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КЊИГА ПРЕДМЕТА
Наставни предмет:

Ауторско и проналазачко право

Ознака предмета: 0221
Број ЕСПБ:

10

Студијски програм(и) у којем
( OPM) Права - Општи смер, Мастер академске
се предмет изводи
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања:

Вежбе:

3

2

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Остали часови:

0

0

0

Предмети предуслови

Нема

1. Образовни циљ:
Циљ наставног предмета је да студенти мастер студија стекну теоријско и практично знање у области ауторског права и њему
сродних права и права индустријске својине (патент, жиг, ознаке географског порекла, индустријски дизајн)
2. Исходи образовања (Стечена знања):
Стицањем продубљених знања, студенти се припремају за тумачење и примену националних и наднационалних прописа у
решавању практичних проблема у области права интелектуалне својине.
3. Садржај/структура предмета:
Теоријска настава
1.
Појам, предмет и правна природа права интелектуалне својине
2.
Ауторско право (појам, ауторско дело, садржина права, субјекти, ограничења права, пренос, трајање, остваривање,
заштита)
3.
Сродна права (право интерпретатора, право произвођача фонограма, право произвођача видеограма, право
произвођача емисије, право произвођача базе података, право првог издавача слободног дела)
4.
Проналазачко право (појам, патент, садржина права, поступак за признање патента, ограничења, трајање, заштита,
међународна заштита патената)
5.
Жиг (појам и врсте, поступак за признање жига, садржина и трајање права на жиг, поступак међународног
регистровања жигова преко Завода за интелектуалну својину, заштита, међународна заштита)
6.
Ознаке географског порекла (појам и врсте ознака, поступак заштите, субјекти, садржина права на ознаке географског
порекла, заштита, међународна заштита)
7.
Дизајн (појам, услови заштите, поступак, субјекти, садржина права на дизајн, ограничења права, заштита, међународна
заштита)
Практична настава
Анализа судске праксе
Анализа управне праксе
4. Методе извођења наставе:
Интерактивна настава која обухавата уводно излагање од стране предавача и учешће студената; студенти су обавезни да се
припреме за наставу и да учествују у дискусији; поједини студенти могу да спреме усмена излагања; колективне и индивидуалне
консултације.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Активност у току предавања
Присуство на аудиторним вежбама
Семинарски рад

Обавезна
Да
Да
Не

Поена
Завршни испит
30.00 Усмени део испита
10.00
10.00

Поена
70.00

Литература
Р.бр.

Аутор

1.

Марковић, Слободан

2.

Бесаревић, Весна

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Катарина Дамњановић,
Владимир Марић
-

Издавач

Година

Право интелектуалне својине
Интелектуална својина Индустријска својина и
ауторско право, четвртво допуњено и измењено
издање

Назив

, Службени гласник, Београд
, Центар за публикације
Правног факултета у Београду,
Београд

2000

Интелектуална својине

Службени гласник, Београд

2007

Закон о ауторском праву и сродним правима
Закон о патентима
Закон о жиговима
Закон о правној заштити дизајна
Закон о ознакама географског порекла

Сл. лист СЦГ бр. 61
Сл. лист СЦГ бр. 32
Сл. лист СЦГ бр. 61
, Сл. лист СЦГ бр. 61
Сл. лист СЦГ бр. 20

2004
2004
2004
2004
2006

2005
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КЊИГА ПРЕДМЕТА
Наставни предмет:

Банкарско право

Ознака предмета: 0203
Број ЕСПБ:

10

Студијски програм(и) у којем
( OPM) Права - Општи смер, Мастер академске
се предмет изводи
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања:

Вежбе:

3

2

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Остали часови:

0

0

0

Предмети предуслови

Нема

1. Образовни циљ:
Циљ предмета је упознавање студената са системом правних норми којима се уређује статус и пословање банака, као и са
правним нормама којима се регулишу банкарски послови.
2. Исходи образовања (Стечена знања):
Оспособљавање студената за уређивање статуса банака и за закључивање и тумачење банкарских послова.
3. Садржај/структура предмета:
Теоријска настава:
1. Уводна разматрања
Појам банкарског права. Историјски развој банака. Извори банкарског права.
2. Субјекти банкарског права.
3. Правни положај банака. Појам и врсте банака. Оснивање банке. Управљање у банци. Правила пословања банке. Престанак
банке.
4. Правна правила о банкарским пословима
Појам, врсте, особине и значај банкарских послова. Активни банкарски послови. Пасивни банкарски послови. Неутрални
банкарски послови.
Практична настава:
Овладавање практичним знањима о примени института банкарског права
4. Методе извођења наставе:
Интерактивно. Припрема студената на основу унапред дате литературе и задате теме. Презентација материје. Постављање
питања и разговор о датој теми. Анализа практичних примера.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Активност у току предавања
Присуство на аудиторним вежбама
Семинарски рад

Обавезна
Да
Да
Не

Поена
Завршни испит
30.00 Усмени део испита
10.00
10.00

Поена
70.00

Литература
Р.бр.

Аутор

1.
2.

Шогоров, Стеван
Царић, Славко

Назив
Банкарско право
Банкарски послови и хартије од вредности

Издавач
Нови Сад
Нови Сад

Година
2004
2000
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КЊИГА ПРЕДМЕТА
Наставни предмет:

Берзанско право

Ознака предмета: 0202
Број ЕСПБ:

10

Студијски програм(и) у којем
( OPM) Права - Општи смер, Мастер академске
се предмет изводи
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања:

Вежбе:

3

2

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Остали часови:

0

0

0

Предмети предуслови

Нема

1. Образовни циљ:
Циљ предмета је упознавање студената са системом правних норми којима се уређује статус и пословање берзи и берзанских
посредника, као и са правним нормама којима се регулишу берзански послови.
2. Исходи образовања (Стечена знања):
Оспособљавање студената за практичан рад при уређивању статуса берзи и берзанских посредника, као и при закључивању и
извршавању берзанских послова.
3. Садржај/структура предмета:
Теоријска настава:
- Општи део
Појам берзе; Историјски развој берзе; Појам и карактеристике берзанског права; Извори берзанског права; Место берзанског
права у правном систему
- Правни положај берзи и берзанских посредника
Врсте и функција берзи; Оснивање берзе (оснивачи, услови за оснивање, уговор о оснивању); Статут и правила берзе;
Организација и статус берзе; Органи управљања; Чланови берзе и берзански учесници; Брокери, дилери и други берзански
учесници (правни статус и пословање); Престанак берзе и берзанских посредника
- Режим берзанске трговине
Берзанска трговина; Ванберзанска трговина; Брокерски и дилерски начин берзанске трговине; Берзански материјал; Арбитража и
комисија за котацију ефеката; Котација; Утврђивање берзанског курса; Налози, закључење и извршавање берзанских послова;
Берзанско информисање; Контрола берзанског пословања
- Берзански послови
Појам, врсте и карактеристике берзанских послова; Општа правила за закључење и извршење берзанских послова; Промптни
послови – појам и карактеристике; Термински послови – појам и врсте; Чврсти термински посао –основни тип; Пролонгациони
послови (депортни и репортни послови); Условни термински послови; Опцијски посао (куповни и продајни); Страддле, спреад,
страп и стрип послови; Премијски послови; Термински послови у нашем праву (посебно фјучерси и финансијски деривати)
Практична настава:
Овладавање практичним знањима о примени института берзанског права
4. Методе извођења наставе:
Интерактивно. Припрема студената на основу унапред дате литературе и задате теме. Презентација материје. Постављање
питања и разговор о датој теми. Анализа практичних примера.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Активност у току предавања
Присуство на аудиторним вежбама
Семинарски рад

Обавезна
Да
Да
Не

Поена
Завршни испит
30.00 Усмени део испита
10.00
10.00

Поена
70.00

Литература
Р.бр.
1.
2.
3.

Аутор
Мићовић, Миодраг
Ћосић,Бранислав,
Јоргић,Бранислав,
Шогоров, Стеван

Назив
Берзански послови и хартије од вредности
Берза хартија од вредности и берзанско
пословање
Берзанско право, скрипта

Издавач

Година

Крагујевац

2006

Београд

1991

Нови Сад

2007
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КЊИГА ПРЕДМЕТА
Наставни предмет:

Доказна средства у кривичном поступку

Ознака предмета: 0304
Број ЕСПБ:

10

Студијски програм(и) у којем
( OPM) Права - Општи смер, Мастер академске
се предмет изводи
( SUM) Права - Смер унутрашњих послова, Мастер академске
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања:

Вежбе:

3

2

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Остали часови:

0

0

0

Предмети предуслови

Нема

1. Образовни циљ:
Стицање продубљених знања о доказима у о кривичном поступку
2. Исходи образовања (Стечена знања):
Студент ће имати продубљена знања о доказима у кривичном поступку
3. Садржај/структура предмета:
Теоријска настава:
Изазови савременог криминалитета, Појам доказа и доказног права ,Предмет доказивања,
Поступак са доказима, Процесна начела која се односе на доказивање, Класична доказна средства,
тзв. Нова доказна средства
4. Методе извођења наставе:
Предавања: презентација помоћу видео-бима; коришћење видео снимака; коришћење примера из праксе; информације о
најновијим трендовима; сажето и илустративно приказивање теме (тезе, табеле, графикони); интерактивна настава; активно
учешће студената (питања, одговори, мишљења); проблемски приступ теми; подстицање студената на размишљање,
креативност, самосталност у раду и практичну примену стечених знања.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Активност у току предавања
Присуство на аудиторним вежбама

Обавезна
Да
Да

Поена
Завршни испит
30.00 Усмени део испита
10.00

Поена
70.00

Литература
Р.бр.

Аутор

1.

Грубач, Момчило

2.

Фејеш, Иштван

Назив
Кривично процесно право (одговарајућа
поглавља)
Савремени криминалитет и доказно право
(одговарајућа поглавља)

Издавач

Година

Београд

2006

Нови Сад

2002

Страна 5

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ, ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У НОВОМ САДУ
21000 НОВИ САД, ТРГ ДОСИТЕЈА ОБРАДОВИЋА 1

КЊИГА ПРЕДМЕТА
Наставни предмет:

Економија јавног сектора

Ознака предмета: 0328
Број ЕСПБ:

10

Студијски програм(и) у којем
( OPM) Права - Општи смер, Мастер академске
се предмет изводи
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања:

Вежбе:

3

2

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Остали часови:

0

0

0

Предмети предуслови

Нема

1. Образовни циљ:
Циљ предмета је да упозна студенте са кључним аспектима функционисања економије јавног сектора, као и светски
релевантним искуствима у овој области.
2. Исходи образовања (Стечена знања):
Студенти овладавају знањима о начину финансирања и функционисања јавног сектора као и могућностима и ефектима
коегзистенције јавног и приватног сектора.
3. Садржај/структура предмета:
Јавни сектор у мешовитој привреди; Основи економије благостања; Јавни механизам за алокацију ресурса; Производња од
стране јавног сектора; Екстерни ефекти и животна средина; Политика јавних расхода; Cost-benefit анализа;
4. Методе извођења наставе:
Предавања, семинари, колоквијуми; индивидуалне и колективне консултације.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Активност у току предавања
Колоквијум
Присуство на аудиторним вежбама
Семинарски рад

Обавезна
Не
Не
Да
Не

Поена
Завршни испит
30.00 Усмени део испита
9.00
10.00
5.00

Поена
70.00

Литература
Р.бр.

Аутор

Назив

1.

Stiglitz, J.

Економија јавног сектора

2.

Милисављевић, М.

Положај и улога јавних предузећа у Србији

3.

Костадиновић, С.

Управљање јавним сектором

Издавач

Година

Економски факултет Београд
Институт економских наука
Београд
Факултет за менаџмент Браћа
карић

2004
1995
2006
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УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ, ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У НОВОМ САДУ
21000 НОВИ САД, ТРГ ДОСИТЕЈА ОБРАДОВИЋА 1

КЊИГА ПРЕДМЕТА
Наставни предмет:

Економика Европске уније

Ознака предмета: 0228
Број ЕСПБ:

10

Студијски програм(и) у којем
( OPM) Права - Општи смер, Мастер академске
се предмет изводи
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања:

Вежбе:

3

2

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Остали часови:

0

0

0

Предмети предуслови

Нема

1. Образовни циљ:
Циљ предмета је да се студенти упознају са свим релевантним економским аспектима функционисања ЕУ, као и неопходним
корацима у процесу прилагођавања пракси Европске уније, како земаља које се припремају за чланство у ЕУ тако и свих осталих.
2. Исходи образовања (Стечена знања):
Студенти треба да покажу да су овладали свим аспектима за разумевање економских аспеката функционисања ЕУ, као и да
разумеју односе и перспективе Србије у ЕУ.
3. Садржај/структура предмета:
Развој европске уније.
Институције и начин одлучивања у ЕУ. Ефекти ЕУ-јединствено тржиште, монетарна унија, привредни развој. Економске политика
ЕУ.
Проширење ЕУ- који сегменти се морају прилагођавати ЕУ, садашње стање и будући односи Србије и ЕУ.
4. Методе извођења наставе:
Предавања, семинари, колоквијуми, индивидуалне и колективне консултације
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Активност у току предавања
Колоквијум
Присуство на аудиторним вежбама
Семинарски рад

Обавезна
Да
Не
Да
Не

Поена
Завршни испит
30.00 Усмени део испита
9.00
10.00
5.00

Поена
70.00

Литература
Р.бр.
1.
2.
3.

Аутор
Јовановић, Мирослав
Прокопијевић, Мирослав
Baldwin,Richard,
Wyplosz,Charles (допунска
литература)

Назив

Издавач

Година

Европска економска интеграција
Европска унија (допунска литература)

Економски факултет, Београд
Сл. Гласник, Београд,

2006
2005

The Economics of European Integration

Mc Graw-Hill

2004
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УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ, ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У НОВОМ САДУ
21000 НОВИ САД, ТРГ ДОСИТЕЈА ОБРАДОВИЋА 1

КЊИГА ПРЕДМЕТА
Наставни предмет:

Економска анализа права

Ознака предмета: 0229
Број ЕСПБ:

10

Студијски програм(и) у којем
( OPM) Права - Општи смер, Мастер академске
се предмет изводи
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања:

Вежбе:

3

2

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Остали часови:

0

0

0

Предмети предуслови

Нема

1. Образовни циљ:
Савладавањем програма предмета студент треба да стекне сазнање да увођење, начин обликовања, измена и гашење прописа
имају и веома значајну економску димензију. Студент се упознаје и с неким основним методама економске анализе права.
Студенту који је савладао овај програм биће олакшано доношење правилних стратешких одлука приликом избора правних
инструмената.
2. Исходи образовања (Стечена знања):
Студент који савлада овај програм сагледава економску димензију права.
3. Садржај/структура предмета:
Развој економске анализе права.
Доктрине.
Методи економске анализе права.
Економска анализа у материји уговора.
Економски аспекти и анализе у матарији међународнох уговора, интеграција, хармонизације законодавства.
4. Методе извођења наставе:
Интерактивна настава. Анализа случајева.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Активност у току предавања
Присуство на аудиторним вежбама

Обавезна
Не
Да

Поена
Завршни испит
30.00 Усмени део испита
10.00

Поена
70.00

Литература
Р.бр.
1.

Аутор

Назив

Беговиц, Јовановиц и Лабус Економска анализа права

Издавач
ЦЛСД , Београд

Година
2007
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УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ, ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У НОВОМ САДУ
21000 НОВИ САД, ТРГ ДОСИТЕЈА ОБРАДОВИЋА 1

КЊИГА ПРЕДМЕТА
Наставни предмет:

Земљишно и водно право

Ознака предмета: 0220
Број ЕСПБ:

10

Студијски програм(и) у којем
( OPM) Права - Општи смер, Мастер академске
се предмет изводи
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања:

Вежбе:

3

2

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Остали часови:

0

0

0

Предмети предуслови

Нема

1. Образовни циљ:
Упознавање студената са институтима земљишног и водног права, правним режимом земљишта и вода као добара од општег
интереса, коришћење, употреба и заштита земљишта и вода, заштита од вода. Упознавање са специфичностима правног
режима пољопривредног, грађевинског земљишта, шума и шумског земљишта. Упознавање са правним режимом опште и
посебне употребе вода, заштите вода и заштите од штетног дејства вода.
2. Исходи образовања (Стечена знања):
Стицање потребних знања у области земљишног и водног права за успешно и самостално обављање професије у низу
институција чија је делатност повезана са коришћењем, употребом, заштитом земљишта и вода. Укључујући и послове надзора
али и одговарајуће активности правних субјеката који у виду сопствене делатности обављају привредне активности на овим
добрима од општег интереса.
На основу стечених знања у појединим сегментима материје која се изучава у оквирима наведене дисциплине студенти стичу
потребну основу за своје даље усавршавање у оквирима докторских студија.
3. Садржај/структура предмета:
Појам, предмет и метод земљишног права, развој, извори, субјекти и објекти земљишног права. Основе правни режим
пољопривредног земљишта: појам, коришћење, уређење и заштита пољопривредног земљишта. Основе правног режима шума и
шумског земљишта: појам, газдовање, уређење и заштита шума и шумског земљишта. Основе правног режима грађевинског
земљишта: појам и врсте грађевинског земљишта, коришћење, планирање и уређење грађевинског земљишта. Појам предмет и
метод водног права. Извори, субјекти, објекти водног права (природни и вештачки водотокови и реципијенти). Употреба и
искоришћавање вода: општа и посебне употребе вода, правни режим водопривредних објеката. Заштита вода. Заштита од
штетног дејства вода. Евиденција вода.
4. Методе извођења наставе:
Предавања, практична настава, пракса у одговарајућим институцијама са којима Правни факултет у Новом Саду има закључене
уговоре о сарадњи, семинарска настава: израда и одбрана семинарских радова.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Активност у току предавања
Присуство на аудиторним вежбама
Семинарски рад

Обавезна
Да
Да
Не

Поена
Завршни испит
30.00 Усмени део испита
10.00
10.00

Поена
70.00

Литература
Р.бр.
1.

