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КЊИГА ПРЕДМЕТА
Наставни предмет:

Bona fides римског права

Ознака предмета: D0013
Број ЕСПБ:

5

Студијски програм(и) у којем
( DOO) Приватно право, Докторске академске
се предмет изводи
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања:

Вежбе:

3

0

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Остали часови:

0

0

0

Предмети предуслови

Нема

1. Образовни циљ:
Представља продубљени курс из римског облигационог права, као и за упоредноправно изучавање питања савременог
облигационог права. Неопходан за израду теме докторске дисертације из римског приватног права и савременог облигационог
права.
2. Исходи образовања (Стечена знања):
Теоријска настава
Развој принципа: од fides-a до bona fides-a и од bona fides-a до fidesa. Bona fides у објективном и субјективном смислу. Објективни
bona fides: улога и значај у настанку савремених правила облигационог права. Aequitas (од једнакости до правичности) и bona
fides. Принцип правичности који садржи у себи и покрива принцип bona fides-a у римском посткласичном и у средњевековном
праву. Утицај тзв. општег интереса (utilitas publica) на значење и примену bona fides и aequitas.
Улога принципа bona fides данас.
Практична настава
Анализа изворних текстова и случајева реконструисаних на бази изворних текстова, реферати дискусија о посебним правним
проблемима.
3. Садржај/структура предмета:
Теоријска настава
Развој принципа: од фидес-а до бона фидес-а и од бона фидес-а до фидеса. Бона фидес у објективном и субјективном смислу.
Објективни бона фидес: улога и значај у настанку савремених правила облига-ционог права. Аеqуитас (од једнакости до
правичности) и бона фидес. Принцип правичности који садржи у себи и покрива принцип бона фидес-а у римском посткласичном
и у средњевековном праву. Утицај тзв. општег интереса (утилитас публица) на значење и примену бона фидес и аеqуитас.
Улога принципа бона фидес данас.
Практична настава
Анализа изворних текстова и случајева реконструисаних на бази изворних текстова, реферати дискусија о посебним правним
проблемима.
4. Методе извођења наставе:
Предавање, анализа текстова, решавање правних проблема, реферати и дискусија.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Активност у току предавања
Семинарски рад

Обавезна
Да
Не

Поена
Завршни испит
30.00 Усмени део испита
20.00

Поена
70.00

Литература
Р.бр.

Аутор

Назив

1.

Хорват, Маријан

Bona fides у развоју римског обвезног права

2.

Сич, Магдолна

Улога принципа бона фидес у регулисању
купопродаје у античком Риму

3.

Сич, Магдолна

Практикум из римског права – Живот и право у
римској империји

4.

Zimmermann, Reinhard Whittaker, Simon

Good Faith in European Contract Law

Издавач
Година
Загреб, (Надбискупска
1939
тискара)160 стр 160.
Центар за издавачку
делатност - Правни факултет у 1998
Новом Саду, стр. 79 – 91
Центар за издавачку
делатност - Правни факултет у 2002
Новом Саду, 275 стр.
Cambridge University Press,
2000
2000, 141 стр.
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КЊИГА ПРЕДМЕТА
Наставни предмет:

Грађанско процесно право - одабране теме

Ознака предмета: D000I4
Број ЕСПБ:

8

Студијски програм(и) у којем
( DOO) Приватно право, Докторске академске
се предмет изводи
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања:

Вежбе:

4

0

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Остали часови:

0

0

0

Предмети предуслови

Нема

1. Образовни циљ:
Даље академско усавршавање студената у најзначајнијим областима Грађанског процесног права са циљем њиховог
оспособљавања за самосталан научни и стручни рад. Продубљено изучавање појединих института или области грађанског
процесног права укључујући и израду докторских дисертација
2. Исходи образовања (Стечена знања):
Стицање продубљених знања и способности за самосталним обављањем научног рада, стручно усавршавање у најсложенијим
правничким проблемима везаним за обављање судијске и адвокатске службе, јавно бележничке праксе и у другим врстама
правничких струка у којима је неопходно продубљено знање из области Грађанског процесног права.
3. Садржај/структура предмета:
У оквирима предмета се изучава грађански судски поступак као основни метод правне заштите субјективних грађанских права.
Предметом су обухваћене три најзначајније форме остваривања овог вида правне заштите – парнични, ванпарнични и извршни
поступак. Поред наведеног обухваћена је и материја која се односи на организационо процесно право. У оквирима наведених
материја биће издвојене одређене тематске области од посебног значаја за изучавање Грађанског процесног права - било због
сложености теоретских питања које се у њима појављују, било због тога што имају изузетан практични значај или су
представљале предмет битнијих нормативних промена којима се принципијелно мења природа, садржај или значај овог вида
правне заштите или се њима мењају најзначајнији процесни институти.
У оквирима теоретске наставе студенти ће се упознати са одговарајућим решењима значајнијих правних система, исцрпнијим
изучавањем и анализом судске праксе и смислом и садржајем нових нормативних решења у одговарајућим областима
Грађанског процесног права. У оквирима теоретске наставе студентима се пружа могућност израде и јавне одбране семинарских
радова
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.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Активност у току предавања
Семинарски рад

