиспитне обавезе
поена
активност у току предавања
20
писмени испит
колоквијум-први
15
усмени испит
50
колоквијум-други
15
100
укупно
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Студијски програм: Право (240 ЕСПБ)
Врста и ниво студија: основне академске студије првог степена
Назив предмета: Међународно јавно право
Наставник:
Статус предмета: обавезан
Број ЕСПБ: 8
Услов: Уписан шести семестар, одслушан предмет и реализоване предиспитне обавезе
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
Након положеног испита студент је усвојио теоријска знања потребна за правилно тумачење и примену норми
међународног јавног права; оспособљен 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.
Теоријска настава:
1.Увод у предмет. 2.Појам, настанак и развој међународног права. 3.Доктрина међународног јавног права. 4.Однос
домаћег и међународног права. 5.Формални извори међународног права. 6.Субјекти међународног права. 7.Држава.
Признање држава и влада. Основна права и обавезе држава. 8.Надлежност државе у међународном праву.
Одговорност државе. 9.Органи за одржавање међународних односа. Мултилатерална дипломатија. 10.Сукцесија
држава. Границе у међународном праву. 11.Начини стицања и губитка државне територије. 12.Међународне
службености. Међународне реке. Поморска област. Ваздушна област. Поларне области. Космичко пространство.
13.Правила међународног уговорног права. 14.Међународне организације. Уједињене нација. 15.Међународни суд
правде.

Практична настава: Ближе појашњавање неких од тема које се обрађују на предавањима, са посебним
освртом на тумачење кључних правних појмова и института међународног јавног права. Студије
случајева. Дискусија одабраних тема уз активно учешће студената. Припрема колоквијума и испита.
Евалуација реализоване наставе и анализа њених резултата.
Литература
Основна:
1.Аврамов С, Крећа М, Међународно јавно право, двадесетдруго измењено и допуњено издање, Правни
факултет, Београд, 2009
2.Крећа М.: Међународно јавно право, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2010.
Допунска:
1.Чукаловић, И.,: Међународни суд правде, Правни факултет у Крагујевцу 2003.
2.Cassese, A.,: International Law, Oxford, 2nd edn 2005;
3.Међународне конвенције и препоруке
Остали часови
Број часова активне наставе
Предавања:
Вежбе:
Други облици наставе:
Студијски истраживачки рад:
3
3
Методе извођења наставе Предавања су аудиторна, и изводе се у амфитеатру са свим студентима. Вежбе се изводе
по групама студената у слушаоницама и то: (1) као аудиторне, где се даље разрађују поједине теме са предавања;
(2) као показне, за представљање правила међународног уговорног права, међународних организација идр.; и (3) као,
дискусионе за дискусију одабраних тема из пређеног градива;
Оцена знања (максимални број поена 100)
Завршни испит
поена
Предиспитне обавезе
поена
активност у току предавања
20
писмени испит
колоквијум-први
15
усмени испит
50
колоквијум-други
15
100
укупно
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Студијски програм: Право (240 ЕСПБ)
Врста и ниво студија: основне академске студије првог степена
Назив предмета: Нотарско право
Наставник:
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 7
Услов: Уписан шести семестар, одслушан предмет и реализоване предиспитне обавезе
Циљ предмета:
Циљ предмета је упознавање студената са појмом, организацијом и историјским развојем институције нотаријата;
Стицање знања о надлежности и делатности нотара, нотарским исправама, одговорностима у обављању нотарске
службе; Оспособљавање за састављање нотарских исправа и пружање правне заштите странама у пословима које
обављају.
Исход предмета:
Након положеног испита студент је усвојио теоријска знања из области нотарског права; разуме улогу, значај и
организацију нотарске службе; разуме надлежност и делатност нотара; оспособљен за састављање нотарских
исправа.
Садржај предмета:
Теоријска настава:
1. Увод у предмет; Појам и функција нотара 2. Историјски развој институције нотаријата 3. Упоредноправни приказ
институције нотаријата 4. Нотаријат у ЕУ; 5. Нотаријат у Републици Србији; 6.Прописи, развој, садржај;
6.Организација нотарске службе; 7. Поступак за избор нотара; 8. Надлежности нотара; 9. Делатност нотара;
10.Нотарске исправе- нотарски записи, нотарски записници, нотарске овере, нотарске потврде; 11.Нотар као
повереник суда; 12. Нотарски депозит; 13. Састављање нотарске исправе; 14.Нотарска комора; 15.Облици
одговорности нотара у обављању нотарске службе (грађанска, казнена и дисциплинска, осигурање од грађанске
одговорности).
Практична настава:
Ближе појашњавање неких од тема које се обрађују на предавањима, са посебним освртом на тумачење делатности
рада нотара. Практични рад, састављање појединих врста нотарских исправа.Дискусија одабраних тема уз активно
учешће студената. Припрема колоквијума и испита. Евалуација реализоване наставе и анализа њених резултата.
послр о располагањупокретности;ачни уговоговор ожжаваестамент

Литература
Основна:
1.МиленаТрговчевић Прокић, Овлашћења јавног бележника и организација бележништва, Службени
гласник, Београд 2012.
2.Бикић, Е.,ет ал.: Нотарско право, ГИЗ, Сарајево,2013.