Аутор
Кеча, Ранко

Назив
Земљишно право и правни режим
пољопривредног земљишта

Издавач
Нови Сад

Година
1993
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УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ, ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У НОВОМ САДУ
21000 НОВИ САД, ТРГ ДОСИТЕЈА ОБРАДОВИЋА 1

КЊИГА ПРЕДМЕТА
Наставни предмет:

Историја политичких и правних институција
Војводине

Ознака предмета: 0321
Број ЕСПБ:

10

Студијски програм(и) у којем
( OPM) Права - Општи смер, Мастер академске
се предмет изводи
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања:

Вежбе:

3

2

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Остали часови:

0

0

0

Предмети предуслови

Нема

1. Образовни циљ:
Упознавање студента са историјским развојем политичких и правних институција на подручју Војводине у циљу лакшег
разумевања савремених правних појмова и установа.
2. Исходи образовања (Стечена знања):
Стицање знања о историји Војводине и настанку политичких и правних институција на том подручју.
3. Садржај/структура предмета:
Теоријска настава:
1. Преглед историје Војводине до Велике сеобе 2. Велика сеоба 3. Српске привилегије 4. Војна граница 5. Српски црквенонародни сабори 6. Револуција 1848-49. и изградља Српске Војводине 7. Војводство Србија и Темишки Банат 8. Благовештански
сабор 9. Српске грађанске политичке странке 10. Војводина у време стварања Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца.
4. Методе извођења наставе:
Предавања се изводе у складу са постављеном структуром предмета, а проширена знања стичу се на основу читања и анализе
продубљене релевантне литературе у зависности од интересовања студента.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе

Обавезна

Поена

Завршни испит
Присуство на аудиторним вежбама
Семинарски рад
Активност у току предавања

Поена
10.00
10.00
30.00

Литература
Р.бр.
1.

Аутор
Љубомирка Кркљуш

Назив
Историја политичких и правних институција
Војводине

Издавач
Центар за издавачку
делатност Правног факултета
у Новом Саду

Година
1992

Страна 10

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ, ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У НОВОМ САДУ
21000 НОВИ САД, ТРГ ДОСИТЕЈА ОБРАДОВИЋА 1

КЊИГА ПРЕДМЕТА
Наставни предмет:

Историја политичких и правних теорија

Ознака предмета: 0216
Број ЕСПБ:

10

Студијски програм(и) у којем
( OPM) Права - Општи смер, Мастер академске
се предмет изводи
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања:

Вежбе:

3

2

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Остали часови:

0

0

0

Предмети предуслови

Нема

1. Образовни циљ:
Предмет је подељен на два дела: 2/3 чини методологија права, док је 1/3 посвећена методологији израде научног рада.
1. Циљ Методологије права је да се превазиђе класична концепција у изучавању права и доминација догматског метода,
указујући на нужност примене методолошког плурализма (нарочито социолошког и аксиолошког метода), како би се право
сазнало у свим његовим видовима.
2. Тежиште дела курса који се бави методологијом израде научног рада је на општим методолошким аспектима израде стручних
радова студената. Дају се практично употребљива и технички савладива упутства за израду и уобличавање стручних и научних
текстова из области права.
2. Исходи образовања (Стечена знања):
1.Поред изучавања догматског метода, који даје знања о праву de lege lata, студенти добијају и знања о соцолошком и
аксиолошком методу, који право посматра с аспекта de lege ferenda.
2. Савладавањем основе методике израде научног и стручног рада, студенти уче да анализирају, упоређују, оцењују и пишу
стручне радове који ће задовољити основне стандарде своје дисциплине.
3. Садржај/структура предмета:
1. У уводном делу дају се основна знања о методологији права( појам, предмет, однос према другим дисциплинама).Пошто у
правним наукама( конкретним и теоријским) традиционално превладава догматски метод, његовом изучавању припада
централно место. Међутим, како би се право сазнало у свим његовим видовима, предмет анализе чине и социолошки методи(
пошто истражују друштвене интересе који леже у основи права-што је сваком правнику неопходно за боље разумевање правног
система). У савременој правној теорији, аксиолошком аспекту права припада све већи значај , јер разматра и оно што треба да
буде циљ права.Без употребе овог метода могућност критичког вредновања права била би ограничена.
Поред научних метода сазнања права, правом се мора бавити и практично, тј. са становишта његове примене и стварања. Стога
је потребно изучавати и техничке методе, тј.поступке који се користе у процесу стварања и примене права.
2. У делу предмета који се бави методологијом израде научног/семинарског рада, дају се основна, практична упутства за израду
и уобличавање стручних и научних текстова у области права. тежиште је на општим методолошким аспектима израде наведених
радова ( припрема, избор теме, израда плана, прикупљање прописа и судске праксе, техника уношења фуснота, цитирање).
Студентима ће бити доступне табеле са одређених интернет адреса од значаја за истраживање права.
4. Методе извођења наставе:
Предавања
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Активност у току предавања
Присуство на аудиторним вежбама

Обавезна
Да
Да

Поена
Завршни испит
30.00 Усмени део испита
10.00

Поена
70.00

Литература
Р.бр.
1.

Аутор
Обавезна литература:
Слободан Благојевић

2.

Узелац, Алан

3.
5.

Лукић, Радомир
Ецо, Умберто

Назив

Издавач

Година

Методологија права

Београд

1997

Приручник за израду семинарских и других
научни радова у области права,
Методологија права
Како се пише дипломски рад,

Институт за упоредно право,
Београд
Београд
Народна књига, Београд

2004
1995
2000
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КЊИГА ПРЕДМЕТА
Наставни предмет:

Историја цивилизације

Ознака предмета: 0218
Број ЕСПБ:

10

Студијски програм(и) у којем
( OPM) Права - Општи смер, Мастер академске
се предмет изводи
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања:

Вежбе:

3

2

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Остали часови:

0

0

0

Предмети предуслови

Нема

1. Образовни циљ:
Упознавање студената са најважнијим цивилизацијама које су се јавиле у историји човечанства и овележиле поједине епохе у
њиховом културном развоју.
2. Исходи образовања (Стечена знања):
Упознавање највајжнијих цивилизација важно је ради ширења општег образовања студената правних факултета, мада се не
ради строго о правном предмету.
3. Садржај/структура предмета:
Теоријска настава:
Египатска цивилизација, Грчка цивилизација, Римска цивилизација, Византијска цивилизација, Ренесанса, Цивилизација
класичне Европе, Цивилизација Новог века.
Практична настава
Дискусија о разним цивилизацијским достигнућима
4. Методе извођења наставе:
Предавања се држе уз коришћење поwер поинт презентације што омогућава студентима да виде снимке најзначајнијих
грађавина, слика, докумената, историјских места, археолошких локалитета, историјске карте и слично.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Активност у току предавања
Присуство на аудиторним вежбама
Семинарски рад

Обавезна
Да
Да
Не

Поена
Завршни испит
30.00 Усмени део испита
10.00
10.00

Поена
70.00

Литература
Р.бр.
1.
2.
3.
4.

Аутор
G. Glotz
Grimal, Pierre
Бреје, Луј
Chaunu, Pierre

Назив
Грчка цивилизација
Римска цивилизација
Византијска цивилизација
Цивилизација класичне Европе

Издавач
Београд
Београд
Београд
Београд

Година
1984
1981
1976
1982
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КЊИГА ПРЕДМЕТА
Наставни предмет:

Казнено извршно право

Ознака предмета: 0234
Број ЕСПБ:

10

Студијски програм(и) у којем
( OPM) Права - Општи смер, Мастер академске
се предмет изводи
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања:

Вежбе:

3

2

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Остали часови:

0

0

0

Предмети предуслови

Нема

1. Образовни циљ:
Циљ предмета је да студенти стекну основна сазнања о праву извршења казнених санкција. Студенти се упознају са историјским
аспектима извршења санкција, традиционалним и савременим идејама у пенолошкој пракси, док је највећа пажња посвећена
данашњем систему извршења санкција казненог права. Студентима се детаљно предочава начин извршења постојећих санкција
казненог права (казне затвора, мера безбедности, васпитних мера и осталих санкција) и омогућава да стекну целовита и важна
знања из ове области.
2. Исходи образовања (Стечена знања):
Теоријска предавања, као и посете установама за извршење казне лишења слободе, треба да омогуће да студенти креирају
јасну слику о начину извршења санкција данас и некада. Ова сазнања представљају солидну основу за будући рад у пракси, а
нарочито уколико се студенти определе за рад у области извршења санкција
3. Садржај/структура предмета:
Теоријска настава
Први део
И Појам и предмет казненог извршног права
ИИ Однос казненог извршног права и других наука
ИИИ Историјски развој пенолошке мисли
ИВ Традиционална мисао у пенолошкој идеји и пракси
В Савремена пенолошка мисао и тенденције
ВИ Затворске установе и осуђеничка заједница
Други део
И Историја извршења казнених санкција у Србији
ИИ Извршење казне лишења слободе
ИИИ Извршење осталих кривичних санкција
ИВ Извршење мера безбедности
В Извршење кривичних санкције према малолетницима
4. Методе извођења наставе:
•

Теоријска настава (предавања) и вежбе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
Активност у току предавања
Присуство на аудиторним вежбама
Семинарски рад

Обавезна
Да
Да
Не

Поена
Завршни испит
30.00 Усмени део испита
10.00
10.00

Поена
70.00

Литература
Р.бр.

Аутор

Назив

1.

Радоман, Миленко

Пенологија и систем извршења кривичних
санкција

2.

Бошковић,Мило,
Радоман,Миленко

Пенологија

Издавач
Центар за издавачку
делатност-Правни факултет у
Новом Саду
Центар за издавачку
делатност-Правни факултет у
Новом Саду

Година
2003
2002
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КЊИГА ПРЕДМЕТА
Наставни предмет:

Колективно радно право

Ознака предмета: 0226
Број ЕСПБ:

10

Студијски програм(и) у којем
( OPM) Права - Општи смер, Мастер академске
се предмет изводи
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања:

Вежбе:

3

2

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Остали часови:

0

0

0

Предмети предуслови

Нема

1. Образовни циљ:
- продубљивање знања студената стеченог на основним академским студијама са циљем оспособљавања за сложенији стручни
рад у области колективног радног права
2. Исходи образовања (Стечена знања):
- оспособљеност за самосталан и креативан стручни и научни рад у области колективног радног права
3. Садржај/структура предмета:
Теоријска настава:
1.
Синдикална удружења запослених и послодаваца
2.
Колективно преговарање
3.
Колективни радни спорови и методи њиховог решавања
4.
Учешће запослених у управљању и одлучивању (партиципација)
Практична настава: анализа извора права и судске праксе
4. Методе извођења наставе:
Интерактивна настава: предавања уз активно учешће студената у дискусији; припрема одговарајућих делова материје и усмено
излагање од стране студената; Остали видови наставе: индивидуалне и колективне консултације, семинарски радови; Трајање –
1 семестар
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Активност у току предавања
Присуство на аудиторним вежбама
Семинарски рад

Обавезна
Да
Да
Не

Поена
Завршни испит
30.00 Писмени испит
10.00 Усмени део испита
10.00

Поена
70.00
70.00

Литература
Р.бр.

Аутор

Назив

1.

Јовановић, Предраг

Радно право

2.

Јовановић, Предраг

Синдикалне слободе и права запослених
Информисање, консултовање и партиципација
запослених
Битни аспекти колективног преговарања према
документима Међународне организације рада

3.

Јовановић, Предраг

4.

Јашаревић, Сенад

5.

Јашаревић, Сенад

Примена притисака у радном праву

6.

Јашаревић, Сенад

Правни и фактички оквири колективног
преговарања у Србији

-

Монографије и стручни текстови домаћих и
страних аутора о темама колективног радног
права (теме и списак литературе објављују се пре
почетка наставе) + Извори: домаћи прописи и
међународни извори

7.

Издавач
Центар за издавачку
делатност-Правни факултет у
Новом Саду
Радно и социјално право,
Београд, бр. 1-3.
Право и привреда, Београд,
бр. 5-8.
Радни односи и управљање,
1/2000.
, Радни односи и управљање,
Београд, бр. 6.
Удружење за радно право и
социјално осигурање Србије и
Црне Горе, Београд, бр. 1-6.
-

Година
2002
1997
2000
2000
1997
2005

-
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КЊИГА ПРЕДМЕТА
Наставни предмет:

Контрола служби безбедности

Ознака предмета: 0309
Број ЕСПБ:

10

Студијски програм(и) у којем
( OPM) Права - Општи смер, Мастер академске
се предмет изводи
( SUM) Права - Смер унутрашњих послова, Мастер академске
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања:

Вежбе:

3

2

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Остали часови:

0

0

0

Предмети предуслови

Нема

1. Образовни циљ:
Циљ предмета је да студенти стекну основна знања и способности за контролу служби безбедности било да се она јавља као
цивилна контрола или као унутрашња контрола као функција органа руковођења.
2. Исходи образовања (Стечена знања):
Исход предмета обухвата стицање основних знања и способности о службама безбедности, правима и обавезама, руковођењу у
њима, појмовима, узроцима и последицама контроле као функције руковођења службама безбедности а која се остварује у
складу са обавезама и овлашћењима из закона.
3. Садржај/структура предмета:
Теоријска настава:
1.
Систем безбедности наше земље
2.
Право и систем безбедности
3.
Својства структура и субјекти система безбедности
4.
Послови безбедности
5.
Службе безбедности Р. Србије
6.
Безбедносно информативна агенција
7.
Војно безбедносна агенција
8.
Војно-обавештајна агенција
9.
Служба за истраживање и документацију (СИД)
10.
Служба безбедности при МИП-у
11.
Контрола служби безбедности
4. Методе извођења наставе:
Настава се изводи као Теоријска настава: уз обавезну израду семинара и полагање колоквијума.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Активност у току предавања
Колоквијум
Присуство на аудиторним вежбама
Семинарски рад

Обавезна
Да
Не
Да
Не

Поена
Завршни испит
30.00 Усмени део испита
5.00
5.00
5.00

Поена
70.00

Литература
Р.бр.

Аутор

1.
2.

Стајић, Љубомир
Хаџић, Мирослав

Назив
Основи система безбедности
Цивилна контрола војске и полиције

Издавач
Драганић, Београд
Београд

Година
2008
2000
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КЊИГА ПРЕДМЕТА
Наставни предмет:

Корупција

Ознака предмета: 0306
Број ЕСПБ:

10

Студијски програм(и) у којем
( OPM) Права - Општи смер, Мастер академске
се предмет изводи
( SUM) Права - Смер унутрашњих послова, Мастер академске
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања:

Вежбе:

3

2

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Остали часови:

0

0

0

Предмети предуслови

Нема

1. Образовни циљ:
Циљ предмета је да се студентима пренесу продубљена знања о корупцији као криминолошком феномену, њеним узроцима,
карактеристикама, појавним облицима и другим битним питањима.
2. Исходи образовања (Стечена знања):
Студенти би, након положеног испита, требали да имају систематизована знања и јасну слику о овој комплексној појави.
Разјашњавање криминолошких аспеката корупције треба, између осталог, студентима да омогући да исправно схвате и примене
кривичноправне норме које су оличење овог криминолошког феномена (примање мита, давање мита, злоупотреба службеног
положаја итд.).
3. Садржај/структура предмета:
Теоријска настава:
1.
Појам корупције
2.
Узроци корупције
3.
Појавни облици корупције
4.
Међународна документа о корупцији
4. Методе извођења наставе:
Презентација градива усменим путем уз коришћење аудио-визуалне опреме, интерактивна настава, укључивање студената у
припремање и презентацију градива
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Активност у току предавања
Присуство на аудиторним вежбама

Обавезна
Не
Да

Поена
Завршни испит
30.00 Усмени део испита
10.00

Поена
70.00

Литература
Р.бр.