Обавезна
Да
Не

Поена
Завршни испит
30.00 Усмени део испита
20.00

Поена
70.00

Литература
Р.бр.

Аутор

Назив

1.

Старовић,Боривој, Кеча,
Ранко

Грађанско процесно право

2.

Салма, Марија

Практикум за општи парнични поступак

Издавач
Година
Центар за издавачку
делатност - Правни факултет у 2004
Новом Саду
Центар за издавачку
делатност - Правни факултет у 2006
Новом Саду
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КЊИГА ПРЕДМЕТА
Наставни предмет:

Европско и међународно породично право

Ознака предмета: D0011
Број ЕСПБ:

5

Студијски програм(и) у којем
( DOO) Приватно право, Докторске академске
се предмет изводи
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања:

Вежбе:

3

0

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Остали часови:

0

0

0

Предмети предуслови

Нема

1. Образовни циљ:
Стицање ширих знања о најзначајнијој европској и међународној регулативи из области породичног права која доприноси
хармонизацији породичног права у Европи.
2. Исходи образовања (Стечена знања):
Након положеног испита студент стиче теоријска знања неопходна за почетак рада на припреми докторског рада, а након
завршетка студија оспособљен је за тумачење и примену европских и међународних конвенција из породичног права, за праксу
у области европског породичног права, као и за рад на сложенијим правним пословима у правосуђу, адвокатури, међународним
организацијама, државној администрацији и сл.
3. Садржај/структура предмета:
Теоријска настава
1. Права детета предвиђена Конвенцијом УН о правима детета 2. Породична права предвиђена Европском конвенцјом о
људским правима 3. Породична права предвиђена Повељом ЕУ о основним правима 4. Остваривање дечијих права према
Европској конвенцији 5. Усвојење према Европској конвенцији о усвојењу 6. Међудржавно усвојење према Хашкој конвенцији о
заштити деце и сарадњи у области међудржавног усвојења 7. Правни положај деце рођене ван брака према Европској
конвенцији из те области 8. Права детата на контакте са родитељима и другим блиским лицима према предвиђених Европском
конвенцијом из те области 9. Предлози Комисије за Европско породично право о уређењу породичних односа 10. Заштита
породичних права пред Европским судом за људска права 11. Пракса ЕСЉП у области породичних односа .
Практична настава:
Анализа правних прописа, судске праксе и решавање хипотетичких случајева, дискусија о правној проблематици.
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, семи-наски часови.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Активност у току предавања
Семинарски рад

Обавезна
Да
Не

Поена
Завршни испит
30.00 Усмени део испита
10.00

Поена
70.00

Литература
Р.бр.

Аутор

Назив
Конвенција УН о правима детета и нека питања
породичног законодавства Србије, објављено у
књизи "Права детета у свету и Југославији,"стр.
137-144
Пракса Европског суда за права човека у области
породичног права, Водич кроз одабрану судску
праксу, обј. У монографији Правни систем
Републике Србије – усаглашавање са правом
Европске уније, стр. 543-570
Право на поштовање приватног и породичног
живота у пракси Европског суда за права човека Водич кроз одабрану судску праксу стр. 19291962
Балансирање интереса и приоритети којима
треба тежити у области усвојења, стр. 1109-1123

1.

Цвејић-Јанчић, Олга

2.

Цвејић-Јанчић, Олга

3.

Цвејић Јанчић, Олга

4.

Цвејић-Јанчић, Олга

5.

Цвејић Јанчић, Олга

Породично право

6.