3.Zакон о јавном бележништву ("Сл. гласник РС", бр. 31/2011, 85/2012, 19/2013, 55/2014 - др. закон,
93/2014- др. закон, 121/2014 и 6/2015).
Допунска:
1.Јавнобележнички пословник ("Сл. гласник РС", бр. 88/2014).
2.Правилник о дисциплинском поступку и дисциплинској одговорности јавних бележника.
3.Правилник ојавнобележничкој канцеларији и радном времену јавног бележника, 31/2012 i 87/2014).
4.Остали релевантни закони и прописи.
Остали часови
Број часова активне наставе
Предавања:
Вежбе:
Други облици наставе:
Студијски истраживачки рад:
2
2
Методе извођења наставе Предавања су аудиторна, и изводе се у амфитеатру са свим студентима. Вежбе се
изводе по групама студената у слушаоницама и то: (1) као аудиторне, где се даље разрађују поједине теме са
предавања и аналазира делатности рада нотара; (2) као показне, за представљање нотарских записа, нотарских
записника, нотарске овере, нотарске потврде ; и (3) као, дискусионе за дискусију одабраних тема из пређеног
градива;
Предавања, вежбе, интерактивни метод; анализа случајева из праксе
Оцена знања (максимални број поена 100)
Завршни испит
поена
Предиспитне обавезе
поена
активност у току предавања
20
писмени испит
колоквијум-први
15
усмени испит
50
колоквијум-други
15
100
укупно
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Студијски програм: Право (240 ЕСПБ)
Врста и ниво студија: основне академске студије првог степена
Назив предмета: Буџетско право
Наставник:
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 7
Услов: Уписан шести семестар, одслушан предмет и реализоване предиспитне обавезе
Циљ предмета:
Циљ предмета је упознавање студената са савременом буџетском теоријом, процесом функционисања буџетског
система и ефектима буџетских институција и политике на друштвена кретања; стицање знања о механизмима и
процесима доношења буџетских и финансијских одлука на разним нивоима власти идр.
Исход предмета:
Након положеног испита студент је усвојио теоријска знања из области буџетског права; разуме процедуре и улогу
учесника у буџетском процесу и утицаја буџетских одлука; оспособљен да учествује у фазама припреме и извршења
буџета; оспособљен да учествује у изради финансијских планова корисника буџетских средстава; разуме основе
буџетског рачуноводства и извештавања, буџетске контроле и ревизије; разуме принципе функционисања буџета
ЕУ.
Садржај предмета:
Теоријска настава:
Увод у предмет; Појам и предмет буџетског права; 2.Извори буџетског права; 3.Однос буџетског права према према
другим научним дисциплинама; 4.Правна природа буџета; Историја буџета и буџетског права; 5.Функције и врсте
буџета;Класична и савремена буџетска начела; 6.Поступак припреме буџета; Поступак усвајања буџета;
7.Извршење буџета; Улога трезора у извршењу буџета; Управљање јавним набавкама у процесу извршења буџета;
8.Буџетска контрола и ревизија (интерна контрола; интерна ревизија; буџетска инспекција;Независна ревизија
јавних расхода; 9.Завршни рачун буџета; Финансијско извештавање и буџетско рачуноводство; 10.Савремени
приступ управљању јавним расходима; 11.Улога фискалних правила у буџетирању; 12.Буџетски дефицит и
макроекономска политика;Управљање јавним дугом; 13 Правни оквир буџетске реформе у Србији; 14. Буџет
локалне самоуправе. 15.Општи принципи функционисања буџета ЕУ.
Практична настава:
Ближе појашњавање неких од тема које се обрађују на предавањима, са посебним освртом на тумачење поступка
припреме буџета; Израда финансијских планова. Анализа случајева из праксе.Дискусија одабраних тема уз активно
учешће студената. Припрема колоквијума и испита. Евалуација реализоване наставе и анализа њених резултата.
Литература
Основна:
1.Милева Анђелковић, Буџетско право, Центар за публикације Правног факултета у Нишу, 2010.
Допунска:
Закон о буџетском систему (Сл. гласник РС, бр. 9/02, 54/09, 73/10); Закон о јавном дугу (Сл. гласник РС, бр. 61/05,
107/09); Закон о јавним набавкама (Сл. гласник РС, бр. 106/08); Закон о државној ревизорској институцији (Сл.
гласник РС, бр. 101/05, 54/07, 36/10), Закон о финансирању локалне самоуправе (Сл. гласник РС, бр.62/06).
Остали часови
Број часова активне наставе
Предавања:
Вежбе:
Други облици наставе:
Студијски истраживачки рад:
2
2
Методе извођења наставе
Предавања су аудиторна, и изводе се у амфитеатру са свим студентима. Вежбе се изводе по групама студената у
слушаоницама и то: (1) као аудиторне, где се даље разрађују поједине теме са предавања и аналазирају поступци
припреме буџета; (2) као показне, за представљање финансијских планова корисника буџетских средстава идр.,
функционисање буџета ЕУ; и (3) као, дискусионе за дискусију одабраних тема из пређеног градива;
Оцена знања (максимални број поена 100)
Завршни испит
поена
Предиспитне обавезе
поена
активност у току предавања
20
писмени испит
колоквијум-први
15
усмени испит
50
колоквијум-други
15
100
укупно
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Студијски програм: Право (240 ЕСПБ)
Врста и ниво студија: основне академске студије првог степена
Назив предмета: Грађанско процесно право
Наставник :
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 8
Услов: Уписан шести семестар, положен предмет Увод у грађанско право, одслушан предмет и реализоване
предиспитне обавезе
Циљ предмета:
Циљ предмета је упознавање студената са правилима грађанског поступка на темељу којих судови расправљају и
одлучују о грађанским споровима, са садржином и токовима парничног, ванпарничког и извршног поступка.