Аутор

Назив

1.

Бошковић, Мило

Криминологија

2.

Радовановић, Добривоје
(уредник)

Привредни криминал и корупција

Издавач
Центар за издавачку
делатност-Правни факултет у
Новом Саду
Институт за криминолошка и
социолошка истраживања,
Београд

Година
2006
2001
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КЊИГА ПРЕДМЕТА
Наставни предмет:

Криминалистика

Ознака предмета: 0233
Број ЕСПБ:

10

Студијски програм(и) у којем
( OPM) Права - Општи смер, Мастер академске
се предмет изводи
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања:

Вежбе:

3

2

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Остали часови:

0

0

0

Предмети предуслови

Нема

1. Образовни циљ:
Стицање основних знања о криминалистици
2. Исходи образовања (Стечена знања):
Стечена основна знања из криминалистичке тактике, технике и методике
3. Садржај/структура предмета:
Увод (појам, предмет, метод,подела,основни принципи, међународна сарадња) ; Криминалистичка тактика(оперативне и
истражне радње) ; Криминалистичка техника (крим . фотографија , крим . регистрација и идентификација , трасологија , крим.
вештачења) ; Криминалистичка методика
4. Методе извођења наставе:
Теоретска настава коришћењем савремених метода(видео снимци,фотографије,предмети видео бим),обрада случајева из
праксе, активно учешће студената, информисање о новинама,з аконодавству, судској пракси и криминалистичкој пракси
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Активност у току предавања
Присуство на аудиторним вежбама

Обавезна
Да
Да

Поена
Завршни испит
30.00 Усмени део испита
10.00

Поена
70.00

Литература
Р.бр.
1.

Аутор
Алексић,Живојин,
Шкулић,Милан

Назив
риминалистика

Издавач
Београд

Година
2006
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УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ, ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У НОВОМ САДУ
21000 НОВИ САД, ТРГ ДОСИТЕЈА ОБРАДОВИЋА 1

КЊИГА ПРЕДМЕТА
Наставни предмет:

Малолетничко кривично право

Ознака предмета: 0325
Број ЕСПБ:

10

Студијски програм(и) у којем
( OPM) Права - Општи смер, Мастер академске
се предмет изводи
( SUM) Права - Смер унутрашњих послова, Мастер академске
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања:

Вежбе:

3

2

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Остали часови:

0

0

0

Предмети предуслови

Нема

1. Образовни циљ:
Циљ предмета је изучавање узрока и врсте малолетничке делинквенције.
2. Исходи образовања (Стечена знања):
Студенти ће након положеног испита имати неопходна знања из области малолетничке делинквенције.
3. Садржај/структура предмета:
1. Појам и карактеристике малолетничке делинквенције;
2. Узроци малолетничке делинквенције;
3. Врсте и облици малолетничке делинквенције;
4. кривичноправни статус малолетника;
5. Васпитне мере и васпитни налози;
6. Кажњавање малолетника и изрицање мера безбедности;
7. Кривични поступак према малолетницима;
8. извршење санкција према малолетницима.
4. Методе извођења наставе:
Предавања: презентација помоћу видео-бима; по могућности коришћење видео снимака; коришћење примера из праксе;
информације о актуелним законским изменама; сажето и илустративно приказивање теме (тезе, табеле, графикони);
интерактивна настава; активно учешће студената (питања, одговори, мишљења); проблемски приступ теми; подстицање
студената на размишљање, креативност, самосталност у раду и практичну примену стечених знања.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Активност у току предавања
Присуство на аудиторним вежбама
Семинарски рад

Обавезна
Да
Не
Не

Поена
Завршни испит
30.00 Усмени део испита
10.00
10.00

Поена
70.00

Литература
Р.бр.

Аутор

1.
2.

Бошковић, Мило
Шкулић, Милан

3.

Перић, Обрад

4.
5.

Кнежевић, Саша
Радуловић, Љиљана
Соковић, Снежана,
Бејатовић, Станко

6.

Назив

Издавач

Година

Криминологија
Малолетничко кривично право
Коментар закона о малолетним учиниоцима
кривичних дела и кривичноправној заштити
малолетника
Малолетничко кривично право
Малолетничко кривично право

Правни факултет Нови Сад
Правни факултет Београд

2007
2011

Службени гласник Београд

2000

Правни факултет Ниш
Правни факултет Београд

2010
2010

Малолетничко кривично право

Правни факултет Крагујевац

2009
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КЊИГА ПРЕДМЕТА
Наставни предмет:

Међународна заштита људских права

Ознака предмета: 0212
Број ЕСПБ:

10

Студијски програм(и) у којем
( OPM) Права - Општи смер, Мастер академске
се предмет изводи
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања:

Вежбе:

3

2

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Остали часови:

0

0

0

Предмети предуслови

Нема

1. Образовни циљ:
Упознавање студената са универзалним и регионалним инструментима и механизмима заштите људских права.
2. Исходи образовања (Стечена знања):
Разумевање значаја и функције заштите људских права у међународном поретку
Способност студената за тумачење и примену међународних правила о људским правима и слободама
3. Садржај/структура предмета:
Теоријска настава
Извори, универзални и регионални, односи између појединих међународних извора као и место међународних инструмената у
националном праву.
Људска права и слободе заштићена међународним правом, нарочито: Право на живот; забрана тортуре, забрана ропства и
принудног рада, право на слободу и сигурност, слобода кретања, право на поштено суђење, право на поштовање приватности и
породичног живота, слобода мишљења, савести и религије, слобода изражавања, право на својину, право на делотворно
правно средство, забрана дискриминације.
Универзални механизми заштите, нарочито: Комитет за људска права, Комитет против расне дискриминације и Комитет против
тортуре
Регионални механизми заштите, нарочито Европски суд за људска права
Заштита мањинских права
Практична настава
Симулација суђења, праћење и анализирање актуелних питања људских права, решавање стварних и хипотетичких проблема из
области људских права
4. Методе извођења наставе:
Предавања, семинар, вежбе, симулације суђења пред различитим међународним судовима
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Активност у току предавања
Присуство на аудиторним вежбама
Семинарски рад

Обавезна
Да
Да
Не

Поена
Завршни испит
30.00 Писмени испит
10.00 Усмени део испита
10.00

Поена
0.00
70.00

Литература
Р.бр.

Аутор

1.

Бургентал, Томас

Назив

2.

Етински, Родољуб

3.

Етински, Родољуб

Право на делотворан правни лек у светлу праксе
Европског суда за људска права

4.

Етински, Родољуб

Опште одредбе о забрани дискриминације у
области људских права стр. 301-325

Међународна људска права
Допуштеност захтева за покретање поступка пред
Европским судом за људска права

Издавач

Година

Београд
Европско законодавство, бр.
4/03, стр. 99,
Зборник радова Правног
факултета у Новом Саду, бр.
2/2004, т.ИИ, стр. 429 – 459,

1997

Правни живот, бр. 12

2006

2003
2004
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КЊИГА ПРЕДМЕТА
Наставни предмет:

Међународна кривична дела

Ознака предмета: 0322
Број ЕСПБ:

10

Студијски програм(и) у којем
( OPM) Права - Општи смер, Мастер академске
се предмет изводи
( SUM) Права - Смер унутрашњих послова, Мастер академске
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања:

Вежбе:

3

2

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Остали часови:

0

0

0

Предмети предуслови

Нема

1. Образовни циљ:
Циљ предмета је изучавање међународних кривичних дела.
2. Исходи образовања (Стечена знања):
Студенти ће након положеног испита имати неопходна знања из области међународних кривичних дела.
3. Садржај/структура предмета:
1. Развој појма злочина против човечности;
2. Одребе члана седам Римског статута;
3. Заштитни објек злочина против човечности;
4. Општи елементи злочина против човечности;
5. Поједина кривична дела садржана у одредби злочина против човечности.
4. Методе извођења наставе:
Предавања: презентација помоћу видео-бима; по могућности коришћење видео снимака; коришћење примера из праксе;
информације о актуелним законским изменама; сажето и илустративно приказивање теме (тезе, табеле, графикони);
интерактивна настава; активно учешће студената (питања, одговори, мишљења); проблемски приступ теми; подстицање
студената на размишљање, креативност, самосталност у раду и практичну примену стечених знања.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Активност у току предавања
Присуство на аудиторним вежбама
Семинарски рад

Обавезна
Да
Не
Не

Поена
Завршни испит
30.00 Усмени део испита
10.00
10.00

Поена
70.00

Литература
Р.бр.
1.

Аутор
Ристивојевић, Бранислав

Назив
Међународна кривична дела, Део 1

Издавач

Година

Правни факултет Нови Сад

2011
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КЊИГА ПРЕДМЕТА
Наставни предмет:

Међународна сарадња у сузбијању криминалитета

Ознака предмета: 0311
Број ЕСПБ:

10

Студијски програм(и) у којем
( OPM) Права - Општи смер, Мастер академске
се предмет изводи
( SUM) Права - Смер унутрашњих послова, Мастер академске
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања:

Вежбе:

3

2

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Остали часови:

0

0

0

Предмети предуслови

Нема

1. Образовни циљ:
Циљ предмета је да студентима прикаже различите облике сарадње на подручју сузбијања савременог криминалитета и то:
Међународна кривичноправна помоћ, полицијска сарадња и нови облици институционалне сарадње.
2. Исходи образовања (Стечена знања):
Након положеног испита студент има продубљена знања о моделима међународне сарадње правосудних и полицијских органа у
борби против савременог криминала и то првенствено на подручју ЕУ.
3. Садржај/структура предмета:
Теоријска настава:
Међународна кривичноправна помоћ – узајамно признавање судских одлука, Кривично право ЕУ(хармонизација кривичног права
и кривичног процесног права); Полицијска сарадња; Нови институционални облици сарадње правосудних органа на нивоу ЕУ –
Међународна асоцијација органа кривичног гоњења, Европска правосудна мрежа, Магистрат за везу,
Европска правда, Европско јавно тужилаштво.
4. Методе извођења наставе:
Предавања: презентација помоћу видео-бима; по могућности коришћење видео снимака; коришћење примера из праксе;
информације о актуелним законским изменама; сажето и илустративно приказивање теме (тезе, табеле, графикони);
интерактивна настава; активно учешће студената (питања, одговори, мишљења); проблемски приступ теми; подстицање
студената на размишљање, креативност, самосталност у раду и практичну примену стечених знања.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Активност у току предавања
Присуство на аудиторним вежбама
Семинарски рад

Обавезна
Да
Да
Не

Поена
Завршни испит
30.00 Усмени део испита
10.00
10.00

Поена
70.00

Литература
Р.бр.

Аутор

1.

Лукић, Татјана

2.

Hoover, John Edgar

3.

Bargis, M.

4.

-

Назив
Посебност кривичног поступка у борби против
организованог криминала, тероризма и корупције,
Докторска дисертација
, International Co-operation (допунска литература)
, Il Pubblico Ministeri nella prospettiva di un
ordinamento Europeo (допуопунска литература)
Казенско право Европске Уније

Издавач
Нови Сад
International Criminal Police
Review 469-471
, Rivista Italiana di Diritto e
Procedura Penale 3/2004.
, Правна пракса, Љубљана

Година
2006
1998
2004
2005
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КЊИГА ПРЕДМЕТА
Наставни предмет:

Међународна трговинска и инвестициона арбитража

Ознака предмета: 0327
Број ЕСПБ:

10

Студијски програм(и) у којем
( OPM) Права - Општи смер, Мастер академске
се предмет изводи
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања:

Вежбе:

3

2

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Остали часови:

0

0

0

Предмети предуслови

Нема

1. Образовни циљ:
Стицање продубљеног теоријског знања у области решавања међународних трговинских и инвестиционих спорова путем
арбитраже, упоредноправно изучавање правилника о решавању међународних трговинских и инвестиционих спорова. Сличности
и разлике у решавању трговинских и инвестиционих спорова.
2. Исходи образовања (Стечена знања):
Студент је по завршетку овог предмета упознат са најважнијим проблемима арбитражног решавања међународних трговинских и
инвестиционих спорова и са међународним нормама које регулишу поступак најважнијих међународних арбитражних институција
као и ад хок арбитражу. На основу анализе примера из праксе оспособљен је да на критичан начин посматра делатност
међународних арбитражних институција и ад хок арбитраже и да се самостално бави истраживачким и теоријским радом у
области међународног решавања спорова. Знања и способности који су стечени у оквиру предмета међународна трговинска и
инвестициона арбитража оспособљавају студента за израду самосталног дипломског рада у оквиру дипломских академских
студија и припремају га за рад у пракси, посебно за заступање у међународној трговинској и инвестиционој арбитражи и
решавање ове врсте међународних спорова.
3. Садржај/структура предмета:
Теоријска настава
Извори који чине правни оквир међународне трговинске и инвестиционе арбитраже
Арбитражни споразум - појам, појавни облици, услови за пуноважност и дејство
Конституисање арбитражног суда – састав, начин именовања и изузеће арбитара (упоредно посматрање: СТА, МТК, УНЦИТРАЛ,
ИЦСИД)
Арбитражни поступак – основна начела и правила (упоредно посматрање: СТА, МТК, УНЦИТРАЛ, ИЦСИД)
Избор правних правила по којима арбитражни суд одлучује о меритуму спора (упоредно посматрање: СТА, МТК, УНЦИТРАЛ,
ИЦСИД)
Арбитражна одлука
Арбитража и други начини решавања трговинских и инвестиционих спорова
4. Методе извођења наставе:
Интерактивна настава која обухвата уводно излагање предавача и учешће студента; студенти су обавезни да се припреме за
наставу и да учествују у дискусији; поједини студенти могу да спреме усмена излагања од по 15 минута на задату тему;
колективне и индивидуалне консултације; учешће на студенским такмичењима; тестови и квизови.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Активност у току предавања
Присуство на аудиторним вежбама
Семинарски рад

Обавезна
Да
Не
Не

Поена
Завршни испит
30.00 Учешће на такмичењима
0.00 Усмени део испита
10.00

Поена
10.00
70.00

Литература
Р.бр.
1.

Аутор
Станивуковић, Маја

Назив
Међународна трговинска и инвестициона
арбитража, скрипта

Издавач
Нови Сад

Година
2012
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УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ, ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У НОВОМ САДУ
21000 НОВИ САД, ТРГ ДОСИТЕЈА ОБРАДОВИЋА 1

КЊИГА ПРЕДМЕТА
Наставни предмет:

Међународне финансије и финансијско право

Ознака предмета: 0225
Број ЕСПБ:

10

Студијски програм(и) у којем
( OPM) Права - Општи смер, Мастер академске
се предмет изводи
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања:

Вежбе:

3

2

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Остали часови:

0

0

0

Предмети предуслови

Нема

1. Образовни циљ:
Стећи знања о свим битним институтима, категоријама и феноменима међународних јавних финансија и финансијског права.
2. Исходи образовања (Стечена знања):
Способност студента да разуме међународне аспекте опорезивања.
3. Садржај/структура предмета:
Теоријска настава:
Курс садржи: појам, предмет и изворе међународних јавних финансија и финансијског права; појам и дефиниције двоструког
опорезивања; врсте двоструког опорезивања; историјат феномена двоструког опорезивања; узроци и настанак међународног
двоструког опорезивања; методе (начини) избегавања двоструког опорезивања; средства за избегавање међународног
двоструког опорезивања и међународно избегавање пореске обавезе.
Практична настава:
Обрада правних извора избегавања двоструког опорезивања и неких актуелних питања међународног и међународно
избегавање пореске обавезе.
4. Методе извођења наставе:
Интерактивна настава која обухвата уводно излагање од стране предавача и учешће студента; студенти су обавезни да се
припреме за наставу и да учествују у дискусији; поједини студенти могу да спреме усмена излагања; колективне и индивидуалне
консултације и вежбе.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Активност у току предавања
Присуство на аудиторним вежбама

Обавезна
Да
Да

Поена
Завршни испит
30.00 Усмени део испита
10.00

Поена
70.00

Литература
Р.бр.
1.
2.
3.