Ковачек Станић, Гордана

Породично право

Издавач

Година

Београдски центар за људска
права, Београд

1997

Ниш

2005

Архив за правне и друштвене
науке , Београд

2006

Правни живот, 9/2005.,
Београд
Центар за издавачку
делатност - Правни факултет у
Новом Саду
Центар за издавачку
делатност - Павни факултет у
Новом Саду

2005
2008
2007
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КЊИГА ПРЕДМЕТА
Наставни предмет:

Економика Европске уније

Ознака предмета: D0015
Број ЕСПБ:

5

Студијски програм(и) у којем
( DOO) Приватно право, Докторске академске
се предмет изводи
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања:

Вежбе:

3

0

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Остали часови:

0

0

0

Предмети предуслови

Нема

1. Образовни циљ:
је да се студенти упознају са свим релевантним аспектима, пре свега економског, функционисања ЕУ. Након успешног завршетка
курса студенти ће владати потребним знањима за свестрану анализу ЕУ. Тако ће студенти моћи да разумеју и објективно оцене,
прво, актуелна дешавања на међународном плану и, друго, односе Србије са ЕУ. Биће оспособљени да у организацији у којој
буду радили управљају променама у процесу приступања Србије у пуноправно чланство Европске уније.
2. Исходи образовања (Стечена знања):
Европска унија (ЕУ) је према многим показатељима највећа економска сила у свету. Не постоји ниједна економска интеграција у
којој су се земље, препознајући заједнички интерес, у толикој мери одрекле националног суверенитета у многим областима. Да
ли ће ЕУ успети да одговори изазовима са којима се суочава, да ли ће се даље ширити, како и докле. За Србију ЕУ је нарочито
значајна из два разлога. Прво, већ сада преко половине спољне трговине Србије се одвија са ЕУ и она је наш најзначајнији
економски партнер. Осим тога, у великом броју области (и на различите начине) институције ЕУ су присутне у нашој земљи.
Друго, стратешки циљ наше земље јесте чланство у ЕУ. Према свим оценама, процес прилагођавања привреде и читавог
друштва стандардима ЕУ ће доминирати овим просторима у наредним годинама.
3. Садржај/структура предмета:
Теоријска настава
Развој Европске уније. Из педесетогодишњег периода развоја ЕУ, у коме је било и успона и падова, могу се извући поучна
искуства. Различите области интегрисања, питања која су у различитим периодима била актуелна, проблеми у интеграцији,
упућују на закључак да је пут ка ЕУ сложен посао који захтева мултидисциплинарно знање.
Институције и начин одлучивања у ЕУ. Различите институције покривају различите сфере економских односа ЕУ. Начин
одлучивања је једно од најсложенијих питања у ЕУ.
Ефекти Европске уније. Разумевање позитивних и негативних ефеката интеграције налаже анализу различитих фундаменталних
економских механизама.
Економска политика Европске уније. ЕУ данас покрива све сегменте економске политике: монетарну политику, фискалну
политику, трговинску политику, пољопривредну политику, индустријску политику, политику конкуренције, политику саобраћаја,
еколошку политику итд. Највећи значај биће дат основним политикама: монетарној и фискалној политици, а у оквиру њих
концептима јединствене регионалне валуте (евро) и централне банке (Европска централна банка у Франкфурту).
Проширење Европске уније. Даље ширење ЕУ је актуелно питање, како за садашње чланице, тако и за потенцијалне (будуће)
земље чланице.
Приступање Србије Европској Унији. Шта Србија треба да уради на економском плану да би постала пуноправни члан ЕУ. Шта
Србију очекује ју процесу приступања ЕУ- приступни фондови прилагођавање. Шта Србију очекује као пуноправног члана.
Користи. ``Трошкови`` пуноправног чланства.
4. Методе извођења наставе:
Предавања, семинари, дискусије, колоквијуми, тестови, посета институцијама у земљи и иностранству
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Активност у току предавања
Семинарски рад

Обавезна
Да
Не

Поена
Завршни испит
30.00 Усмени део испита
20.00

Поена
70.00

Литература
Р.бр.

Аутор

Назив

1.

Прокопијевић, Мирослав

Европска унија – увод

2.

Јовановић, Мирослав

Европска економска интеграција

3.

Grauwe, Pol De

Економија монетарне уније

4.

Baldwin,Richard,
Wyplosz,Charles

<енх>Тхе Ецономицс оф Еуропеан
Интегратион</енг>(допунска литература)

5.