Исход предмета:
Након положеног испита студент је усвојио теоријска знања из области грађанског процесног права; оспособљен да
дефинише садржину парничног, ванпарничног, извршног поступка и објасни основне карактеристике и разлике
између њих; да покаже детаљно познавање тока поступака и основних елемената правних аката који произилазе из
парничког, ванпарничког и извршног поступка.
Садржај предмета:
Теоријска настава:
1.Увод у предмет; 2.Парнични поступак, појам и циљ; 3.Извори грађанско процесног права; 4.Начела парничног
поступка, однос грађанског и других поступака; 4.Организација правосуђа; Природа парница; Процесне
предпоставке; 4.Стварна и месна надлежност судова; 5.Странке у парници; Пуномоћници и заступници; 6.Парничне
радње; Појам и подела тужби; Одбрана туженог; Множина субјеката; Множина тужбених захтева; Учешће трећих
лица у парници; 7.Преиначење тужбе; Против тужба; 8.Главна расправа; Доказивање; Прекид поступка; 9.Судско
поравнање; 10. Врсте одлука; Редовни правни лекови; Ванредни правни лекови; 11.Начела ванпарничног поступка;
Посебни ванпарнични поступци; 12.Начела извршног поступка; 13.Врсте извршења; Обустава и одлагање
извршења;14. Правни лекови у извршном поступку; 15.Поступак обезбеђења.
Практична настава:
Ближе појашњавање неких од тема које се обрађују на предавањима, са посебним освртом на тумачење парничног,
ванпарничног, извршног поступка; Писање тужбе и одговора на тужбу, писање редовних и ванредних правних
лекова идр. Студије случајева из судске праксе. Дискусија одабраних тема уз активно учешће студената. Припрема
колоквијума и испита. Евалуација реализоване наставе и анализа њених резултата.
Литература
Основна:
1.Јакшић А.: Грађанско процесно право – треће издање, Београд, 2009. године.
2.Познић Б., Ракић – Водинелић В.: Грађанско процесно право- шеснаесто издање, Београд ,2010
Допунска:
1.Старовић Б., Кеча Р, Грађанско процесно право, Правни факутлет Центар за издавачку делатност, Нови Сад, 2004.
2.Закон о парничном поступку
Остали часови
Број часова активне наставе
Предавања:
Вежбе:
Други облици наставе:
Студијски истраживачки рад:
3
3
Методе извођења наставе
Предавања су аудиторна, и изводе се у амфитеатру са свим студентима. Вежбе се изводе по групама студената у
слушаоницама и то: (1) као аудиторне, где се даље разрађују поједине теме са предавања и аналазира садржина
парничног, ванпарничног, извршног поступка; (2) као показне, за представљање карактеристичних примера из
судске праксе, писање тужбе и одговора на тужбу, писање редовних и ванредних правних лекова идр.; и (3) као,
дискусионе за дискусију одабраних тема из пређеног градива;
Оцена знања (максимални број поена 100)
Завршни испит
поена
Предиспитне обавезе
поена
активност у току предавања
20
писмени испит
колоквијум-први
15
усмени испит
50
колоквијум-други
15
100
укупно
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Студијски програм: Право (240 ЕСПБ)
Врста и ниво студија: основне академске студије првог степена
Назив предмета: Међународно кривично право
Наставник:
Статус предмета: обавезан
Број ЕСПБ: 8
Услов: Уписан седми семестар, положени предмети Кривично право и Кривично процесно право, одслушан предмет
и реализоване предиспитне обавезе
Циљ предмета:
Циљ предмета је упознавање студената са методама, поступцима и процесима истраживања и примене принципа,
појмова и института у области међународног кривичног права; овладавање специфичним правним вештинама у
систему кривчноправне заштите мира и међународне безбедности; да се оспособе за тумачење и примену
међународних и националних правних прописа у области међународног кривичног права.
Исход предмета:
Након положеног испита студент је усвојио теоријска знања из области међународног кривичног права; разуме
суштину кривично правних института из области међународног кривичног права и могућност њихове адекватне
примене; овладао је специфичним правним вештинама у систему кривчноправне заштите мира и међународне
безбедности; оспособљен је за тумачење и примену међународних и националних правних прописа у овој области.