Аутор

Назив

Поповић, Дејан
Пореско право - стр. 314-373
Илић-Попов, Гордана
Пореско право Европске уније, стр. 161-171.
ЛончаревићМеђународно порезно право
Хорват,Оливера, Арбутина,

Издавач

Година

Cekos in, Београд
Службени гласник, Београд

2008
2004

Народне новине, Загреб

2007
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УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ, ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У НОВОМ САДУ
21000 НОВИ САД, ТРГ ДОСИТЕЈА ОБРАДОВИЋА 1

КЊИГА ПРЕДМЕТА
Наставни предмет:

Међународни односи

Ознака предмета: 0211
Број ЕСПБ:

10

Студијски програм(и) у којем
( OPM) Права - Општи смер, Мастер академске
се предмет изводи
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања:

Вежбе:

3

2

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Остали часови:

0

0

0

Предмети предуслови

Нема

1. Образовни циљ:
Увођење студената у теорије међународних односа
2. Исходи образовања (Стечена знања):
Способност студента да разуме односе у међународној заједници
3. Садржај/структура предмета:
Теоријска настава
Доктрине о међународним односима, Субјекти и чиниоци међународних односа,
Спољна политика
Актуална питања међународних односа
Практична настава
Праћење и анализирање актуелних међународних догађаја
4. Методе извођења наставе:
Предавања и семинар
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Активност у току предавања
Присуство на аудиторним вежбама

Обавезна
Да
Да

Поена
Завршни испит
30.00 Усмени део испита
10.00

Поена
70.00

Литература
Р.бр.
1.

Аутор
Димитријевић,Војин,
Стојановић,Радослав

Назив
Међународни односи

Издавач
Београд

Година
1996
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УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ, ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У НОВОМ САДУ
21000 НОВИ САД, ТРГ ДОСИТЕЈА ОБРАДОВИЋА 1

КЊИГА ПРЕДМЕТА
Наставни предмет:

Међународни стандарди заштите страних улагања

Ознака предмета: 0326
Број ЕСПБ:

10

Студијски програм(и) у којем
( OPM) Права - Општи смер, Мастер академске
се предмет изводи
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања:

Вежбе:

3

2

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Остали часови:

0

0

0

Предмети предуслови

Нема

1. Образовни циљ:
Стицање продубљеног теоријског знања у области заштите страних улагања од некомерцијалних ризика, изучавање правних
извора међународног и националног карактера који се односе на заштиту права улагача, упознавање са основним елементима и
карактеристикама механизама решавања инвестиционих спорова.
2. Исходи образовања (Стечена знања):
Студент је по завршетку овог предмета упознат са најважнијим проблемима који се односе на заштиту страних улагања од
некомерцијалних ризика и са карактеристичним нормама двостраних и вишестраних међународних уговора који служе овом
циљу. На основу анализе најважнијих одлука које су у овој области донете од стране међународних арбитражних судова, у стању
је да сагледа начин на који се релевантне правне норме о субјективним правима улагача тумаче и примењују у пракси. Знања и
способности који су стечени у оквиру предмета омогућују студенту да се упусти у израду завршног рада у оквиру мастер
академских студија и припремају га за рад у пракси, посебно за рад у органима управе у оквиру чије надлежности се налазе
послови у вези са страним улагањима и за заступање странака у инвестиционој арбитражи.
3. Садржај/структура предмета:
Теоријска настава
1. Историјски преглед развоја правила међународног права о заштити имовине странаца.
2. Извори права у области заштите страних улагања - двострани и вишестрани међународни уговори о заштити улагања;
међународно обичајно право; улога националних прописа у пружању заштите страним улагањима; значај раније донетих одлука
арбитражних судова.
3. Материјалноправне норме о заштити страних улагања - обавеза омугаћавања приступа; стандарди третмана страних улагања;
забрана експропријације и национализације; правила о искључењу одговорности државе.
Решавање инвестиционих спорова - врсте инвестиционих спорова; решавање спорова између улагача и државе домаћина
улагања пред арбитражним судом; основ надлежности арбитражних судова; начини на које држава даје пристанак на
надлежност арбитражног суда; надлежност арбитражног суда ratione materiae ratione personae, ограничење пристанка на
надлежност.
Практична настава
Анализа арбитражне и судске праксе; решавање хипотетичких случајева.
4. Методе извођења наставе:
Интерактивна настава која обухвата уводно излагање од стране предавача и учешће студента; студенти су обавезни да се
припреме за наставу и да учествују у дискусији; поједини студенти могу да спреме усмена излагања од по 15 минута на задату
тему; колективне и индивидуалне консултације; учешће на студентским такмичењима; тестови и квизови;
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Активност у току предавања
Присуство на аудиторним вежбама
Семинарски рад
Учешће на такмичењима

Обавезна
Да
Не
Не
Не

Поена
30.00 Писмени испит
0.00
10.00
10.00

Завршни испит

Поена
70.00

Литература
Р.бр.
1.

Аутор
Станивуковић, Маја, Ђајић,
Сања, Ђундић, Петар

Назив
Скрипта за предмет Међународни стандарди
заштите страних улагања

Издавач
Нови Сад

Година
2012
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УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ, ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У НОВОМ САДУ
21000 НОВИ САД, ТРГ ДОСИТЕЈА ОБРАДОВИЋА 1

КЊИГА ПРЕДМЕТА
Наставни предмет:

Међународни судови и арбитраже

Ознака предмета: 0230
Број ЕСПБ:

10

Студијски програм(и) у којем
( OPM) Права - Општи смер, Мастер академске
се предмет изводи
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања:

Вежбе:

3

2

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Остали часови:

0

0

0

Предмети предуслови

Нема

1. Образовни циљ:
Стицање продубљеног теоријског знања у области решавања међународних спорова, упоредноправно изучавање међународних
институција које се баве решавањем међународних спорова.
2. Исходи образовања (Стечена знања):
Студент је по завршетку овог предмета упознат са најважнијим проблемима међународног судства и арбитражног решавања
међународних спорова и са међународним нормама које регулишу устројство и поступак најважнијих међународних судова и
арбитражних институција. На основу анализе примера из праксе оспособљен је да на критичан начин посматра делатност
међународних судова и арбитражних институција. и да се самостално бави истраживачким и теоријским радом у области
међународног решавања спорова. Знања и способности који су стечени у оквиру предмета међународни судови и арбитраже
оспособљавају студента за израду самосталног дипломског рада у оквиру дипломских академских студија и припремају га за рад
у пракси, посебно за заступање у међународним споровима и решавање међународних спорова.
3. Садржај/структура предмета:
Теоријска настава
1. Опште карактеристике међународних судова и арбитража и општа начела која се примењују пред међународним судовима и
арбитражама – прва недеља – 2 часа
2. Међународни суд правде у Хагу - друга недеља - 2 часа
3. Европски суд за људска права– трећа недеља - 2 часа
3. Орган за решавање спорова у оквиру Светске трговинске организације - четврта недеља - 2 часа
4. ИЦСИД, Ад хоц арбитража по арбитражним правилима УНЦИТРАЛ-а, и Арбитражни суд МТК у Паризу као форуми за
решавање инвестиционих спорова - пета недеља – 2 часа
6. Извршење одлука међународних судова у националном правном систему – шеста недеља – 2 часа
Практична настава
Анализа судске и арбитражне праксе; решавање хипотетичких случајева
4. Методе извођења наставе:
Интерактивна настава која обухвата уводно излагање од стране предавача и учешће студента; студенти су обавезни да се
припреме за наставу и да учествују у дискусији; поједини студенти могу да спреме усмена излагања од по 15 минута на задату
тему; колективне и индивидуалне консултације.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Активност у току предавања
Присуство на аудиторним вежбама
Семинарски рад

Обавезна
Да
Да
Не

Поена
30.00 Писмени испит
14.00
10.00

Завршни испит

Поена
70.00

Литература
Р.бр.
1.

Аутор
Ђајић,Сања,
Станивуковић,Маја

Назив
Скрипта за предмет Међународни судови и
арбитраже

Издавач
Нови Сад

Година
-
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КЊИГА ПРЕДМЕТА
Наставни предмет:

Међународно породично право

Ознака предмета: 0205
Број ЕСПБ:

10

Студијски програм(и) у којем
( OPM) Права - Општи смер, Мастер академске
се предмет изводи
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања:

Вежбе:

3

2

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Остали часови:

0

0

0

Предмети предуслови

Нема

1. Образовни циљ:
Стицање специјалног знања у области брачног и породичног права са елементом иностраности и оспособљавање студената за
проналажење и примену домаћих и међународних извора, као и оспособљавање студената за примену права у односу на
чињенична стања која представљају правне празнине у домаћем позитивном праву.
2. Исходи образовања (Стечена знања):
Студент је по завршетку овог курса оспособљен да разуме и примени методе који су специфични за породично-правне односе са
елементом иностраности, да пронађе и да тумачи ради примене, као и да критички анализира конкретне норме домаћег
међународног породичног права које се налазе у домаћим и у међународним изворима ове специфичне гране права. Знања и
способности који су стечени из ове под-дисциплине омогућују стицање специфичних знања и способности неопходних за
почетак праксе у правосуђу – пре свега у судству и адвокатури, али и у управи.
3. Садржај/структура предмета:
Теоријска настава:
1.
Значај породичноправних односа са елементом иностраности; извори (унутрашњи и конвенцијски) - прва недеља – 2
часа
2.
веридба и брак са елементом иностраности - друга недеља - 2 часа
3.
порекло детета, родитељско право и усвојење са елементом иностраности - трећа недеља - 2 часа
4.
истополне заједнице и сурогат материнство са елементом иностраности – четврта недеља – 2 часа
5.
признање страних одлука у породичноправним стварима - пета недеља – 2 часа
6.
примена Хашке конвенције о грађанскоправним аспектима међународне отмице деце и Европске конвенције о
признању и извршењу одлука о старању о деци и о поновном успостављању односа старања - шеста недеља – 2 часа
Практична настава:
Анализа судске праксе; решавање хипотетичких случајева
4. Методе извођења наставе:
Интерактивна настава која обухвата уводно излагање од стране предавача и учешће студента; студенти су обавезни да се
припреме за наставу и да учествују у дискусији; семинарски часови за мале групе ради продубљивања појединих тематских
јединица и одбране семинарских радова; поједини студенти могу да спреме усмена излагања од по 15 минута на задату тему;
колективне и индивидуалне консултације.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Активност у току предавања
Присуство на аудиторним вежбама
Семинарски рад

Обавезна
Да
Да
Не

Поена
Завршни испит
30.00 Писмени испит
10.00 Усмени део испита
10.00

Поена
30.00
40.00

Литература
Р.бр.
1.

Аутор
Бордаш, Бернадет

2.

-

3.

-

Назив
Породичноправни односи у међународном
приватном праву
Хашка конвенција о грађанскоправним аспектима
међународне отмице деце
Европска конвенција о признању и извршењу
одлука о старању о деци и о поновном
успостављању односа старања

Издавач

Година

Нови Сад

2000

Службени лист СФРЈ –
Међународни уговори, бр. 7

91

Службени лист СРЈ –
Међународни уговори, бр. 1

2001
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КЊИГА ПРЕДМЕТА
Наставни предмет:

Међународно приватно право ЕУ

Ознака предмета: 0232
Број ЕСПБ:

10

Студијски програм(и) у којем
( OPM) Права - Општи смер, Мастер академске
се предмет изводи
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања:

Вежбе:

3

2

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Остали часови:

0

0

0

Предмети предуслови

Нема

1. Образовни циљ:
Стицање специјалног знања у области међународног приватног права Европске уније у процесу хармонизације права Србије са
комунитарним правом и оспособљавање студената за проналажење извора комунитарног права који имају значаја за правни
положај појединаца-грађана ЕУ и грађана трећих земаља.
2. Исходи образовања (Стечена знања):
Студент је по завршетку овог курса оспособљен да разуме и одреди место међународног приватног права ЕУ у систему
комунитарног права, да одреди поље примене комунитарног права у погледу грађана ЕУ и држављана трећих земаљанечланица ЕУ и да садржински определи она питања права Србије које је неопходно хармонизовати са комунитарним правом на
путу ка пуноправном чланству у ЕУ.
3. Садржај/структура предмета:
Теоријска настава:
1.
Правни основ комунитаризованог међународног приватног права у ЕУ – прва недеља – 2 часа
2.
Чланови 61-69 Уговора о установљењу Европске заједнице и члан 65 УЕЗ као извор законодавног овлашћ
органа ЕУ у области МПП ЕУ – друга недеља – 2 часа
3.
Ацqуис цоммунитаире у области МПП ЕУ – трећа недеља – 2 часа
4.
Одабрани извори МПП ЕУ – четврта недеља – 2 часа
5.
Одабрани извори МПП ЕУ –пета недеља – 2 часа
6.
Последице комунитаризације МПП на хармонизацију и унификацију правила међународног приватног права
међународном нивоу; Сарадња са државама-нечланицама. – шеста недеља – 2 часа
Практична настава:
Анализа судске праксе Европског суда правде.

ења

на

4. Методе извођења наставе:
Интерактивна настава која обухвата уводно излагање од стране предавача и учешће студента; студенти су обавезни да се
припреме за наставу и да учествују у дискусији; семинарски часови за мале групе ради продубљивања појединих тематских
јединица и одбране семинарских радова; поједини студенти могу да спреме усмена излагања од по 15 минута на задату тему;
колективне и индивидуалне консултације.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Активност у току предавања
Присуство на аудиторним вежбама

Обавезна
Да
Да

Поена
30.00 Писмени испит
10.00

Завршни испит

Поена
70.00

Литература
Р.бр.
1.

Аутор
Бордаш, Бернадет

Назив
Основи међународног приватног права ЕУ

Издавач
-

Година
-
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КЊИГА ПРЕДМЕТА
Наставни предмет:

Међународно радно право

Ознака предмета: 0227
Број ЕСПБ:

10

Студијски програм(и) у којем
( OPM) Права - Општи смер, Мастер академске
се предмет изводи
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања:

Вежбе:

3

2

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Остали часови:

0

0

0

Предмети предуслови

Нема

1. Образовни циљ:
- продубљивање знања студената у домену међународног радног права
2. Исходи образовања (Стечена знања):
- оспособљавање за научни и стручно-практични рад у области радног и социјалног права са међународним елементима
- развијање способности за перманентно самостално стручно усавршавање
3. Садржај/структура предмета:
Теоријска настава:
1.
Појам и извори међународног радног права
2.
Оснивање, карактеристике, циљеви и методи рада МОР-а
3.
Нормативна делатност МОР-а
4.
Основна радна и социјална права у актима МОР-а
5.
Социјално осигурање и социјална сигурност у актима МОР-а
6.
Документи УН о социјално-економским правима
7.
Документи радног и социјалног права Савета Европе
8.
Документи радног и социјалног права Европске уније
Практична настава: анализа извора права и судске праксе међународних судова
4. Методе извођења наставе:
Интерактивна настава: предавања уз активно учешће студената у дискусији; припрема одговарајућих делова материје и усмено
излагање од стране студената; Остали видови наставе: индивидуалне и колективне консултације, семинарски радови;
Трајање – 1 семестар
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Активност у току предавања
Присуство на аудиторним вежбама
Семинарски рад
Тест

Обавезна
Да
Да
Не
Не

Поена
Завршни испит
30.00 Усмени део испита
5.00
5.00
14.00

Поена
70.00

Литература
Р.бр.

Аутор

Назив

1.

Јовановић, Предраг

Радно право (одговарајући делови)

2.

Шундерић, Боривоје

3.

Лубарда, Бранко

4.

Јовановић, Предраг

5.

Јашаревић, Сенад

Радно право Европске уније

6.

-

Монографије и стучни текстови домаћих и
страних аутора о темама међународног радног и
социјалног права ЕУ + Извори: документи МОР,
УН, СЕ, ЕУ (допунска литература):

Право Међународне организације рада, стр. . 4781 (одговарајући делови).
Европско радно право (договарајући делови)
Радно право у процесима стабилизације и
придруживања Европској Унији

Издавач
Центар за издавачку
делатност-Правни факултет у
Новом Саду

Година
2002

Београд

2001

ЦИД, Подгорица
Радно и социјално право,
Београд, бр. 1-6.
Радно и социјално право,
Удружење за радно право и
социјално осигурање Србије и
Црне Горе, Београд, бр. 7-12.