Artis, Mike, Nixson, Frederick The Economics of the European Union

Издавач

Година

ЈП Службени гласник, Београд
Економски факултет у
Београду
Издавачка књижарница Зорана
Стојановића, Сремски
Карловци-Нови Сад

2005

McGraw-Hill

2004

<енг<Оxфорд Унив.
Пресс</енг>

2006

2004
2004

Страна 5
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КЊИГА ПРЕДМЕТА
Наставни предмет:

Међународно приватно право - одабране теме

Ознака предмета: D000I5
Број ЕСПБ:

8

Студијски програм(и) у којем
( DOO) Приватно право, Докторске академске
се предмет изводи
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања:

Вежбе:

4

0

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Остали часови:

0

0

0

Предмети предуслови

Нема

1. Образовни циљ:
Стицање продубљеног знања у одабраним областима приватноправних односа са елементом иностраности, упознавање са
најновијим теоријским и методолошким питањима, тумачењима од интереса за развој научне мисли и правне науке у домаћем и
компаративном праву у области међународног приватног права; потпуно овладавање методологијом научноистраживачког рада,
стицање способности јавног презентовања резултата истраживања, критичког сагледавања сопственог и рада других.
2. Исходи образовања (Стечена знања):
Студент по завршетку овог курса достиже висок ниво познавања области међународног приватног права и методологије научног
рада у оквиру ове дисциплине који је потребан за даље самостално бављење правном науком; оспособљен је за тумачење
резултата научног рада на високом нивоу; оспособљен је за критичко сагледавање и тумачење најновијих идеја и теорија у
развоју научне мисли и праксе у области; оспособљен је да да свој оригиналан допринос по правилима дисциплине путем
израде докторске дисертације.
3. Садржај/структура предмета:
Теоријска настава
Теорија међународног приватног права; Методи међународног приватног права; Начела међународног приватног права;
Одабране теме из области сукоба закона; Одабране теме из области сукоба надлежности; Признање и извршење иностраних
одлука; Унификација и хармонизација међународног приватног права.
Семинарска настава
Обрада посебних проблема који се везују за теме теоријске наставе у форми усмених излагања, израде кратких есеја, дискусија;
израда и одбрана семинарских радова.
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 ради продубљивања појединих тематских јединица и одбране
семинарских радова; колективне и индивидуалне консултације.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Активност у току предавања
Семинарски рад

Обавезна
Да
Не

Поена
Завршни испит
30.00 Усмени део испита
20.00

Поена
70.00

Литература
Р.бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Аутор
Варади,Тибор,
Бордаш,Бернадет,
Кнежевић,Гашо,
Живковић, Мирко,
Станивуковић, Маја
Живковић, Мирко
Dicey,Albert, Morris,John
Kegel,Gerherd, Schurig,Klaus
Mayer-Heuzé

Назив
Међународно приватно право, девето издање,
одабрани делови
Међународно приватно право – општи део,
одабрани делови
Еволуција идеја о решавању сукоба закона
The Conflict of Laws, Vol. 1-2
Internationales Privatrecht
Droit international prive

Издавач

Година

Београд

2007

Београд

2006

Ниш
London
Munchen
Montchrestien

2004
2000
2000
2004
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КЊИГА ПРЕДМЕТА
Наставни предмет:

Међународно приватно право Европске уније

Ознака предмета: D000I7
Број ЕСПБ:

5

Студијски програм(и) у којем
( DOO) Приватно право, Докторске академске
се предмет изводи
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања:

Вежбе:

3

0

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Остали часови:

0

0

0

Предмети предуслови

Нема

1. Образовни циљ:
Стицање продубљеног знања у области међународног приватног права Европске уније у процесу хармонизације права у
државама чланицама. Упознавање са местом међународног приватног права у правном поретку Уније и са изворима; стицање
специјалног знања у области интерпретације извора кроз анализу праксе Европског суда правде
2. Исходи образовања (Стечена знања):
Студент по завршетку овог курса достиже висок ниво познавања хармонизованог међународног приватног права Европске
уније. Оспособљен је за критичко сагледавање и тумачење правних извора с обзиром на потребу хармонизације права држава
на различитим нивоима.
3. Садржај/структура предмета:
Теоријска настава
Правни основ и место међународног приватног права ЕУ у правном поретку Уније; Извори међународног приватног права Уније;
Примена и тумачење појединих извора; Надлежност Европског суда правде; Пракса Европског суда правде.
Семинарска настава
Обрада посебних проблема који се везују за теме теоријске наставе у форми усмених излагања, израде кратких есеја, дискусија;
израда и одбрана семинарских радова.
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 ради продубљивања појединих тематских јединица и одбране
семинарских радова; колективне и индивидуалне консултације.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Активност у току предавања
Семинарски рад

Обавезна
Да
Не

Поена
Завршни испит
30.00 Усмени део испита
20.00

Поена
70.00

Литература
Р.бр.
1.
2.
3.
4.