Садржај предмета:
Теоријска настава:
1.Увод у предмет; 2.Појам, садржина и правна природа међународног кривичног права; 3.Извори међународног
кривичног права; 4.Историјски развој међународног кривичног права; 5.Основна начела међународног кривичног
права; 6.Међународно кривично дело (објект и субјект); 7.Кривична одговорност; 8.Појам, елементи и основи
искључења кривице; 9.Карактеристике, историјски развој, сврха и врсте казни за међународно кривично дело;
10./11.Карактеристике и облици испољавања појединих кривичних дела против човечности и међународног права у
међународном и домаћем кривичном праву; 12.Историјски развој, организација и надлежност органа међународног
кривичног правосуђа; 13.Ток кривичног поступка пред међународним кривичним судом; 14.Међународна кривично
правна помоћ; 15.Извршење страних судских одлука.
Практична настава:
Ближе појашњавање неких од тема које се обрађују на предавањима, са посебним освртом на тумачење кључних
правних појмова и института у области међународног кривичног права. Дискусија одабраних тема уз активно учешће
студената. Припрема колоквијума и испита. Евалуација реализоване наставе и анализа њених резултата.
Литература
Основна:
1.Ђурђић В., Јовашевић Д.: Међународно кривично право, Номос, Београд, 2003.
2.Стојановић З.: Међународно кривично право, седмо издање, Београд, 2012.
Допунска:
1.Шкулић М.: Међународни кривични суд- надлежност и поступак, Београд, 2005.
2.Чејовић Б.: Међународно кривично право, Досије, Београд, 2006.
Остали часови
Број часова активне наставе
Предавања:
Вежбе:
Други облици наставе:
Студијски истраживачки рад:
4
4
Методе извођења наставе
Предавања су аудиторна, и изводе се у амфитеатру са свим студентима. Вежбе се изводе по групама студената у
слушаоницама и то: (1) као аудиторне, где се даље разрађују поједине теме са предавања и аналазирају кључни
правни појмов и институти у области међународног кривичног права ; (2) као показне, за представљање
карактеристичних примера међународног кривичног дела, међународног кривичног правосуђа идр.; и (3) као,
дискусионе за дискусију одабраних тема из пређеног градива;
Оцена знања (максимални број поена 100)
Завршни испит
поена
Предиспитне обавезе
поена
активност у току предавања
20
писмени испит
колоквијум-први
15
усмени испит
50
колоквијум-други
15
100
укупно
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Студијски програм: Право (240 ЕСПБ)
Врста и ниво студија: основне академске студије првог степена
Назив предмета: Право ЕУ
Наставник:
Статус предмета: обавезан
Број ЕСПБ: 7
Услов: Уписан седми семестар, одслушан предмет и реализоване предиспитне обавезе
Циљ предмета:
Циљ предмета је упознавање студената са основним концептима европских интеграција, настанку, структури,
организацији рада и развоју ЕУ; упознавање са значајем и садржајем уговора из којих је произашла Европска Унија,
институцијама, судским органима и законодавством Европске Уније.
Исход предмета:
Након положеног испита студент је усвојио теоријска знања из области права ЕУ; разуме процес европских
интеграција као и специфичну структуру Европске Уније; разуме организацију рада, надлежности и деловање
судских органа Европске Уније, као и примену одлука судова; познаје право које усвајају и примењују органи
Европске Уније; разуме однос права Европске Уније и националних законодавстава држава чланица.
Садржај предмета:
Теоријска настава:
1.Увод у предмет; 2. Први облици Европских интеграција; 3. Настанак и развој Европске Уније; 4. Правни поредак
Европске Уније; 5. Извори права ЕУ; 6. Међународни уговори као извор права ЕУ; 7. Комунитарни акти као извори
права ЕУ; 8. Општи принципи као извори права ЕУ; 10. Принцип надређености и принцип непосредног деловања;
10. Институције Европске Уније; 8. Судски органи Европске Уније; 14. Законодавство Европске Уније; 15. Однос
права Европске Уније и националних законодавстава држава чланица.
Практична настава:
Ближе појашњавање неких од тема које се обрађују на предавањима, са посебним освртом на тумачење структуре,
организације рада и развоја ЕУ, судских органа и законодавства. Представљање усвојених одлука у Европској
комисији, Савету и Европском савету, придруживање: кандидати за придруживање и Савет Дискусија одабраних
тема уз активно учешће студената. Припрема колоквијума и испита. Евалуација реализоване наставе и анализа
њених резултата.
Литература
Основна:
1.Радивојевић, З; Кнежевић-Предић, В.: Институције Европске Уније, СВЕН, Ниш, 2008.
2.Стефановић, З; Право Европске Уније, Београд, 2003.
Допунска:
1.Гасми Г.: Основи права и право ЕУ; Универзитет Сингидунум, Београд, 2010.
2.Shaw, J: Law of the European Union, Basingtone, 2002.