2004

-

2005
2005

-
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КЊИГА ПРЕДМЕТА
Наставни предмет:

Методологија друштвених наука

Ознака предмета: 0214
Број ЕСПБ:

10

Студијски програм(и) у којем
( OPM) Права - Општи смер, Мастер академске
се предмет изводи
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања:

Вежбе:

3

2

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Остали часови:

0

0

0

Предмети предуслови

Нема

1. Образовни циљ:
•Темељно разумевање основних претпоставки научног сазнања и методологије научног рада.
•Савладавање процедуре научног истраживања и публиковања научних радова.
•Упознавање са најмодернијим стремљењима у методологији друштвених наука.
2. Исходи образовања (Стечена знања):
•Способност истраживања конкретних проблема операционализованом методологијом.
•Способност примене научних резултата у пракси.
•Способност коришћења судске статистике и других извора података.
3. Садржај/структура предмета:
Теоријска настава:
1. Онтолошке, гносеолошке и аксиолошке претпоставке научног сазнања
2. Основни постулати науке
3. Општа и посебне методологије наука
4. Појам научног метода
5. Природне и друштвене науке - позитивистичка и херменеутичка метода
6. Циљеви и задаци научног истраживања
7. Научно дело
8. Појам и врсте дефиниција
9. Класификације и типологије
10. Индуктивно и дедуктивно закључивање
11. Најзначајније истраживачке технике
12. Коришћење статистичких извора и начини приказивања статистичких података
13. Метода узорковања
14. Налажење и одабир извора и литературе, библиографије
15. Хипотезе - врсте, теоријска и операционална разрада
16. Обрада података
17. Научни закони и научне теорије
18. Објашњење и закључивање
19. Компаративистика
20. Примена научних резултата у пракси
21. Социолошка анализа судске праксе
22. Новије методолошке оријентације у друштвеним наукама
Практична настава
4. Методе извођења наставе:
Индивидуалне или колективне консултације, у зависности од броја пријављених студената.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Активност у току предавања
Присуство на аудиторним вежбама
Семинарски рад

Обавезна
Да
Да
Не

Поена
Завршни испит
30.00 Усмени део испита
10.00
10.00

Поена
70.00

Литература
Р.бр.

Аутор

1.
2.

Богдановић, Марија
Милић, Војин

3.

Гооде,Wиллиам, Хатт,Паул

Назив
Методолошке студије (одабрани делови)
Социолошки метод (одабрани делови)
Методи социјалног истраживања (одабрани
делови)

Издавач

Година

Београд
Београд

1993
1978

Београд

1966
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КЊИГА ПРЕДМЕТА
Наставни предмет:

Методологија права

Ознака предмета: 0213
Број ЕСПБ:

10

Студијски програм(и) у којем
( OPM) Права - Општи смер, Мастер академске
се предмет изводи
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања:

Вежбе:

3

2

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Остали часови:

0

0

0

Предмети предуслови

Нема

1. Образовни циљ:
Предмет је подељен на два дела: 2/3 чини методологија права, док је 1/3 посвећена методологији израде научног рада.
1. Циљ Методологије права је да се превазиђе класична концепција у изучавању права и доминација догматског метода,
указујући на нужност примене методолошког плурализма (нарочито социолошког и аксиолошког метода), како би се право
сазнало у свим његовим видовима.
2. тежиште дела курса који се бави методологијом израде научног рада је на општим методолошким аспектима израде стручних
радова студената. Дају се практично употребљива и технички савладива упутства за израду и уобличавање стручних и научних
текстова из области права.
2. Исходи образовања (Стечена знања):
1.Поред изучавања догматског метода, који даје знања о праву де леге лата, студенти добијају и знања о соцолошком и
аксиолошком методу, који право посматра с аспекта де леге ференда.
2. Савладавањем основе методике израде научног и стручног рада, студенти уче да анализирају, упоређују, оцењују и пишу
стручне радове који ће задовољити основне стандарде своје дисциплине.
3. Садржај/структура предмета:
1. У уводном делу дају се основна знања о методологији права( појам, предмет, однос према другим дисциплинама).Пошто у
правним наукама( конкретним и теоријским) традиционално превладава догматски метод, његовом изучавању припада
централно место. Међутим, како би се право сазнало у свим његовим видовима, предмет анализе чине и социолошки методи(
пошто истражују друштвене интересе који леже у основи права-што је сваком правнику неопходно за боље разумевање правног
система). У савременој правној теорији, аксиолошком аспекту права припада све већи значај , јер разматра и оно што треба да
буде циљ права.Без употребе овог метода могућност критичког вредновања права била би ограничена.
Поред научних метода сазнања права, правом се мора бавити и практично, тј. са становишта његове примене и стварања. Стога
је потребно изучавати и техничке методе, тј.поступке који се користе у процесу стварања и примене права.
2. У делу предмета који се бави методологијом израде научног/семинарског рада, дају се основна, практична упутства за израду
и уобличавање стручних и научних текстова у области права. тежиште је на општим методолошким аспектима израде наведених
радова ( припрема, избор теме, израда плана, прикупљање прописа и судске праксе, техника уношења фуснота, цитирање).
Студентима ће бити доступне табеле са одређених интернет адреса од значаја за истраживање права.
4. Методе извођења наставе:
Педавања
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Активност у току предавања
Колоквијум
Присуство на аудиторним вежбама
Семинарски рад

Обавезна
Да
Не
Да
Не

Поена
Завршни испит
30.00 Усмени део испита
10.00
4.00
10.00

Поена
70.00

Литература
Р.бр.

Аутор

1.

Благојевић,Слободан

2.

Узелац, Алан

3.

Лукић, Радомир

4.

Цуба,Лее, Цоцкинг,Јохн

5.

Ецо, Умберто

Назив
Методологија права (обавезна литература)
Приручник за израду семинарских и других
научни радова у области права
Методологија права (допунска литература)
Методологија израде научног текста, како се
пише у друштвеним наукама (допунска
литература)
Како се пише дипломски рад

Издавач

Година

Београд
Институт за упоредно право,
Београд
Београд

1997

ЦИД, Подгорица

2003

Народна књига, Београд

2000

2004
1995
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КЊИГА ПРЕДМЕТА
Наставни предмет:

Модели истражног поступка

Ознака предмета: 0301
Број ЕСПБ:

10

Студијски програм(и) у којем
( OPM) Права - Општи смер, Мастер академске
се предмет изводи
( SUM) Права - Смер унутрашњих послова, Мастер академске
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања:

Вежбе:

3

2

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Остали часови:

0

0

0

Предмети предуслови

Нема

1. Образовни циљ:
Циљ предмета је да студентима прикаже различите моделе припремног стадијума кривичног поступка (организација, субјекти,
надлежности), њихове предности и недостатке.
2. Исходи образовања (Стечена знања):
Након положеног испита студент има продубљена знања о моделима истражног поступка код нас и у упоредноправном
законодавству (англосаксонком и континенталном правном систему).
3. Садржај/структура предмета:
Теоријска настава:
Историјски приказ организације стадијума претходног кривичног поступка у Србији и Југославији; Преткривични поступак и
истрага према Законику о кривичном поступку из 2001. године; Тужилачки концепт истраге и нови Законик о кривичном поступку
РС; Припремни стадијум кривичног поступка у компаративном праву (САД, Енглеска, Шведска, Италија, Немачка, Хрватска, Руска
федерација, Мађарска).
Практична настава:
Анализа модела припремног стадијума кривичног поступка (историјски приказ, компаративни приказ); Пожељан модел
претходног поступка.
4. Методе извођења наставе:
Предавања: презентација помоћу видео-бима; по могућности коришћење видео снимака; коришћење примера из праксе;
информације о актуелним законским изменама; сажето и илустративно приказивање теме (тезе, табеле, графикони);
интерактивна настава; активно учешће студената (питања, одговори, мишљења); проблемски приступ теми; подстицање
студената на размишљање, креативност, самосталност у раду и практичну примену стечених знања.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Активност у току предавања
Присуство на аудиторним вежбама

Обавезна
Да
Да

Поена
Завршни испит
30.00 Усмени део испита
10.00

Поена
70.00

Литература
Р.бр.

Аутор

1.

Лукић, Татјана

2.

-

Назив
Модели истражног поступка у савременом
кривичном праву
Законик о кривичном поступку, Службени гласник
РС бр. 46 (допунска литература)

Издавач

Година

Нови Сад

2005

-

2006
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КЊИГА ПРЕДМЕТА
Наставни предмет:

Неурачунљивост у кривичном праву

Ознака предмета: 0318
Број ЕСПБ:

10

Студијски програм(и) у којем
( OPM) Права - Општи смер, Мастер академске
се предмет изводи
( SUM) Права - Смер унутрашњих послова, Мастер академске
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања:

Вежбе:

3

2

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Остали часови:

0

0

0

Предмети предуслови

Нема

1. Образовни циљ:
Циљ предмета је да се одреди истинска природа института неурачунљивости, који је, са формалне стране, правни појам, али му
је садржина мешовита – правно-психијатријско-психолошка.
2. Исходи образовања (Стечена знања):
Овладавање студената основним и продубљеним знањима из ове компликоване материје, која је у нашој теорији кривичног
права у потпуности занемарена, како би се оспособили за правилно поступање у судској пракси када је у питању односна
проблематика.
3. Садржај/структура предмета:
Теоријска настава: 1. Појам радње кривичног дела; 2. Способност за предузимање радње и урачунљивост; 3. Кривично право и
патологија психе; 4. Правни и психијатријски појам болести; 5. Историјски развој института неурачунљивости; 6. Неурачунљивост
и слобода воље; 7. Урачунљивост и кривична одговорност; 8. Урачунљивост и кривица; 9. Разлози искључења урачунљивости;
10. Неурачунљивост одраслих; 11. Претпоставка урачунљивости – неурачунљивост као изузетак; 12. Методи утврђивања
неурачунљивости; 13. Време утврђивања неурачунљивости; 14. Везаност неурачунљивости за одређено дело; 15. Психичка
компонента неурачунљивости; 16. Нормативна компонента неурачунљивости; 17. Неурачунљивост и начело ин дубио про рео;
18. Посебне групе случајева; 19. Процена неурачунљивости у нашој судској пракси; 20. Ацтио либера ин цауса; 21. Битно
смањена урачунљивост.
Практична настава: Анализа судских одлука којим је неурачунљивим учиниоцима изречена мера безбедности психијатријског
карактера
4. Методе извођења наставе:
Исцрпно усмено излагање предметне материје, коришћење примера из праксе, информације о актуелним законским изменама,
интерактивна настава, активно учешће студената (питања, одговори, мишљења), проблемски приступ теми, подстицање
студената на размишљање, креативност, самосталност у раду и практичну примену стечених знања.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Активност у току предавања
Присуство на аудиторним вежбама
Семинарски рад

Обавезна
Да
Да
Не

Поена
Завршни испит
30.00 Усмени део испита
10.00
10.00

Поена
70.00

Литература
Р.бр.
3.

Аутор
Драгиша Дракић

Назив
О кривичној одговорности малолетника

Издавач
Издавачка књижарница Зоран
Стојановић

Година
2010
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КЊИГА ПРЕДМЕТА
Наставни предмет:

Одговорност надређеног у међународном
кривичном праву

Ознака предмета: 0315
Број ЕСПБ:

10

Студијски програм(и) у којем
( OPM) Права - Општи смер, Мастер академске
се предмет изводи
( SUM) Права - Смер унутрашњих послова, Мастер академске
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања:

Вежбе:

3

2

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Остали часови:

0

0

0

Предмети предуслови

Нема

1. Образовни циљ:
Циљ предмета је да студентима укаже на видове посредне одговорности у међународном кривичном праву и на могуће правне
последице њихове употребе.
2. Исходи образовања (Стечена знања):
Након положеног испита студент има продубљена знања о одговорности надређеног у међународном кривичном праву и у
упоредноправном законодавству (англосаксонкој и континенталној породици правних система).
3. Садржај/структура предмета:
Теоријска настава:
1.
Историјски приказ развоја одговорности надређеног и њено порекло
2.
Одговорност надређеног и примени пред међународним правосудним телима
3.
Правна природа одговорности надређеног; Преузимање одговорности надређеног у различите унутрашње правне
поретке.
Практична настава:
Претрага различитих одредби одговорности надређног, у међународном кривичном и унутрашњим кривичним правима
(историјски приказ, компаративни приказ); Критички осврт на поједина решења.
4. Методе извођења наставе:
Предавања: презентација помоћу видео-бима; коришћење примера из праксе; информације о актуелним законским изменама;
сажето и илустративно приказивање теме (тезе, табеле, графикони); интерактивна настава; активно учешће студената (питања,
одговори, мишљења); проблемски приступ теми; подстицање студената на размишљање, креативност и критички приступ теми;
оспособљавање за самосталност у раду и практичну примену стечених знања.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Активност у току предавања
Присуство на аудиторним вежбама
Семинарски рад

Обавезна
Да
Да
Не

Поена
Завршни испит
30.00 Усмени део испита
10.00
14.00

Поена
70.00

Литература
Р.бр.

Аутор

1.

Ристивојевић, Бранислав

2.

Стојановић, Зоран

Назив
Одговорност за радње потчињеног у
међународном кривичном праву: командна
одговорност (обавезна литература)
Међународно кривично право

Издавач

Година

Нови Сад

2003

ИП Јустинијан, Београд

2004
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КЊИГА ПРЕДМЕТА
Наставни предмет:

Организовани криминалитет

Ознака предмета: 0324
Број ЕСПБ:

10

Студијски програм(и) у којем
( OPM) Права - Општи смер, Мастер академске
се предмет изводи
( SUM) Права - Смер унутрашњих послова, Мастер академске
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања:

Вежбе:

3

2

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Остали часови:

0

0

0

Предмети предуслови

Нема

1. Образовни циљ:
Циљ предмета је изучавање криминолошког и кривичнправног аспекта организованог криминалитета.
2. Исходи образовања (Стечена знања):
Студенти ће након положеног испита имати неопходна знања из области организованог криминалитета.
3. Садржај/структура предмета:
1. појам организованог криминалитета;
2. Карактеристике организованог криминалитета;
3. Узроци организованог криминалитета;
4. Кривичноправна природа организованог криминалитета, међународна и национална, материјална и процесна;
5. Организоване криминалне групе и криминалне организације;
6. Врсте криминалне делатности.
4. Методе извођења наставе:
Предавања: презентација помоћу видео-бима; по могућности коришћење видео снимака; коришћење примера из праксе;
информације о актуелним законским изменама; сажето и илустративно приказивање теме (тезе, табеле, графикони);
интерактивна настава; активно учешће студената (питања, одговори, мишљења); проблемски приступ теми; подстицање
студената на размишљање, креативност, самосталност у раду и практичну примену стечених знања.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Активност у току предавања
Присуство на аудиторним вежбама
Семинарски рад

Обавезна
Да
Не
Не

Поена
Завршни испит
30.00 Усмени део испита
10.00
10.00

Поена
70.00

Литература
Р.бр.
1.
2.
3.

Аутор
Бошковић, Мило, Скакавац,
Здравко
Бошковић, Горан
Игњатовић, Ђорђе, Шкулић,
Милан

Назив
Организовани криминалитет: карактеристике и
појавни облици
Организовани криминал

Издавач

Година

Прометеј Нови Сад

2009

КПА Београд

2011

Организовани криминалитет

Правни факултет Београд

2010
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КЊИГА ПРЕДМЕТА
Наставни предмет:

Посебне истражне радње

Ознака предмета: 0302
Број ЕСПБ:

10

Студијски програм(и) у којем
( OPM) Права - Општи смер, Мастер академске
се предмет изводи
( SUM) Права - Смер унутрашњих послова, Мастер академске
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања:

Вежбе:

3

2

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Остали часови:

0

0

0

Предмети предуслови

Нема

1. Образовни циљ:
Стицање потребних знања о посебним истражним радњама новог Законика о кривичном поступку
2. Исходи образовања (Стечена знања):
Студент ће имати неопходна знања о посебним истражним радњама новог Законика о кривичном поступку
3. Садржај/структура предмета:
Теоријска настава
Увод, Савремени криминалитет и савремена средства сузбијања, Ка научном доказу, Поједине специјалне истражне радње;
Тајни звучни и оптички надзор осумњиченог, Пружање симулованих пословних услуга и склапање симулованих правних
послова, Ангажовање покривеног иследника, Контролисана испорука, Аутоматско рачунарско претраживање личних и других
података, Саслушање сведока сарадника
4. Методе извођења наставе:
Предавања: презентација помоћу видео-бима; коришћење видео снимака; коришћење примера из праксе; информације о
најновијим достигнућима; сажето и илустративно приказивање теме (тезе, табеле, графикони); интерактивна настава; активно
учешће студената (питања, одговори, мишљења); проблемски приступ теми; подстицање студената на размишљање,
креативност, самосталност у раду и практичну примену стечених знања.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Активност у току предавања
Присуство на аудиторним вежбама

Обавезна
Да
Да

Поена
Завршни испит
30.00 Усмени део испита
10.00

Поена
70.00

Литература
Р.бр.

Аутор

1.
2.

Фејеш, Иштван
Грубач, Момчило

3.