Аутор
<ебг>Стоне, Петер</енг>
Богдан, Мицхаел
Богдан, Мицхаел
Weatherhill, Stephen

Назив
EU Private International Law
Concise Introduction to EU Private International Law
EU Private International Law: An EC Court Casebook
EU Law : Cases and Materials

Издавач
London
Groningen
Groningen
Oxford

Година
2008
2006
2006
2006
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21000 НОВИ САД, ТРГ ДОСИТЕЈА ОБРАДОВИЋА 1

КЊИГА ПРЕДМЕТА
Наставни предмет:

Методологија научноистраживачког рада

Ознака предмета: D00010
Број ЕСПБ:

6

Студијски програм(и) у којем
( DOO) Приватно право, Докторске академске
се предмет изводи
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања:

Вежбе:

4

0

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Остали часови:

0

0

0

Предмети предуслови

Нема

1. Образовни циљ:
Стицање знања: 1) О појмовима научни метод и научна методологија; о разлици између филозофског и научног сазнања; о
гранама филозофије права: о врстама научних метода и њиховим теоријским основама - социолошки, психолошки, правни метод
- нормативистички и фактички приступ, догматички и нормативни метод, остали правни методи; појмови појам и закон, тумачење
права - врсте, 2) О Поступку истраживања - предмет истраживања, радна дефиниција,хипотеза, план истраживања, 3) О начину
прикушпљања грађе, писању научног рада и техничким правилија која треба поштовати.
2. Исходи образовања (Стечена знања):
Допуна знања које је стечено на основним и дипломским академским студијама, боље сагледавање сложености изучавања
феномена "право" у његовим различитим димензијама, боље препознавање филозофских и теоријско-методолошких приступа у
позитивноправним решењима; овладавање методологијом и техником истраживања и писања научног рада.
3. Садржај/структура предмета:
Теоријска настава
Методологија: љ) општи приступ, методолошки поступак, в) техничке методе.
Практична настава:
Разговор са докторантима о темама њихових дисертација, програму рада, теоријско-методолошком приступу у обрадитеме,
фазама уз обличавању рада, припрми наступа пред комисијом за одбраму.
4. Методе извођења наставе:
Интерактивно. Презентација материје и дискусије са докторантима о начину на који треба приступити раду на дисертацијама.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Активност у току предавања
Семинарски рад

Обавезна
Да
Не

Поена
30.00 Писмени испит
20.00

Завршни испит

Поена
70.00

Литература
Р.бр.
1.
2.
3.
4.

Аутор
Мирослав Печујлић
Славко Боројевић
Слободан Благојевић
Алан Узелац

Назив
Методологија друштвених наука
Методологија експерименталног научног рада
Методологија права
Приручник за израду сем. и др. научних радова

Издавач
Београд
Нови Сад
Београд
Београд

Година
1976
1974
1997
2004
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КЊИГА ПРЕДМЕТА
Наставни предмет:

Неважност уговора

Ознака предмета: D000I6
Број ЕСПБ:

5

Студијски програм(и) у којем
( DOO) Приватно право, Докторске академске
се предмет изводи
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања:

Вежбе:

3

0

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Остали часови:

0

0

0

Предмети предуслови

Нема

1. Образовни циљ:
Стицање ширих теоријских и практичних знања из области неважности уговора.
2. Исходи образовања (Стечена знања):
Стицање продубљених знања, потребних за тумачење и примену правила у материји неважности уговора.
3. Садржај/структура предмета:
Теоријска настава
1. Појам и врсте неважности облигационих уговора (непостојећи, ништави и рушљиви уговори)
2. Појам јавног поретка, добрих обичаја и императивних прописа – опште границе слободе уговарања
3. Посебне границе слободе уговарања
4. Круг непостојећих уговора
5. Забрањени (противзаконити) уговори
6. Случајеви на граници ништавости и рушљивости (посебно о зеленашким уговорима)
7. Право на нападање ништавих уговора
8. Реституција и недопуштена реституција код ништавих уговора
9. Одузимање предмета престације код ништавих уговора
10. Конверзија ништавих уговора
11. Делимична ништавост
12. Круг рушљивих уговора (мане воље): принуда, превара и заблуда
13. Лица овлашћена на нападање рушљивих уговора
14. Правне последице рушљивих уговора (реституција и еx нунц дејство)
15. Конвалидација рушљивих уговора
16. Посебно о ништавости уговора због повреде правила о форми
Практична настава
Анализа судске праксе
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.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Активност у току предавања
Семинарски рад

Обавезна
Да
Не

Поена
Завршни испит
30.00 Усмени део испита
20.00

Поена
70.00

Литература
Р.бр.