Остали часови
Број часова активне наставе
Предавања:
Вежбе:
Други облици наставе:
Студијски истраживачки рад:
2
2
Методе извођења наставе
Предавања су аудиторна, и изводе се у амфитеатру са свим студентима. Вежбе се изводе по групама студената у
слушаоницама и то: (1) као аудиторне, где се даље разрађују поједине теме са предавања и аналазирају структура,
организација рада и развој ЕУ, судски орган и законодавство; (2) као показне, за представљање усвајених одлука у
Европској комисији, Савету и Европском савету, придруживање: кандидати за придруживање и Савет; и (3) као,
дискусионе, подношење предлога за доношење одлуке и одбрана предлога у Европској комисији, као и друге
одабране теме из пређеног градива;
Оцена знања (максимални број поена 100)
Завршни испит
поена
Предиспитне обавезе
поена
активност у току предавања
20
писмени испит
колоквијум-први
15
усмени испит
50
колоквијум-други
15
100
укупно
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Студијски програм: Право (240 ЕСПБ)
Врста и ниво студија: основне академске студије првог степена
Назив предмета: Међународно приватно право
Наставник:
Статус предмета: обавезан
Број ЕСПБ: 8
Услов: Уписан седми семестар, одслушан предмет и реализоване предиспитне обавезе
Циљ предмета:
Циљ предмета је упознавање студената са специфичностима природе и предмета међународног приватног
права;елементу иностраности у међународном приватном праву; међународним и унутрашњим изворима
међународног приватног права и о њиховој хијерархији у примени; колизионим нормама у међународном
приватном праву; оспособљавање студента за разумевање суштине сукоба закона и начинима решавања тих сукоба.
Исход предмета:
Након положеног испита студент је усвојио теоријска знања из области међународног приватног права; разуме
његову природу, специфичност, улогу и значај; разуме правне институте међународног приватног права; разуме
суштину колизионих норми, њихову природу, зна да их примени у конкретним случајевима у пракси; разуме
суштину проблема међународног приватног права-проблема одређивања меродавног права и оспособљен је да
препозна тај проблем у правним случајевима.
Садржај предмета:
Теоријска настава:
Увод у предмет; Појам приватноправног односа са елементом иностраности и начини њиховог регулисања; Појам и
предмет међународног приватног права; Извори међународног приватног права, колизионе норме; Општи институти
међународног приватног права; Одређивање меродавног права; Грађански поступак са елементом инострансти;
Међународна надлежност.
Практична настава:
Ближе појашњавање неких од тема које се обрађују на предавањима, са посебним освртом на тумачење кључних
правних института међународног приватног права. Решавање конкретних задатака о сукобу надлежности идр.
Студије случајева, примена колизионих норми, примена грађанског поступка са елементом иностраности
идр.Дискусија одабраних тема уз активно учешће студената. Припрема колоквијума и испита. Евалуација
реализоване наставе и анализа њених резултата.
Литература
Основна:
1. Варади, Т. ет ал: Међународно приватно право, девето издање, Правни факултет, Службени гласник, Београд,
2007.
2.Живковић, М., ет ал: Међународно приватно право, треће измењено и допуњено издање, Београд, 2008.
Допунска:
1.Clarkson, C.M.V; Hill, J: The Conflict of Laws, Oxford, 2006.
Остали часови
Број часова активне наставе
Предавања:
Вежбе:
Други облици наставе:
Студијски истраживачки рад:
4
4
Методе извођења наставе
Предавања су аудиторна, и изводе се у амфитеатру са свим студентима. Вежбе се изводе по групама студената у
слушаоницама и то: (1) као аудиторне, где се даље разрађују поједине теме са предавања; (2) као показне, за
представљање примене колизионих норми, примене грађанског поступка са елементом иностраности идр. Решавање
конкретних задатака о сукобу надлежности идр.; и (3) као, дискусионе за дискусију одабраних тема из пређеног
градива;
Оцена знања (максимални број поена 100)
Завршни испит
поена
Предиспитне обавезе
поена
активност у току предавања
20
писмени испит
колоквијум-први
15
усмени испит
50
колоквијум-други
15
100
укупно
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Студијски програм: Право (240 ЕСПБ)
Врста инивостудија: Основне академске студије првог степена
Назив предмета: Радно право
Наставник
Статус предмета: обавезан
Број ЕСПБ:
Услов: Уписан седми семестар, одслушан предмет и реализоване предиспитне обавезе
Циљ предмета:
Циљ предмета је упознавање студената са најзначајнијим институтима релевантним за радно право, основима
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.
Исход предмета:
Након положеног испита студент је усвојио теоријска знања из области радног права; разуме основне појмове из
области радног права, као што су радни однос, уговор о раду, колективни уговори, социјално осигурање, заштита на
раду идр; оспособљен 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.
Садржај предмета:
Теоријска настава:
1.Увод у предмет; 2.Појам, предмет, начела и извори радног права; 3.Радни однос: појам, заснивање, уговор о раду,
начин заснивања, посебни облици; 4.Индивидуална и колективна права; 5.Рад из радног односа; 6.Рад ван радног
односа; 7.Ппрестанак радног односа; 8.Остваривање и заштита права запослених; 9.Заштита на раду; 10.Социјално
осигурање; 11.Здравствено осигурање; 12. Пензијско и инвалидско осигурање;13. Запошљавање и осигурање;
14.Колективни уговори; 15.Улога државних органа у области рада.
Практична настава:
Ближе појашњавање неких од тема које се обрађују на предавањима, са посебним освртом на тумачење кључних
правних појмова и института радног права. Обрада радноправних института и питања, решавање конкретних радних
спорова пред надлежним институцијама, закључивање појединих уговора о раду, колективних уговора идр. Студије
случајева- одговорности за повреде радног права, остваривости законских прописа у пракси идр. Дискусија
одабраних тема уз активно учешће студената. Припрема колоквијума и испита. Евалуација реализоване наставе и
анализа њених резултата.