Лукић, Татјана

Назив
Савремени криминалитет и доказно право
Кривично процесно право
Посебност кривичног поступка за организовани
криминал, тероризам и корупцију (докторска
дисертација)

Издавач

Година

Нови Сад
Службени гласник, Београд

2002
2005

Нови Сад

2006
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УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ, ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У НОВОМ САДУ
21000 НОВИ САД, ТРГ ДОСИТЕЈА ОБРАДОВИЋА 1

КЊИГА ПРЕДМЕТА
Наставни предмет:

Права грађана и државна управа

Ознака предмета: 0320
Број ЕСПБ:

10

Студијски програм(и) у којем
( OPM) Права - Општи смер, Мастер академске
се предмет изводи
( SUM) Права - Смер унутрашњих послова, Мастер академске
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања:

Вежбе:

3

2

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Остали часови:

0

0

0

Предмети предуслови

Нема

1. Образовни циљ:
Проучавање односа грађана и државне управе права, посебно контрола управе као инструмент заштите права грађана и
институција омбудсмана
2. Исходи образовања (Стечена знања):
Знања и способности у вези односа грађана и управе, контроле управе уопште и институције омбудсмана. Знање о
одговарајућим правним изворима, познавање процедуре заштите грађана у односу на државну управу и поступка обраћања и
заштите права грађана пред заштитником грађана (омбудсманом).
3. Садржај/структура предмета:
Теоријска настава:
2.
Врсте и облици контроле управе – прва недеља – 2 часа
3.
Правна контрола управе – друга недеља - 2 часа
4.
Ванправна контрола управе – трећа недеља - 2 часа
5.
Појам, настанак и развој институције омбудсмана– четврта недеља – 2 часа
6.
Положај и улога омбудсмана – пета недеља – 2 часа
7.
Заштитник грађана Републике Србије – шеста недеља – 2 часа
Практична настава:
Анализа извора и праксе; решавање хипотетичких случајева
4. Методе извођења наставе:
Излагање предавача и учешће студента; студенти су обавезни да се припреме за наставу и да учествују у дискусији; поједини
студенти могу да спреме усмена излагања; колективне и индивидуалне консултације.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Активност у току предавања
Присуство на аудиторним вежбама

Обавезна
Да
Да

Поена
Завршни испит
30.00 Усмени део испита
10.00

Поена
70.00

Литература
Р.бр.
1.

Аутор
Милков, Драган

Назив
Управно право 3 – контрола управе

Издавач
Центар за издавачку
делатност-Правни факултет у
Новом Саду

Година
2012
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УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ, ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У НОВОМ САДУ
21000 НОВИ САД, ТРГ ДОСИТЕЈА ОБРАДОВИЋА 1

КЊИГА ПРЕДМЕТА
Наставни предмет:

Правне теорије и институције антике

Ознака предмета: 0219
Број ЕСПБ:

10

Студијски програм(и) у којем
( OPM) Права - Општи смер, Мастер академске
се предмет изводи
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања:

Вежбе:

3

2

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Остали часови:

0

0

0

Предмети предуслови

Нема

1. Образовни циљ:
Стицање знања о правној/филозофској мисли, теоријама и институтима у античкој Грчкој и Античком Риму.
2. Исходи образовања (Стечена знања):
Студенти се упознају са тековинама правне и филозофске мисли античког света које су касније дограђиване од стране
средњевековних и модерних мислилаца. Указује им се на континуитет у развоју правних теорија и института и олкшава
разумевање савремених правно/филозофских теорија, правних категорија и института.
3. Садржај/структура предмета:
ГРЧКА
И. Политичка организација Грка. 1. Полис. 2. Коинон. ИИ. Грчко схватање права и закона. 1. Хомер
2. Хесиод. 3. Први философи, трагичари и историчари. 4. Софисти. 5. Платон. 6. Аристотел. 7. Хеленистичке теорије.
ИИИ. Грчке теорије о облицима владавине и државног уређења. 1. Почеци политичке мисли (Солон и Теогнид).
2. Присталице и критичари демократије. 3. Платон. 4. Аристотел. 5. Полибије.
РИМ
И. Цивитас и империја. а) Римска цивитас у периоду републике: 1. Популус и цивис. 2. Империјум. 3. Територија. 4. Правни
систем. 5. Криза и нестанак републиканске цивитасс. б) Римска империја у принципату: 1. Империјум принцепса. 2. Грађанство.
3. Територија. 4. Правни систем. ц) Римска империја у доминату. 1. Власт доминус-а. 2. Становништво. 3. Територија. 4. Правни
систем. ИИ. Цицеронова разматрања о цивитас и облицима владавине: 1. Цицероново схватање цивитас. 2. Цицероново
разматрање о облицима владавине. ИИИ. Римско поимање права. 1. Поимање права и извора права у архаичном периоду. 2.
Схватања о праву и изворима права у преткласичном периоду. 3. Класична доктрина о праву и изворима права. 4. Посткласично
схватање права и извора права.
4. Методе извођења наставе:
Интерактивно, излагање материје, дискусије, семинари и сл.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Активност у току предавања
Присуство на аудиторним вежбама

Обавезна
Да
Да

Поена
Завршни испит
30.00 Усмени део испита
10.00

Поена
70.00

Литература
Р.бр.
1.

Аутор
Шаркић,Срђан,
Маленица,Антун

Назив
Правне теорије и институције антике

Издавач
Центар за издавачку
делатност-Правни факултет у
Новом Саду

Година
2004
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УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ, ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У НОВОМ САДУ
21000 НОВИ САД, ТРГ ДОСИТЕЈА ОБРАДОВИЋА 1

КЊИГА ПРЕДМЕТА
Наставни предмет:

Право конкуренције

Ознака предмета: 0207
Број ЕСПБ:

10

Студијски програм(и) у којем
( OPM) Права - Општи смер, Мастер академске
се предмет изводи
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања:

Вежбе:

3

2

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Остали часови:

0

0

0

Предмети предуслови

Нема

1. Образовни циљ:
Циљ предмета је упознавање студената са системом правних норми којима се уређује тржишна структура, правила конкуренције
и последице повреде тих правила.
2. Исходи образовања (Стечена знања):
Оспособљавање студената за примену прописа о конкуренцији на тржишту и санкција за њихово нарушавање.
3. Садржај/структура предмета:
Теоријска настава:
ОПШТИ ДЕО
1. Привредни систем и конкуренција
3. Појам права конкуренције
4. Историјски развој права конкуренције
5. Извори права
6. Субјекти права конкуренције
7. Заштитни објекти права конкуренције
8. Општа правила за иступање привредних субјеката на тржишту
9. Посебна правила о заштити потрошача
ПОСЕБНИ ДЕО
1. Заштита ознака тржишне индивидуализације
2. Заштита од спречавања или ограничавања конкуренције (антимонополошко право)
3. Заштита од нелојалне конкуренције (право о нелојалној конкуренцији)
4. Забрана шпекулације
5. Забрана ограничавања тржишта
6. Бојкот и други недопуштени акти и радње нарушавања конкуренције на тржишту
ПРАВИЛА ПОСТУПКА И СИСТЕМ САНКЦИЈА
Општа правила поступка. Посебна правила поступка за нарушавање конкуренције у појединим областима. имовинскоправне
санкције. Остале санкције.
Практична настава:
овладавање практичним знањима о примени института Права конкуренције.
4. Методе извођења наставе:
Интерактивно. Припрема студената на основу унапред дате литературе и задате теме. Презентација материје. Постављање
питања и разговор о датој теми. Анализа практичних примера.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Активност у току предавања
Присуство на аудиторним вежбама
Семинарски рад

Обавезна
Да
Да
Не

Поена
Завршни испит
30.00 Усмени део испита
10.00
10.00

Поена
70.00

Литература
Р.бр.

Аутор

1.

Шогоров, Стеван

2.
3.

Трифковић, Милош
Трифковић, Милош

Назив
Монополистички споразуми у југословенском
праву
Право конкуренције
Нелојална конкуренција

Издавач

Година

Београд

1989

Сарајево
Сарајево

1981
1990
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УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ, ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У НОВОМ САДУ
21000 НОВИ САД, ТРГ ДОСИТЕЈА ОБРАДОВИЋА 1

КЊИГА ПРЕДМЕТА
Наставни предмет:

Право привредних друштава ЕУ

Ознака предмета: 0204
Број ЕСПБ:

10

Студијски програм(и) у којем
( OPM) Права - Општи смер, Мастер академске
се предмет изводи
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања:

Вежбе:

3

2

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Остали часови:

0

0

0

Предмети предуслови

Нема

1. Образовни циљ:
је упознавање студената са системом правних норми којима је уређен правни положај привредних (трговачких) друштава у
Европској унији.
2. Исходи образовања (Стечена знања):
Постизање оспособљености студената за практичан рад и разумевање корпоративне структуре трговачких друштава Европске
уније.
3. Садржај/структура предмета:
Теоријска настава:
Појам и карактер права привредних друштава ЕУ (Појам права привредних друштава ЕУ и однос према националним
правима,Функција права привредних друштава ЕУ, Правна основа и методи хармонизације и унификације, Програм
уједначавања и јединственог регулисања, Извори права)
Право произашло из смерница (директива) као уједначавање националних права
Јединствена регулатива
Практична настава:
Овладавање практичним знањима о статусу и организацији привредних друштава ЕУ
4. Методе извођења наставе:
Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испит, презентација
пројекта, семинари итд......
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Активност у току предавања
Присуство на аудиторним вежбама
Семинарски рад

Обавезна
Да
Да
Не

Поена
Завршни испит
30.00 Усмени део испита
10.00
10.00

Поена
70.00

Литература
Р.бр.
1.
2.

Аутор
Васиљевић, Мирко
Васиљевић, Мирко

Назив
Привредна друштва : домаће и упоредно право
Компанијско право

Издавач
Београд
Београд

Година
1999
2007
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УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ, ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У НОВОМ САДУ
21000 НОВИ САД, ТРГ ДОСИТЕЈА ОБРАДОВИЋА 1

КЊИГА ПРЕДМЕТА
Наставни предмет:

Психологија исказа у кривичном поступку

Ознака предмета: 0317
Број ЕСПБ:

10

Студијски програм(и) у којем
( OPM) Права - Општи смер, Мастер академске
се предмет изводи
( SUM) Права - Смер унутрашњих послова, Мастер академске
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања:

Вежбе:

3

2

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Остали часови:

0

0

0

Предмети предуслови

Нема

1. Образовни циљ:
Циљ предмета је да студенти стекну основна знања о психологији појединих учесника кривичног поступка и да се оспособе да та
знања примењују у пракси
2. Исходи образовања (Стечена знања):
Након положеног испита студент има неопходна знања о психологији појединих учесника кривичног поступка и способност за
њихову практичну примену у делатностима везаним за рад кривичног правосуђа (судови, јавно тужилаштво, адвокатура)
3. Садржај/структура предмета:
1.
Општа питања судске психологије (појам, предмет, задаци, систем, развој, методи)
2.
Психологија исказа појединих учесника у кривичном поступку
- појам и структура исказа – опажање
- памћење
- мишљење
- исказивање
- врсте исказа – истинит исказ
- неистинит исказ
– нетачан исказ (грешке опажања, памћења, мишљења, исказивања)
- лажни исказ
3. Критеријуми за оцену исказа
- упоређивање са другим чињеницама
- анализа његове садржине
- оцена опште веродостојности даваоца исказа
- на основу одр. особина личности – психичка нормалност
- пол
- узраст
- сугестибилност
- карактер
- на основу мотива
- на основу његовог понашања
- на основу његовог процесног положаја – окривљени
- сведок
- вештак
- преводилац и тумач
- стручно лице
4. Методе извођења наставе:
Методе извођења наставе презентација помоћу видео-бима; коришћење примера из праксе; сажето и илустративно
приказивање теме (тезе, табеле, графикони); интерактивна настава; активно учешће студената (питања, одговори, мишљења,
реферати); подстицање студената на размишљање, креативност, самосталност у раду и практичну примену стечених знања
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Активност у току предавања
Присуство на аудиторним вежбама

Обавезна
Да
Да

Поена
Завршни испит
30.00 Усмени део испита
10.00

Поена
70.00

Литература
Р.бр.
1.

Аутор
Делић, Наташа

Назив
Психологија исказа појединих учесника у
кривичном поступку - стр. 11 – 141 (укупно 130
страна)

Издавач
Београд

Година
2003
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УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ, ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У НОВОМ САДУ
21000 НОВИ САД, ТРГ ДОСИТЕЈА ОБРАДОВИЋА 1

КЊИГА ПРЕДМЕТА
Наставни предмет:

Савремени методи и средства откривања и
доказивања кривичног дела

Ознака предмета: 0310
Број ЕСПБ:

10

Студијски програм(и) у којем
( OPM) Права - Општи смер, Мастер академске
се предмет изводи
( SUM) Права - Смер унутрашњих послова, Мастер академске
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања:

Вежбе:

3

2

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Остали часови:

0

0

0

Предмети предуслови

Нема

1. Образовни циљ:
Стицање потребних продубњених знања о савременим тенденцијама у криминалистици и о одређеним савременим
криминалистичким методима и средствима откривања и доказивања кривичних дела
2. Исходи образовања (Стечена знања):
Студент ће имати продубљена знања о савременим тенденцијама криминалистици и о одређеним савременим
криминалистичким методима и средствима откривања и доказивања кривичних дела
3. Садржај/структура предмета:
Теоријска настава:
1.
Увод
2.
Савремене тенденције развоја криминалистике
3.
Савремени средства планирања криминалистичке делатности
4.
Теорија идентификације
5.
Савремени методи идентификације (ДНК, биометријски методи итд.)
6.
Теорија трагова
7.
Савремени методи откривања и коришћења трагова
8.
Неки савремени методи доказивања
4. Методе извођења наставе:
Предавања: презентација помоћу видео-бима; коришћење видео снимака; коришћење примера из праксе; информације о
најновијим достигнућима; сажето и илустративно приказивање теме (тезе, табеле, графикони); интерактивна настава; активно
учешће студената (питања, одговори, мишљења); проблемски приступ теми; подстицање студената на размишљање,
креативност, самосталност у раду и практичну примену стечених знања.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Активност у току предавања
Присуство на аудиторним вежбама

Обавезна
Да
Да

Поена
Завршни испит
30.00 Усмени део испита
10.00

Поена
70.00

Литература
Р.бр.

Аутор

1.

Фејеш, Иштван

2.

Симоновић, Бранислав

Назив
Савремени криминалитет и доказно право
(одговарајући делови)
Криминалистика (одговарајући делови)

Издавач

Година

Нови Сад

2002

Крагујевац

2004
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УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ, ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У НОВОМ САДУ
21000 НОВИ САД, ТРГ ДОСИТЕЈА ОБРАДОВИЋА 1

КЊИГА ПРЕДМЕТА
Наставни предмет:

Савремени политички системи

Ознака предмета: 0217
Број ЕСПБ:

10

Студијски програм(и) у којем
( OPM) Права - Општи смер, Мастер академске
се предмет изводи
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања:

Вежбе:

3

2

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Остали часови:

0

0

0

Предмети предуслови

Нема

1. Образовни циљ:
Циљ и задатак овог наставно предмета је упознавање студената са уставноправним устројством иначином функционисања
најзначајнијих политичких система савременог света, као и стицање знања о основним теоријским категоријама политичке науке.
Оваз нања су нужна студентима, како због развијања њихове способности да анализирају уставни и политички систем у
светлости компаративног искутва, тако и због повезаности неких темељних правних дисциплина са политичкомнауком.
2. Исходи образовања (Стечена знања):
Стицање знања из области савремених политичких система.
3. Садржај/структура предмета:
1. Политика и пручавање политике 2. Појам политичког система 3. Политички системи либералне демократије 4. Политички
систем социјализма 5. Савремене тенденције у развоју политичких ситема 6.Савремена буржоаска демократија 7. Криза и
распад "реалног социјализма" 8. Основна обележја политичких система земаља у развоју
4. Методе извођења наставе:
Интерактивно. Припрема студента на основу литературе (уџбеник). Презентација материје на слајд пројектору. Постављање
питања и дебата о проблему покренутом питањем.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Активност у току предавања
Присуство на аудиторним вежбама
Семинарски рад

Обавезна
Да
Да
Не

Поена
Завршни испит
30.00 Усмени део испита
10.00
10.00

Поена
70.00

Литература
Р.бр.

Аутор

1.

Јовичић Миодраг

2.

Весковић, Вучина

3.