Аутор

1.

Салма, Јожеф

2.

Перовић, Слободан

3.

Перовић, Слободан

Назив
Облигационо право, шесто издање,део о
одштетном праву
Забрањени уговори у имовинскоправним
односима
Формални уговори у грађанском праву

Издавач
Година
Центар за издавачку
делатност - Правни факултет у 2007
Новом Саду
Службени лист СФРЈ, Београд,

1975

Научна Књига, Београд

1964
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УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ, ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У НОВОМ САДУ
21000 НОВИ САД, ТРГ ДОСИТЕЈА ОБРАДОВИЋА 1

КЊИГА ПРЕДМЕТА
Наставни предмет:

Облигационо право-имовинска и неимовинска
штета

Ознака предмета: D000I1
Број ЕСПБ:

8

Студијски програм(и) у којем
( DOO) Приватно право, Докторске академске
се предмет изводи
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања:

Вежбе:

4

0

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Остали часови:

0

0

0

Предмети предуслови

Нема

1. Образовни циљ:
Стицање ширих теоријских и практичних знања из области одговорности за проузроковање имовинске и неимовинске штете.
2. Исходи образовања (Стечена знања):
Оспособљавање студената за самостално подношење тужбе за накнаду штете и самостално вођење парнице ради накнаде
штете.
3. Садржај/структура предмета:
Теоријска настава
1.Појам и врсте штете
2. Услови, основи и врсте грађанскоправне одговорности
3. Посебно о имовинској штети
4. Посебно а неимовинској штети
5. Правила о накнади имовинске и неимовинске штете
Практична настава
Анализа судске праксе
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.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Активност у току предавања
Семинарски рад

Обавезна
Да
Не

Поена
Завршни испит
30.00 Усмени део испита
20.00

Поена
70.00

Литература
Р.бр.

Аутор

Назив

1.

Салма, Јожеф

Облигационо право - део о одштетном праву

2.

Станковић, Обрен

Накнада штете

Издавач
Центар за издавачку
делатност Правног факултета
у Новом Саду
, Номос, Београд,

Година
2007
1998
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УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ, ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У НОВОМ САДУ
21000 НОВИ САД, ТРГ ДОСИТЕЈА ОБРАДОВИЋА 1

КЊИГА ПРЕДМЕТА
Наставни предмет:

Породично право - брачно и партнерско право

Ознака предмета: D000I3
Број ЕСПБ:

8

Студијски програм(и) у којем
( DOO) Приватно право, Докторске академске
се предмет изводи
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања:

Вежбе:

4

0

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Остали часови:

0

0

0

Предмети предуслови

Нема

1. Образовни циљ:
Стицање продубљених знања о разноликости признатих облика заједничког живота у савременом упоредном породичном праву
(брак, ванбрачна хетеросексуална заједница, заједница лица истог пола, партнерски односи). Упознавање студената са
достигнутим правним стандардима у модерном упоредном праву у регулисању разноврских партнерских заједница, као и са
тенденцијама даљег развоја правне регулативе у тој области.
2. Исходи образовања (Стечена знања):
Након положеног испита студент ће стећи шира знања о стању и кретању пре свега, европске правне мисли и праксе по питању
разноврсности модерних партнерских заједница и све изразитије приватизације у овој области. Облик заједничког живота постаје
ствар избора а не државне принуде, а право појединца да одлучује о свом приватном животу се битно проширује у односу на
раније историјске епохе, захваљујући развоју теорије о људским правима, која своју свестрану примену има пре свега у
породичном праву. Студенти се оспособљавају за даље праћење и продубљено проучавање актуелних породичноправних
проблема у овој области, чије је познавање од превасходне важности у циљу стварања хармонизованог правног простора и
омогућавање слободног кретања људи, јер слободно кретање људи није могуће обезбедити без признавање слободе кретања
њихових породица и њиховог правног признавања у свим својим разноврсним облицима.
3. Садржај/структура предмета:
Теоријска настава
Брачно право - склапање брака, дејства брака - лични односи, личноимовински односи, брачни имовински односи, престанак
брака, развод брака -бракоразводни узроци, бракоразводни поступак, медијација, правне последице престанка брака.
Партнерско право, ванбрачна заједница, концепти ванбрачне заједнице, услови за настанак, дејства, престанак, правне
последице престанка, заједница лица истог пола, концепти заједнице лица истог пола, услови за настанак, дејства, престанак,
правне последице престанка.
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, семинарски часови.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Активност у току предавања
Семинарски рад