Литература:
Основна:
1. Срдић М.: Радно право, Привредна академија, Београд, 2006.
2.Јовановић П.: Радно право, пето издање, Београд, 2003.
Допунска:
1.Брајић Р.: Радно право, Савремена администрација, Београд, 2001.
2.Закон о раду, Службени гласник Р. Србије, Београд, 2006.
Остали часови
Број часова активне наставе
Предавања: 3
Вежбе: 3
Други облици наставе:
Методе извођења наставе
Предавања су аудиторна, и изводе се у амфитеатру са свим студентима. Вежбе се изводе по групама студената у
слушаоницама и то: (1) као аудиторне, где се даље разрађују поједине теме са предавања; (2) као показне, за
представљање студије случајева- одговорности за повреде радног права, остваривости законских прописа у пракси
идр. Обрада радноправних института и питања, решавање конкретних радних спорова пред надлежним
институцијама, закључивање појединих уговора о раду, колективних уговора идр. ; и (3) као, дискусионе за
дискусију одабраних тема из пређеног градива;
Оцена знања (максимални број поена 100)
Завршни испит
поена
Предиспитне обавезе
поена
активност у току предавања
20
писмени испит
колоквијум-први
15
усмени испит
50
колоквијум-други
15
100
укупно
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Студијски програм: Право (240 ЕСПБ)
Врста и ниво студија: основне академске студије првог степена
Назив предмета: Трговинско право
Наставник:
Статус предмета: обавезан
Број ЕСПБ: 7
Услов: Уписан осми семестар, одслушан предмет и реализоване предиспитне обавезе
Циљ предмета:
Циљ предмета је упознавање студената са појмом, предметом, методама и изворима трговинског права; стицање
знања о начелима регулисања трговинског права, уговорима робног промета, банкарским пословима, хартијама од
вредности идр.
Исход предмета:
Након положеног испита студент је усвојио теоријска знања из области траговинског права; разуме основне
поставки на којима се базира трговинско право; разуме правила функционисања тржишта хартија од вредности и
њихов значај, као и значај банкарских послова; разуме начине и методе решавања насталих спорова у промету робе,
услуга и новца, како на унутрашњем, тако и на међународном тржишту; оспособљен за решавање појединих питања
и налажење адекватног начина за реализацију одређене пословне операције уз коришћење решења одговарајућих
прописа из домена трговинског права, уз консултовање правних извора упоредног права.
Садржај предмета:
Теоријска настава:
1.Увод у предмет; 2.Појам, предмет, метод и извори трговинског права; 3.Уговор о продаји; Уговор о налогу;
Уговор о посредовању; 4.Уговор о трговинском заступању (агентури); Уговор о комисиону; Уговор о шпедицији
(отпремању); 5.Уговор о контроли; Уговор о складиштењу; Уговор о осигурању; 6.Уговор о превозу (поморском,
унутрашњим воденим путевима, железницом, друмским путем и ваздушним путем); 7.Издавачки уговор; Уговор о
лиценци; 8.Уговор о know – how; Уговор о туристичким услугама; 9.Уговор о грађењу; Уговор о инжењерингу;
10.Уговор о франшизингу; Уговор о timesharing-u; 11. Банкарски послови и хартије од вредности – општа правила;
Кредитни послови; 12.Банкарски депозити (новчани депозит, улог на штедеу, банкарски текући рачуни, неновчани
депозит, депозит хартија од вредности, уговор о сефу); 13.Банкарски услужни послови (акредитив, банкарска
гаранција, платни промет, клиринг, документарна наплата, остали услужни банкарски послови); 14.Хартије од
вредности: меница, чек; 15Легитимационе исправе.
Практична настава: Ближе појашњавање неких од тема које се обрађују на предавањима, са посебним освртом на
тумачење института трговинског права, банкарског пословања, хартија од вредности; Израда уговора робног
промета. Анализа случајева из праксе. Дискусија одабраних тема уз активно учешће студената. Припрема
колоквијума и испита. Евалуација реализоване наставе и анализа њених резултата.
Литература
Основна:
1.Васиљевић М.: Трговинско право, Београд, 2006. и каснија издања
Допунска:
1.Милосављевић М.: Привредно уговорно право, Прометеј Нови Сад, 2012.
Остали часови
Број часова активне наставе
Предавања:
Вежбе:
Други облици наставе:
Студијски истраживачки рад:
3
3
Методе извођења наставе
Предавања су аудиторна, и изводе се у амфитеатру са свим студентима. Вежбе се изводе по групама студената у
слушаоницама и то: (1) као аудиторне, где се даље разрађују поједине теме са предавања; (2) као показне, за
представљање појединих уговора робног промета, акредитива, банкарске гаранције, менице, чека; анализа случајева
из праксе; и (3) као, дискусионе за дискусију одабраних тема из пређеног градива;
Оцена знања (максимални број поена 100)
Завршни испит
поена
Предиспитне обавезе
поена
активност у току предавања
20
писмени испит
колоквијум-први
15
усмени испит
50
колоквијум-други
15
100
укупно
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Студијски програм: Право (240 ЕСПБ)
Врста и ниво студија: основне академске студије првог степена
Назив предмета: Писање правних аката
Наставник:
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 8
Услов: Уписан осми семестар, одслушан предмет и реализоване предиспитне обавезе
Циљ предмета:
Циљ предмета јесте оспособљавање студента за писање докумената која се претежно користе у правним актима;
Стицање знања за анализирање и цитирање извора потребних у сврху давања одговора на правна питања,
укључујући правну праксу, статуте, управно право, те секундарне изворе.