Јовановић Павле

Назив
Велики уставни системи,(стр.11-51,67107,129,129-167)
Савремене демократије И (стр.171-203,336362,486-5159
Савремени политички системи 2(стр.11-47,71102,139-149,179-199)

Издавач
ИРО Светозар Марковић,
Београд

Година
1984

Службени гласник Београд

2008

Правни факултет у Новом
Саду, Центар за издавачку
делатност

1992
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УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ, ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У НОВОМ САДУ
21000 НОВИ САД, ТРГ ДОСИТЕЈА ОБРАДОВИЋА 1

КЊИГА ПРЕДМЕТА
Наставни предмет:

Систем заштите личности и објекта

Ознака предмета: 0308
Број ЕСПБ:

10

Студијски програм(и) у којем
( OPM) Права - Општи смер, Мастер академске
се предмет изводи
( SUM) Права - Смер унутрашњих послова, Мастер академске
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања:

Вежбе:

3

2

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Остали часови:

0

0

0

Предмети предуслови

Нема

1. Образовни циљ:
Циљ предмета је да студенти стекну основна знања и способности за планирање, организовање и спровођење мера заштите
личности и објеката које се користе у различитим ситуацијама. Исто тако циљ је и да препознају и благовремено реагују на све
могуће угрожавајуће појаве у датој ситуацији.
2. Исходи образовања (Стечена знања):
Обухвата разумевање основних појмова, узрока, последица као и манифестних облика заштите личности у складу са домаћим и
страним правилима која важе за тај подсистем система безбедности.
3. Садржај/структура предмета:
Теоријска настава
1)Систем заштите личности и објеката као наставно-научна дисциплина 2) Основни појмови у систему заштите личности 3)
Заштита личности и резиденцијалних објеката кроз историју 4) Безбедносна култура у систему заштите личности и објеката 5)
Улога телохранитеља у заштити личности 6) Специфичности заштите председника и ДКП, 7) Специфичности заштите личности
при кретању пешке и путовању аутомобилом 8) Специфичности заштите личности при путовању ваздухопловима, бродом и
возом, 9) Специфичности заштите личности у лову, приликом обиласка сајмова и фабрика 10) Специфичности заштите личности
при присуствовању позоришној и другој представи, на јавним скуповима и у ратним ситуацијама 11) Специфичности заштите
страних делегација приликом званичних посета 12) Безбедносна процена угрожености објеката и терена 13) Вршење прегледа и
мере заштите објеката 14) Специфичности заштите резиденцијалних објеката 15) Искуства страних земаља у заштити личности
Практична настава
4. Методе извођења наставе:
У реализацији предмета садржаје треба посматрати из угла руководиоца групе за заштиту личности и објеката. На предавањима
тежиште треба ставити на процес руковођења у систему заштите личности, његовим функцијама на практичним припремама и
увежбавању студената за израду аката руковођења, интерно и екстерно комуницирање, поштовање правила безбедносне
културе и, посебно процесу контроле рада служби обезбеђења личности.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Активност у току предавања
Присуство на аудиторним вежбама
Семинарски рад

Обавезна
Да
Да
Не

Поена
Завршни испит
30.00 Усмени део испита
10.00
10.00

Поена
70.00

Литература
Р.бр.

Аутор

1.

Стајић,Љубомир,
Пајковић,Драгић

Назив
Систем заштите личности и објеката

Издавач
Центар за издавачку
делатност-Правни факултет у
Новом Саду

Година
2008
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УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ, ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У НОВОМ САДУ
21000 НОВИ САД, ТРГ ДОСИТЕЈА ОБРАДОВИЋА 1

КЊИГА ПРЕДМЕТА
Наставни предмет:

Систем обезбеђења имовине и пословања

Ознака предмета: 0307
Број ЕСПБ:

10

Студијски програм(и) у којем
( OPM) Права - Општи смер, Мастер академске
се предмет изводи
( SUM) Права - Смер унутрашњих послова, Мастер академске
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања:

Вежбе:

3

2

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Остали часови:

0

0

0

Предмети предуслови

Нема

1. Образовни циљ:
Циљ предмета је да студенти стекну основна знања и способности о планирању, организацији и руковођењу у систему
обезбеђења имовине и пословања, као и о препознавању извора, облика и носилаца угрожавања корпорација у савременим
условима.
2. Исходи образовања (Стечена знања):
Разумевање основних појмова, узрока, последица и манифестних облика савременог менаџмента у систему обезбеђења којима
се систем покреће на деловање у складу са овлашћењима из закона. Посебан акценат је стављен на планирање, организовање,
координацију и контролу као функције менаџмента у систему обезбеђења имовине, лица и пословања корпорација
3. Садржај/структура предмета:
Теоријска настава
1) Систем обезбеђења имовине и пословања као наставни предмет 2) Основни појмови у систему обезбеђења 3) Извори и
облици угрожавања 4) Корпорацијски облици угрожавања 5 К омпоненте система обезбеђења имовине и пословања 5) Физичка
компонента обезбеђења 6) Техничка компонента обезбеђења 7) Безбедносно-заштитни менаџмент 8) Безбедносне процедуре 9)
Пројектовање система обезбеђења 10) Пројектовање система обезбеђења 11) Идентификовање штићених вредности предузећа
12) Одређивање степена угрожености 13) Идентиификација претњи 14) Утврђивање вероватноће остваривања претње 15)
Средства и методе за заштиту од угрожавања корпорација
Практична настава
4. Методе извођења наставе:
У реализацији предмета садржаје треба посматрати из угла безбедносног менаџера корпорација са тежиштем на управљачкоруководећем односно организационом аспекту. На предавањима, а посебно на вежбама тежиште треба ставити на процесе
угрожавања и заштите као и руковођења у систему обезбеђења у предузећима, његовим функцијама и на практичним
припремама и увежбавању студената за израду аката руковођења, интерно и екстерно комуницирање.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Активност у току предавања
Колоквијум
Присуство на аудиторним вежбама
Семинарски рад

Обавезна
Да
Не
Да
Не

Поена
Завршни испит
30.00 Усмени део испита
10.00
4.00
10.00

Поена
70.00

Литература
Р.бр.
1.

Аутор
Стајић, Љубомир и други

Назив
Систем обезбеђења имовине и пословања

Издавач
Центар за издавачку
делатност-Правни факултет у
Новом Саду

Година
2007
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УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ, ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У НОВОМ САДУ
21000 НОВИ САД, ТРГ ДОСИТЕЈА ОБРАДОВИЋА 1

КЊИГА ПРЕДМЕТА
Наставни предмет:

Социологија политике

Ознака предмета: 0215
Број ЕСПБ:

10

Студијски програм(и) у којем
( OPM) Права - Општи смер, Мастер академске
се предмет изводи
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања:

Вежбе:

3

2

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Остали часови:

0

0

0

Предмети предуслови

Нема

1. Образовни циљ:
•

Упознавање са конститутивним, структурним и развојним проблемима
социологије политике.
Препознавање разлика и механизама деловања демократских и ауторитарних система и идеологија.
Стицање демократске политичке културе и социјализације.

•
•

2. Исходи образовања (Стечена знања):
•
•
•

Темељно познавање основних категорија политичке социологије.
Способност препознавања битних елемената политичког деловања и политичке моћи.
Разумевање демократског политичког амбијента као «природног» окружења владавине права

3. Садржај/структура предмета:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Теоријска настава: Предмет социологије политике
Однос социологије политике према другим гранама социологије и политикологије
Социологија политике и право
Метод социологије политике
Античко, средњевековно и модерно схватање политике
Појам и елементи политике
Политичка делатност
Политички актери
9. Циљеви, правац, средства и области усмерења
10. Друштвена моћ и политика
11. Облици државе и типови политичке владавине
12. Политички плурализам
13. Политичка демократија
15. Политичке организације
Јавност и јавно мењење
Социологија изборног понашања
Политичка култура
Политичка социјализација
Политички мит
Политичке светковине и ритуали
Ауторитаризам и тоталитаризам
Савремене политичке идеологије

Практична настава
4. Методе извођења наставе:
Индивидуалне или колективне консултације, у зависности од броја пријављених студената.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Активност у току предавања
Присуство на аудиторним вежбама
Семинарски рад

Обавезна
Да
Да
Не

Поена
Завршни испит
30.00 Усмени део испита
10.00
10.00

Поена
70.00

Литература
Р.бр.

Аутор

1.

Тадић, Љубомир

2.

-

Назив
Наука о политици (одабрани делови)
Енциклопедија политичке културе (одабрани
делови)

Издавач

Година

Београд

1996

Београд

1993
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КЊИГА ПРЕДМЕТА
Наставни предмет:

Спољнотрговинско право

Ознака предмета: 0201
Број ЕСПБ:

10

Студијски програм(и) у којем
( OPM) Права - Општи смер, Мастер академске
се предмет изводи
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања:

Вежбе:

3

2

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Остали часови:

0

0

0

Предмети предуслови

Нема

1. Образовни циљ:
стицање теоријских и практичних знања о режиму сполне трговине и спољнотрговинском пословању наших предузећа, ако и
пословању страних предузећа у нашој земљи.
2. Исходи образовања (Стечена знања):
Након положеног предмета студент има основна знања неопходна за рад у спољнотрговинским предузећима, као и надлежним
органима управе.
3. Садржај/структура предмета:
Теоријска настава: Појам и предмет. Метод Извори права. Национални извори. Међународни уговори. Обележја спољне
трговине. Општа начела. Субјекти права.
Спољнотрговински промет. Субјекти и услови обављања. Основни облици . Увоз и извоз. Посебни облици спољнотрговинског
промета. Правни режим увоза. Инструменти трговинске заштите. Нецаринска заштита. Увозне дозволе. Количинска ограничења Контигенти. Правила о пореклу робе. Антидампинг правила и поступак. Правни режим и инструменти подстицање извоза. Услуге
и права индустријске својине у спољнотрговинско спољнотрговинских послова. Царински и девизни правни режим. Контрола
спољнотрговинског промета
Правни положај и пословање страних предузећа у нашој земљи. Страна предузећа-филијале и подружнице. Представништава и
заступништва страних лица
Практична настава: Обука за пракитчан рад у спољнотрговинском пословању од започињања до реализације, Симулација
поступања надлежних државних органа. Практични кораци у заштити интереса у спољнотрговинском пословању. Упознавање и
рад на практичним примерима формулара и образаца овој области.
4. Методе извођења наставе:
Интерактивно. Припрема студената на основу унапред дате литературе и задате теме. Презентација материје. Постављање
питања и разговор о датој теми. Анализа практичних примера.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Активност у току предавања
Присуство на аудиторним вежбама
Семинарски рад

Обавезна
Да
Да
Не

Поена
30.00 Писмени испит
10.00
10.00

Завршни испит

Поена
70.00

Литература
Р.бр.
1.
2.

Аутор
Антонијевић, Зоран
Царић,Славко,
Шогоров,Стеван,
Ђурђев,Душанка,

Назив
Право спољне трговине
Међународно привредно право

Издавач

Година

Београд
Центар за издавачку
делатност-Правни факултет у
Новом Саду

1997
2007
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КЊИГА ПРЕДМЕТА
Наставни предмет:

Судска заштита субјективних права у ЕУ

Ознака предмета: 0235
Број ЕСПБ:

10

Студијски програм(и) у којем
( OPM) Права - Општи смер, Мастер академске
се предмет изводи
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања:

Вежбе:

3

2

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Остали часови:

0

0

0

Предмети предуслови

Нема

1. Образовни циљ:
Стицање продубљеног теоријског знања у области судске заштите субјективних права која су заснована на законодавству
Европске уније.
2. Исходи образовања (Стечена знања):
Студент је по завршетку овог предмета упознат са правним средствима за заштиту субјективних права пред Судом Европске
заједнице. Такође је спреман да се самостално бави практичним, истраживачким и теоријским радом у области права ЕУ. Знања
и способности који су стечени у оквиру предмета Судска заштита субјективних права у ЕУ оспособљавају студента за израду
самосталног завршног рада у оквиру дипломских академских студија и за рад у државним органима надлежним за придруживање
Европској унији.
3. Садржај/структура предмета:
Теоријска настава
1. Организација и надлежност Суда ЕЗ – прва недеља – 2 часа
2. Правила поступка пред Судом ЕЗ – друга недеља - 2 часа
3. Тужбе за поништај аката Заједнице – трећа недеља - 2 часа
4. Одлучивање о претходном питању– четврта недеља – 2 часа
5. Тужбе за накнаду штете – пета недеља – 2 часа
6. Улога националних судова у заштити субјективних права која су заснована на законодавству Заједнице – шеста недеља – 2
часа
Практична настава
Анализа судских одлука; решавање хипотетичких случајева
4. Методе извођења наставе:
Интерактивна настава која обухвата уводно излагање од стране предавача и учешће студента; студенти су обавезни да се
припреме за наставу и да учествују у дискусији; поједини студенти могу да спреме усмена излагања од по 15 минута на задату
тему; колективне и индивидуалне консултације.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Активност у току предавања
Присуство на аудиторним вежбама

Обавезна
Да
Да

Поена
30.00 Писмени испит
10.00

Завршни испит

Поена
70.00

Литература
Р.бр.
1.

Аутор
Станивуковић, Маја

Назив
Појединац пред Судом Европске заједнице друго измењено и дипуњено издање

Издавач

Година

Службени гласник, Београд

2009
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КЊИГА ПРЕДМЕТА
Наставни предмет:

Тероризам

Ознака предмета: 0305
Број ЕСПБ:

10

Студијски програм(и) у којем
( OPM) Права - Општи смер, Мастер академске
се предмет изводи
( SUM) Права - Смер унутрашњих послова, Мастер академске
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања:

Вежбе:

3

2

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Остали часови:

0

0

0

Предмети предуслови

Нема

1. Образовни циљ:
Стицање продубљених знања о тероризму као криминолошком феномену.
2. Исходи образовања (Стечена знања):
Студент ће након положеног испита стећи продубљена знања о кривичноправној и криминолошкој проблематици тероризма.
Предмет треба да омогући студенту да стекне свеобухватно сазнање о тероризму као комплексној, специфичној и сложеној
појави, да би студент био у стању да тако стечена теоријска знања примени у свом будућем послу.
3. Садржај/структура предмета:
Теоријска настава:
1.
Појам (дефинисање) тероризма
2.
Опште карактеристике тероризма
3.
Врсте и облици тероризма
4.
Узроци тероризма
5.
Кривичноправни аспекти тероризма
6.
Терористичке организације и личност терористе
4. Методе извођења наставе:
Презентација градива усменим путем уз коришћење аудио-визуалне опреме, интерактивна настава, укључивање студената у
припремање и презентацију градива
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Активност у току предавања
Присуство на аудиторним вежбама

Обавезна
Да
Да

Поена
Завршни испит
30.00 Усмени део испита
10.00

Поена
70.00

Литература
Р.бр.

Аутор

Назив

1.

Бошковић, Мило

Криминологија

2.

Томашевски, Катарина

Изазов тероризма: проблеми сузбијања
тероризма у међународној заједници

Издавач
Центар за издавачку
делатност-Правни факултет у
Новом Саду
Београд

Година
2006
1983
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КЊИГА ПРЕДМЕТА
Наставни предмет:

Трговачко право ЕУ

Ознака предмета: 0206
Број ЕСПБ:

10

Студијски програм(и) у којем
( OPM) Права - Општи смер, Мастер академске
се предмет изводи
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања:

Вежбе:

3

2

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Остали часови:

0

0

0

Предмети предуслови

Нема

1. Образовни циљ:
Упознавање студената са основним изворима права ЕУ као извора међународног пословног права
2. Исходи образовања (Стечена знања):
Недостаје исход образовања није у табели
3. Садржај/структура предмета:
Теоријска настава:
Студенти ће бити упознати са следећим тематским областима:Појам трговачког права ЕУ, Место трговачког права у правном
систему ЕУ, Извори трговачког права ЕУ,Слобода промета робе,Слобода кретања лица, Право настањивања и слобода
оснивања предузећа. Слобода промета услуга, Слобода кретања капитала , правила из области хартија од вредности
Практична настава: Овладавање практичним знањима о институтима Трговачког права Европске Уније
4. Методе извођења наставе:
Интерактивно. Припрема студената на основу унапред дате литературе и задате теме. Презентација материје. Постављање
питања и разговор о датој теми. Анализа практичних примера.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Активност у току предавања
Присуство на аудиторним вежбама
Семинарски рад

Обавезна
Да
Да
Не

Поена
Завршни испит
30.00 Усмени део испита
10.00
10.00

Поена
70.00

Литература
Р.бр.
1.