Обавезна
Да
Не

Поена
Завршни испит
30.00 Усмени део испита
20.00

Поена
70.00

Литература
Р.бр.

Аутор

Назив

1.

Цвејић-Јанчић, Олга

Породично право-Брачно право

2.

Цвејић-Јанчић, Олга

Породично право

3.

Цвејић-Јанчић, Олга

4.

Цвејић-Јанчић, Олга

5.

Цвејић-Јанчић, Олга

6.

Цвејић-Јанчић, Олга

Развод брака у нашем и страном праву
Надлежност у породичним поступцима –
Специјализовани породични судови
Брак и развод у Ново породично законодавство ,
Изд. Правни факултет у Крагујевцу – Центар за
породично право стр. 137 – 157
Да ли је брак превазиђен? – Нови облици
заједничког живота, стр. 443-458

7.

Ковачек-Станић, Гордана

Породично право

8.

Ковачек-Станић, Гордана

Упоредно породично право

9.

Ковачек-Станић, Гордана

10.

Драшкић, Марија

Компарација различитих европских правних
концепата
Породично право-права детета

Издавач
Година
Центар за издавачку
делатност - Правни факултет у 2001
Новом Саду
Центар за издавачку
далтаност - Правни факултет у 2008
Новом Саду
Дневник, Нови Сад
1987
Право теорија и пракса, Нови
2004
Сад
Правни факултет у Крагујевцу
– Центар за породично право,
2006
Зборник радова
Правни живот бр. 9/2001

2001

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

2007
2002

Европско законодавство

2007

Службени гласник

2006
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УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ, ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У НОВОМ САДУ
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КЊИГА ПРЕДМЕТА
Наставни предмет:

Право архитектуре, урбанизма и грађевинарства

Ознака предмета: D000I9
Број ЕСПБ:

5

Студијски програм(и) у којем
( DOO) Приватно право, Докторске академске
се предмет изводи
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања:

Вежбе:

3

0

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Остали часови:

0

0

0

Предмети предуслови

Нема

1. Образовни циљ:
Очување архитектонске баштине, урбанистичко планирање и изградња грађевинских објеката су од прваразредног значаја за
сваку модерно организовану државу. У Србији је та област уређена великим бројем различитих прописа. Међутим, недостају
кадрови који имају адекватан ниво знања за њихову правилну примену у пракси. Такво стање се пре свега може приписати
чињеници да се та материја не изучава системски ни на једном од правних факултета у Србији. Увођење овог наставног
предмета би омогућило продубљено, научно бављење релевантним питањима која се односе на правне аспекте архитектуре,
урбанизма и грађевинарства, а тиме и стварање кадровске основе за увођење нових облика образовања на основним и мастер
студијама.
2. Исходи образовања (Стечена знања):
По завршетку овог курса студенти ће стећи системски увид у област Права архитектуре, урбанизма и грађевинарства. Повезаће
знања која су на претходним студијама фрагментарно стицали у оквиру појединих дисциплина. Биће оспособљени за даље
самостално бављење правном науком, за адекватно тумачење резултата научног рада, за критичко сагледавање и тумачење
нормативних решења и за разумевање новог правног амбијента који настаје под утицајем интегра-ционих процеса.
3. Садржај/структура предмета:
Теоријска настава: 1. Уводне теме; 2. Извори права (закони, подзаконски акти, узансе); 3. Урбанистички стандарди; 4.
Просторно и урбанистичко планирање; 5. Правна заштита архитектонске и урбанистичке баштине; (правна заштита
архитектонског наслеђа; правна заштита урбаних целина; правна заштита споменика културе; правна заштита пејзажних целина;
правна заштита природне средине); 6. Евиденција непокретности; 7. Грађевинско земљиште; 8. Својински односи (право својине;
грађење на земљишту противно вољи власника; право грађења на туђем земљишту; експропријација; добра у општој употреби;
концесије); 9. Уговорно регулисање односа (уговор о купопродаји непокретности; уговор о градњи објекта; уговор о ортаклуку
ради изградње грађе-винског објекта и др); 9. Обезбеђење потраживања (хипотека и др.). 10. Урбанистичко-технички услови за
реконструкцију и изградњу објеката; 11. Урбанистичке дозволе; 12. Грађевински пројекат; 13. Дозвола за градњу; 14. Управни
надзор над градњом објеката (инспекција); 15. Комуналне накнаде за уређење земљишта; 16. Употребна дозвола; 17. Укњижба;
18. Промет непокретности; 19. Легализација бесправно изграђених објеката; 20. Рушење басправно изграђених објеката; 21.
Одговорност за штету; 22. Право архитектуре, урбанизма и грађевинарства у Европској унији.
Практична настава: Општи семинари организовани у сарадњи са установама и органима који су надлежни за питања у домену
архитектуире, урбанизма и грађевинарства.
4. Методе извођења наставе:
Рад са малим групама уз коришћење савремених наставних средстава (Power-point презентације и сл). Интерактивна настава.
Наставник поступно уводи студенте у тематску област. Указује на битне елементе и на могуће дилеме. Поставља проблем и
долази до решења кроз разговор са студентима. На крају часа резмира пређено градиво и упућује студенте на додатну
литературу и изворе који омогућују детаљније упознавање одређене материје. Повремено се организују часови семинарске
наставе на којима студенти самостално излажу резултате индивидуалних или групних истраживања и воде дискусију о спорним
питањима, уз повремено активно учешће наставника.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Активност у току предавања
Семинарски рад