Исход предмета:
Након положеног испита студент је оспособљен да напише правни документ, као нпр. писмо клијенту, правне
дописе, захтев, тужбу, итд., оспособљен да анализира правни материјал, као нпр. правни случајеви и законске
одредбе/статуте, примене законске одредбе на одређене чињенице, води информативни разговор са клијентом, да
може запазити и установити важне чињенице, позвати се на правне одредбе у одговарајућем правном стилу.
Садржај предмета:
Теоријска настава:
1.Увод у предмет; 2.Преглед основних принципа у писању; 3.Пословна писма; 4.Правни наводи; 5.Читање,
анализирање и употребљавање предмета; 6.Правни дописи; 7.Разговор с клијентом; 8.Образложења (писмена
одбрана); 9./12.Израда правне документације (одговори на тужбе, апелационе жалбе, основне уговоре, опоруке и
др); 13./15. Коришење извора потребних у сврху пружања одговора на правна питања, укључујући судску праксу,
законске прописе, управно право, те секундарне изворе.
Практична настава: Ближе појашњавање неких од тема које се обрађују на предавањима. Израда правне
документације. Анализа кључних комуникацијских вештина, презентација самосталних и специјалних пројеката.
Дискусија одабраних тема уз активно учешће студената. Припрема колоквијума и испита. евалуација реализоване
наставе и анализа њених резултата.
Литература:
Основна:
1.How to Write Better Law Essays: Tools and Techniques for Success in Exams and Assignments / Steve Foster, 2 nd edition,
ISBN 9781405873871
2.Writing for law / Dave Powell and Emma Teare, ISBN 9780230236448
3.Legal Method And Writing, Charles R. Calleros Aspen Publishers, 2006
4. Writing Law Dissertations: An Introduction and Guide to the Conduct of Legal Research / Michael Salter and Julie
Mason, ISBN 9780582894358
Допунска:
1.Clear and Effective Legal Writing. Aspen Law and Business, Veda Charrow, Myra K. Erhardt (Author), Aspen
Publishers, 2007
Остали часови
Број часова активне наставе
Предавања:
Вежбе:
Други облици наставе:
Студијски истраживачки рад:
4
4
Методе извођења наставе
Предавања су аудиторна, и изводе се у амфитеатру са свим студентима. Вежбе се изводе по групама студената у
слушаоницама и то: (1) као аудиторне, где се даље разрађују поједине теме са предавања и аналазирају
карактеристични примери из судске праксе; (2) као практични рад на изради правне документације, одговори на
тужбе, апелационе жалбе, основне уговоре, опоруке идр; и (3) као, дискусионе за дискусију одабраних тема из
пређеног градива.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Завршни испит
поена
Предиспитне обавезе
поена
активност у току предавања
20
писмени испит
колоквијум-први
15
усмени испит
50
колоквијум-други
15
100
укупно
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Студијски програм: Право (240 ЕСПБ)
Врста и ниво студија: основне академске студије првог степена
Назив предмета: Међународно трговинско право
Наставник:
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 8
Услов: Уписан осми семестар, положен предмет Трговинско право,одслушан предмет и реализоване предиспитне
обавезе
Циљ предмета:
Циљ предмета јесте упознавање студената са суштином међународног трговинског права, основним појмовима,
методама и изворима међународног трговинског права; начелима регулисања међународног трговинског права;
субјектима међународних трговинских односа (оснивање, повезивање, заступање, реорганизација и престанак);
уговорима робног промета, банкарским пословима и хартијама од вредности; Оспособљавање за процену
сложености и применљивости правила у свом професионалном раду.
Исход предмета:
Након положеног испита студент је усвојио теоријска знања из области међународног трговинског права и разуме
његову улогу и место у систему права; оспособљен за примену правила међународног трговинског права у
уређивању правног промета робе, услуга и новца на међународном нивоу; оспособљен да стечена знања примени у
доношењу пословних одлука и њихово критичко сагледавање у свом раду.
Садржај предмета
Теоријска настава: 1.Увод у предмет; Појaм и местo међународног трговинског права у систему права; 2.Начела
савременог међународног трговинског права; 3.Извори међународног трговинског права; 4.Међународне
организације активне на пољу међународног трговинског права; 5.Правни положај наших правних лица у
иностранству и иностраних правних лица код нас; 6.Међународне трговинска арбитража; Уговори о међународном
промету роба и услуга: Међународна продаја робе; Уговор о међународној продаји инвестиционе опреме; 7.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.; 8.Уговори о извођењу инвестиционих радова у
иностранству: Уговори о међународном консалтинг инжењерингу; Уговори о грађењу инвестиционих објеката у
иностранству; 9.Међународно транспортно право; 10.Међународни банкарски послови: Кредитни послови са
иностранством; Уговор о факторингу; Уговор о форфетингу; 11.Депозитни послови и неки специфични
међународни банкарски послови; 12.Међународна плаћања: Појам и карактеристике; Извори права; Општа правила;
Системи плаћања; 13.Инструменти и начин међународног плаћања; 13.Инструменти обезбеђења плаћања у
међународном промету: Банкарска гаранција; Банкарско јемство и други инструменти обезбеђења плаћања;
14.Међународне хартије од вредности: Појам и значај; Извори права; Меница у међународном промету; 15.Чек у
међународном промету и остале хартије од вредности у међународном промету.