Аутор
Вукадиновић, Радован

Назив
Право Европске уније

Издавач
Београд

Година
1996
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КЊИГА ПРЕДМЕТА
Наставни предмет:

Тумачење у кривичном праву

Ознака предмета: 0323
Број ЕСПБ:

10

Студијски програм(и) у којем
( OPM) Права - Општи смер, Мастер академске
се предмет изводи
( SUM) Права - Смер унутрашњих послова, Мастер академске
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања:

Вежбе:

3

2

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Остали часови:

0

0

0

Предмети предуслови

Нема

1. Образовни циљ:
Циљ предмета је изучавање метода и средства тумачења у кривичном праву.
2. Исходи образовања (Стечена знања):
Студенти ће након положеног испита имати неопходна знања из области тумачења у кривичном праву.
3. Садржај/структура предмета:
1. Општа питања тумачења у праву;
2. Тумачење по методама односно средствима;
3. Тумачење по обиму;
4. Аналогија у кривичном праву.
4. Методе извођења наставе:
Предавања: презентација помоћу видео-бима; по могућности коришћење видео снимака; коришћење примера из праксе;
информације о актуелним законским изменама; сажето и илустративно приказивање теме (тезе, табеле, графикони);
интерактивна настава; активно учешће студената (питања, одговори, мишљења); проблемски приступ теми; подстицање
студената на размишљање, креативност, самосталност у раду и практичну примену стечених знања.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Активност у току предавања
Присуство на аудиторним вежбама
Семинарски рад

Обавезна
Да
Не
Не

Поена
Завршни испит
30.00 Усмени део испита
10.00
10.00

Поена
70.00

Литература
Р.бр.
1.

Аутор
Ристивојевић, Бранислав

Назив
Тумачење у српској науци кривичног права

Издавач

Година

Правни факултет Нови Сад

2010
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КЊИГА ПРЕДМЕТА
Наставни предмет:

Уговорно право међународне трговине

Ознака предмета: 0231
Број ЕСПБ:

10

Студијски програм(и) у којем
( OPM) Права - Општи смер, Мастер академске
се предмет изводи
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања:

Вежбе:

3

2

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Остали часови:

0

0

0

Предмети предуслови

Нема

1. Образовни циљ:
Стицање продубљеног теоријског знања у области уговорних односа са међународним елементом, упоредноправно изучавање
националних и међународних колизионих норми, супстанцијалних норми и норми о решавању спорова у овој области.
2. Исходи образовања (Стечена знања):
Студент је по завршетку овог предмета упознат са најважнијим проблемима уређивања уговорних односа са међународним
елементом , са упоредним и међународним решењима у овој области и оспособљен да на критичан начин посматра домаће,
страно и међународно законодавство. Такође је спреман да се самостално бави практичним, истраживачким и теоријским радом
у области правног регулисања међународних уговорних односа. Знања и способности који су стечени у оквиру предмета
уговорно право међународне трговине оспособљавају студента за израду самосталног рада у оквиру дипломских академских
студија и за рад у пракси, посебно за састављање уговора са иностраним партнерима и решавање уговорних спорова.
3. Садржај/структура предмета:
Теоријска настава
1. Извори права и правни инструменти међународног приватног уговорног права (национално право, међународни уговори,
наднационално право, леx мерцаториа) – прва недеља – 2 часа
2. Закључење и пуноважност уговора са међународним елементом – друга недеља - 2 часа
3. Права и обавезе из уговора са међународним елементом – трећа недеља - 2 часа
4. Средства обезбеђења извршења уговора са међународним елементом – четврта недеља – 2 часа
5. Застарелост потраживања из уговора са међународним елементом – пета недеља – 2 часа
6. Решавање међународних приватних уговорних спорова – шеста недеља – 2 часа
Практична настава
Анализа судске и арбитражне праксе; решавање хипотетичких случајева
4. Методе извођења наставе:
Интерактивна настава која обухвата уводно излагање од стране предавача и учешће студента; студенти су обавезни да се
припреме за наставу и да учествују у дискусији; поједини студенти могу да спреме усмена излагања од по 15 минута на задату
тему; колективне и индивидуалне консултације.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Активност у току предавања
Присуство на аудиторним вежбама
Семинарски рад

Обавезна
Да
Да
Не

Поена
30.00 Писмени испит
14.00
10.00

Завршни испит

Поена
70.00

Литература
Р.бр.
1.

Аутор
Драшкић,Младен,
Станивуковић,Маја

2.

-

3.

-

Назив
Уговорно право међународне трговине (одабрана
поглавља)
Начела међународних трговинских уговора
УНИДРОИТ
Римска конвенција о праву које се примењује на
уговорне обавезе

Издавач
Београд

Година
2005

-

-

-

-
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КЊИГА ПРЕДМЕТА
Наставни предмет:

Упоредно кривично процесно право

Ознака предмета: 0313
Број ЕСПБ:

10

Студијски програм(и) у којем
( OPM) Права - Општи смер, Мастер академске
се предмет изводи
( SUM) Права - Смер унутрашњих послова, Мастер академске
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања:

Вежбе:

3

2

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Остали часови:

0

0

0

Предмети предуслови

Нема

1. Образовни циљ:
Циљ предмета је да студентима употпуни знања о организацији кривичног правосуђа и физиономији кривичног поступка у
упоредном праву
2. Исходи образовања (Стечена знања):
Након положеног испита студент има неопходна знања о организацији кривичног правосуђа и физиономији кривичног поступка у
појединим правима англосаксонског и континенталног типа, укључив и неке земље из састава бивше СФРЈ.
3. Садржај/структура предмета:
Теоријска настава
Уводна разматрања; велики процесни системи – приближавање или удаљавање, конвергентни и дивергентни фактори;
организација кривичног правосуђа, преткривични и претходни поступак, главни поступак, правни лекови: Енглеска; САД;
Словенија; Хрватска; Пољска; Мађарска; Русија; Немачка; Аустрија; Италија; Нордијске земље
Практична настава одабрани кривичнопроцесни институти у упоредном праву
4. Методе извођења наставе:
Презентација помоћу видео-бима; по могућности коришћење видео снимака; коришћење примера из праксе; информације о
актуелним законским изменама; сажето и илустративно приказивање теме (тезе, табеле, графикони); интерактивна настава;
активно учешће студената (питања, одговори, мишљења); проблемски приступ теми; подстицање студената на размишљање,
креативност, самосталност у раду и практичну примену стечених знања
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Активност у току предавања
Присуство на аудиторним вежбама
Семинарски рад

Обавезна
Да
Да
Не

Поена
Завршни испит
30.00 Усмени део испита
10.00
10.00

Поена
70.00

Литература
Р.бр.
1.
2.

Аутор
Крапац, Давор
Седрас, Жан

Назив
Енглески казнени поступак
Преглед кривичног поступка САД (стр. 637-650)

Издавач
Загреб
Безбедност бр. 6

Година
1995
1996
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УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ, ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У НОВОМ САДУ
21000 НОВИ САД, ТРГ ДОСИТЕЈА ОБРАДОВИЋА 1

КЊИГА ПРЕДМЕТА
Наставни предмет:

Упоредно породично право

Ознака предмета: 0222
Број ЕСПБ:

10

Студијски програм(и) у којем
( OPM) Права - Општи смер, Мастер академске
се предмет изводи
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања:

Вежбе:

3

2

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Остали часови:

0

0

0

Предмети предуслови

Нема

1. Образовни циљ:
Стицање продубљених знања из области породичног права посматраног компаративно у европској перспективи, и то у
партнерским односима и дечјем праву. Постизање компетенција које омогућују квалитетнију примену знања из породичног права
у пракси, те такође, даље усавршавање.
2. Исходи образовања (Стечена знања):
Оспособљавање студената за познавање, разумевање и компарацију прописа из области породичног права европских земаља и
домаћег позитивног права. Оспособљавање студената за анализу, синтезу и предвиђање решења и последица теоретских и
практичних питања савременог породичног права. Овладавање методима, поступцима и процесима истраживања, развој
критичког и самокритичког мишљења и приступа.
3. Садржај/структура предмета:
Теоријска настава:
И Брачно и партнерско право
1. Брачно право
Брачни имовински односи прва недеља- 2 часа
Бракоразводни узроци друга недеља 2 часа
2. Партнерско право трећа недеља 2 часа
Ванбрачна заједница.
Хомосексуална заједница.
ИИ Дечје право
Породични статус детета четврта недеља 2 часа
Родитељско старање. пета недеља 2 часа
Права детета шеста недеља 2 часа
Предмет Упоредно породично право обухвата савремена решења одређених породичноправних питања посматрана претежно у
европским правним системима (Француска, Немачка, Велика Британија, Скандинавске земље, Русија) у поређењу са домаћим
позитивним законодавством.
Практична настава:
Анализа судске праксе и хипотетичних случајева
4. Методе извођења наставе:
Интерактивна настава у оквиру теоријске наставе кроз претходно спремање студента за час, видео бим презентација, Сократов
метод, колективне и индивидуалне консултације, менторски рад.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Активност у току предавања
Присуство на аудиторним вежбама
Семинарски рад

Обавезна
Да
Да
Не

Поена
Завршни испит
30.00 Писмени испит
10.00 Усмени део испита
10.00

Поена
70.00
70.00

Литература
Р.бр.
1.

Аутор
Ковачек-Станић, Гордана

Назив
Упоредно породично право

Издавач
Центар за издавачку
делатност-Правни факултет у
Новом Саду

Година
2002
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КЊИГА ПРЕДМЕТА
Наставни предмет:

Управно право - посебни део

Ознака предмета: 0208
Број ЕСПБ:

10

Студијски програм(и) у којем
( OPM) Права - Општи смер, Мастер академске
се предмет изводи
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања:

Вежбе:

3

2

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Остали часови:

0

0

0

Предмети предуслови

Нема

1. Образовни циљ:
Стицање знања о унутрашњим пословима, као једној од најзначајнијих и најсложенијих области друштвеног живота у којој
надлежни државни органи (полиција) врше управну функцију државне власти.
2. Исходи образовања (Стечена знања):
Знање да је област унутрашњих послова детаљно регулисана законима и другим правним прописима и да је делатност полиције
стриктно подведена под правни оквир, што је један од основних постулата правне државе.
3. Садржај/структура предмета:
Садржај предмета
Теоријска настава:
1.
Појам, настанак и развој унутрашњих послова
2.
Органи унутрашњих послова
3.
Делатност органа унутрашњих послова
4.
Путне исправе. Заштита од пожара
5.
Оружје и муниција
6.
Лична карта. ЈМБГ
7.
Јавно окупљање
8.
Удружења грађана.
Практична настава:
Анализа практичних аспеката органа унутрашњих послова и њихових активности.
4. Методе извођења наставе:
Излагање материје уз навођење примера при обради сложених питања. Давање одговора на постављена питање.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Активност у току предавања
Присуство на аудиторним вежбама
Семинарски рад

Обавезна
Да
Да
Не

Поена
Завршни испит
30.00 Усмени део испита
10.00
10.00

Поена
70.00

Литература
Р.бр.
1.
2.

Аутор
Лончар, Зоран
-

Назив
Управно право - посебни део
Прописи из области унутрашњих послова

Издавач
Београд
-

Година
2005
-
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УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ, ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У НОВОМ САДУ
21000 НОВИ САД, ТРГ ДОСИТЕЈА ОБРАДОВИЋА 1

КЊИГА ПРЕДМЕТА
Наставни предмет:

Уставна заштита људских права

Ознака предмета: 0209
Број ЕСПБ:

10

Студијски програм(и) у којем
( OPM) Права - Општи смер, Мастер академске
се предмет изводи
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања:

Вежбе:

3

2

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Остали часови:

0

0

0

Предмети предуслови

Нема

1. Образовни циљ:
Стицање продубљених знања о непосредној уставносудској заштити људских права, начелима на којима заштита почива,
субјектима који имају активну легитимацију, уставној жалби, условима под којима се може користити, поступку одлучивања о
заштити људских права пред уставним судом.
2. Исходи образовања (Стечена знања):
Након положеног испита студент има знања неопходна за рад на припреми завршног мастер рада и за рад на правним
пословима у уставном суду, скупштини, државној администрацији, локалној самоуправи, правосуђу, адвокатури, код заштитника
права грађана, покрајинског омбудсмана
3. Садржај/структура предмета:
Теоријска настава: Појам (компаративно право, однос уставносудске и других облика заштите људских права); Основна људска
права (појам, правна природа, статус, уставна држава и основна права; утуживост); Принципи заштите (примат међународног
над унутрашњим правом; непосредно уставно гарантовање људских права; уређивање заштите људских права у уставу;
непосредна примена устава; непосредна уставно-правна заштита; Облици заштите (индиректна, непосредна); Инструменти
заштите (уставна жалба); предлог (захтев) за покретање изборног спора и забрану рада политичке странке); Поступци (поступак
по уставној жалби).
Практична настава: Анализа одлука уставног суда. Презентовање спорних уставно правних питања у вези са конкретним
предметом. Анализа спорних питања и дискусија.
4. Методе извођења наставе:
Интерактивно. Припрема студента на основу литературе и увида у праксу уставног суда . Презентација теоријског оквира.
Анализа одлука уставног суда, посебно спорних уставно правних питања. Дебата о проблему које је покренуто уставним
питањем које је предмет спора.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Активност у току предавања
Присуство на аудиторним вежбама
Семинарски рад

Обавезна
Да
Да
Не

Поена
Завршни испит
30.00 Усмени део испита
10.00
10.00

Поена
70.00

Литература
Р.бр.

Аутор

1.

Стојановић, Драган

2.

Ђурић, Владимир

Назив
Основна права човека – људска права у уставима
европских држава
Уставна жалба

3.

Пајванчиић, Маријана

Заштита слобода и права грађана

4.

Пајванчић, Маријана

5.

Стојановић, Драган

Поступци решавања изборних спорова пред
уставним судом
Уставно судство и заштита права и слобода
човека и грађанина

Издавач

Година

Ниш

1989

Београд
Зборник радова Правног
факултета Нови Сад, бр. 1 –
3/2002 стр. 219 – 229; Центар
за издавачку делатност
Правни живот бр. 12/1996 стр.
337 – 351; Удружење правника
Правни живот, бр. 12/1995. стр.
185.Удружење правника

2000
2002
1996
1995
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КЊИГА ПРЕДМЕТА
Наставни предмет:

Уставно судство

Ознака предмета: 0210
Број ЕСПБ:

10

Студијски програм(и) у којем
( OPM) Права - Општи смер, Мастер академске
се предмет изводи
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања:

Вежбе:

3

2

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Остали часови:

0

0

0

Предмети предуслови

Нема

1. Образовни циљ:
Стицање продубљених знања о надлежностима уставног суда и поступцима пред уставним судом на основу увида у литературу,
компаративну уставност и праксу уставног суда.
2. Исходи образовања (Стечена знања):
Након положеног испита студент има знања неопходна за припрему докторског рада као и за рад на сложенијим правним
пословима у уставном суду, скупштини, државној администрацији, локалној самоуправи, правосуђу, адвокатури.
3. Садржај/структура предмета:
Теоријска настава:
Облици заштите уставности (судска, уставносудска, парламентарна). Надлежност уставног суда (контрола
уставности/законитости; сукоб надлежности; одлучивање о кривици шефа државе и високих државних функционера; изборни
спорови; непосредна заштита људских права; одлучивање о забрани рада политичке странке; тумачење устава). Поступци пред
уставним судом (покретање поступка, овлашћени предлагачи, инструменти, ток поступка, одлучивање, дејство одлуке).
Практична настава:
Израда писаног рада, презентација рада, дискусија. Анализа одлуке уставног суда, и дискусија.
4. Методе извођења наставе:
Интерактивно. Припрема студента на основу литературе (уџбеник, закон о уставном суду, пословник уставног суда).
Презентација материје на слајд пројектору. Постављање питања и дебата о проблему покренутом питањем. Анализа одлука
уставног суда. Посета уставном суду.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Активност у току предавања
Присуство на аудиторним вежбама
Семинарски рад

Обавезна
Да
Да
Не

Поена
Завршни испит
30.00 Усмени део испита
10.00
10.00

Поена
70.00

Литература
Р.бр.

Аутор

Назив

1.

Кулић, Димитрије

2.

Lietzmann, Hans

3.

Поповић, Драгољуб

4.

Пајванчић, Маријана

5.

Пајванчић, Маријана

Уставни суд и оптужбе против највиших државних
функционера
Србија између устава и уставности

6.

Славнић, Љиљана

Федерализам и уставносудска функција

Уставно судство у свету
Улога уставног судства у политичко демократском процесу
Врсте контроле уставности и европске нове
демократије

Издавач

Година

Ниш
Политичка мисао бр. 4 стр.
118;
Зборник радова Правног
факултета у Новом Саду, бр.
1–3/1999. стр. 229;

1969

Правни живот, бр. 12 стр. 245,

1995

Београд
Зборник «Уставни суд у сусрет
новом Уставу Србије»,
Београд, 2004.

2005

2001
1999

2004
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