Практична настава: Ближе појашњавање неких од тема које се обрађују на предавањима, са посебним освртом на
тумачење међународне трговинске арбитраже, кључних уговора у о међународном промету роба и услуга, система
плаћања идр. Дискусија одабраних тема уз активно учешће студената. Припрема колоквијума и испита. Евалуација
реализоване наставе и анализа њених резултата.
Литература:
Основна:
1.Ђуровић Р., Ћирић А.: Међународно трговинско право : општи део, Ниш, 2005.
2.Ћирић А., Ђуровић Р: Међународно трговинско право : посебни део, Ниш, 2005.
Допунска:
1.Вилус Ј.ет ал: Међународно привредно право, Правни факултет Нови Сад, 2007.
2.Ђуровић Р.: Међународно привредно право, Београд, 2004.
3.Дршкић М.ет ал: Међународно привредно уговорно право, Београд, 2005.
4.Закон о арбитражи и други пропратни закони
Остали часови
Број часова активне наставе
Предавања:4
Вежбе:4
Други облици наставе:
Студијски истраживачки рад:
Методе извођења наставе
Предавања су аудиторна, и изводе се у амфитеатру са свим студентима. Вежбе се изводе по групама студената у
слушаоницама и то: (1) као аудиторне, где се даље разрађују поједине теме са предавања и аналазирају уговори о
међународном промету роба и услуга; (2) као показне, за представљање међународне трговинске арбитраже,
примера из праксе исл.; и (3) као, дискусионе за дискусију одабраних тема из пређеног градива;
Предавања, вежбе, интерактивни метод; анализа случајева из праксе
Оцена знања (максимални број поена 100)
Завршни испит
поена
Предиспитне обавезе
поена
активност у току предавања
20
писмени испит
колоквијум-први
15
усмени испит
50
колоквијум-други
15
100
укупно
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Спецификација завршног рада
Студијски програм: Право (240 ЕСПБ)
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Број ЕСПБ: 15
Услов: Положени сви испити студијског програма
Циљеви завршног рада:
Завршни рад је резултат самосталног рада студента основних академских студија, којим се:
доказује да је овладао знањима и стекао компетенције потребне за самосталан рад у одређеној научној или стручној
области предмета који се изучавају у оквиру студијског програма.
упознаје се с одређеном облашћу научне или стручне дисциплине кроз детаљнију разраду једне теме из те области;
оспособљава за самосталан практичан рад у одређеној области.
Очекивани исходи:
Завршним радом студент доказује да има компетенције и да је постигао исходе учења при решавању проблема из
стручних и научних подручја која су била садржај студија и да је оспособљен за коришћење теоретског и
практичног знања стеченог у току студирања.
Општи садржаји:
Завршни рад предствља самостални рад студента у коме се он упознаје са методологијом реализације стручног рада
у области права.
Завршни рад садржи: насловну страну, садржај, увод, главни део, закључак, литературу.
Тема завршног рада може бити: Теоријски проблем, апликативни проблем уочен у литератури или пракси,
теоријско-апликативни проблем и сл.
Насловна страна треба да садржи основне податке као што су: у заглављу – назив високе школе, у средњем делу завршни рад из (назив предмета), наслов рада, име кандидата и број индекса, име наставника који руководи израдом
рада, место и датум израде (година предаје рада).
У садржају се наводе основни делови кроз које је структуриран завршни рад (поднаслови), као и бројеви страна на
којима се ти делови налазе.
У уводном делу завршног рада треба увести читаоца у тему, презентовати значај теме и разлог због кога је студент
одабрао да обради баш ту тему, као и преглед садржаја који следи.
У главном делу завршног рада студент обрађује тему рада. Он садржи приказ теоријских (основне дефиниције) и
практичних (илустративни примери) резултата који се односе на задату тему. Тај део текста треба да буде
структуриран кроз више логичних целина означених одговарајућим насловима и поднасловима.
У закључку рада износе се резултати до којих је студент дошао кроз израду завршног рада.
У литератури рада подразумевају се сви публиковани извори: књиге, чланци, часописи, зборници, компанијски
извештаји, интернет сајтови, итд.
Методе извођења:
Студент бира тему за завршни рад у договору са предметним наставником – ментором из пописа одобрених тема.
Завршни рад се предаје у четири примерка. Комисију за одбрану завршног рада од три члана, коју чине наставници
високе школе, именује директор на предлог ментора. Ментор је обавезан члан комисије и мора бити наставник на
предмету на коме студент ради завршни рад. Одбрана завршног рада студената је усмена и јавна и изводи се у
просторијама школе.
Оцена Завршног рада (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Обавезна
Поена
Завршни испит
Поена
Израда завршног рада
да
50.00
Одбрана завршног рада
50.00
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