Обавезна
Не
Не

Поена
Завршни испит
30.00 Усмени део испита
30.00

Поена
70.00

Литература
Р.бр.

Аутор

1.

Sweet, Justin

2.

Huet, Michael

Назив
Legal aspects of architecture, engineering and the
construction process
Le Droit de l architecture

3.

Auby, Jean-Bernard

Droit de l urbanisme et de la construction

4.

Jacquot, Henri

Droit de l urbansime

Издавач

Година

St. Paul

1994

Paris
Droit de l urbanisme et de la
construction
Paris

1990
1989
1989
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КЊИГА ПРЕДМЕТА
Наставни предмет:

Право животне средине

Ознака предмета: D000I8
Број ЕСПБ:

5

Студијски програм(и) у којем
( DOO) Приватно право, Докторске академске
се предмет изводи
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања:

Вежбе:

3

0

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Остали часови:

0

0

0

Предмети предуслови

Нема

1. Образовни циљ:
Стицање продубљеног знања у области Права животне средине. Студентима треба омогућити да стекну целовит увид у све
правне аспекте човековог односа према животној средини. То значи да треба повезати знања из домена уставног, управног,
грађанског, привредног, кривичног, међународног и других традиционалних грана права.
2. Исходи образовања (Стечена знања):
По завршетку овог курса студенти ће стећи системски увид у област Права животне средине. Повезаће знања која су на
претходним студијама фрагментарно стицали у оквиру појединих дисциплина. Биће оспособљени за даље самостално бављење
правном науком, за адекватно тумачење резултата научног рада, за критичко сагледавање и тумачење нормативних решења и
за разумевање новог правног амбијента који настаје под утицајем интеграционих процеса.
3. Садржај/структура предмета:
Теоријска настава
1. Уводне теме; 2. Различити аспекти заштите животне средине; 3. Право животне средине (појам, правна природа и основна
начела); 4. Извори права животне средине; 5. Међународно право животне средине; 6. Право животне средине у Европској унији;
7. Уставне основе права животне средине у Републици Србији; 8. Поступци органа управе и локалне самоуправе у области
заштите животне средине; 9. Кривичноправна заштита животне средине 10. Грађанскоправна заштита животне средине; 11.
Економска анализа права животне средине и одрживи развој.
4. Методе извођења наставе:
Рад са малим групама уз коришћење савремених наставних средстава (Power-point презентације и сл). Интерактивна настава.
Наставник поступно уводи студенте у тематску област. Указује на битне елементе и на могуће дилеме. Поставља проблем и
долази до решења кроз разговор са студентима. На крају часа резмира пређено градиво и упућује студенте на додатну
литературу и изворе који омогућују детаљније упознавање одређене материје. Повремено се организују часови семинарске
наставе на којима студенти самостално излажу резултате индивидуалних или групних истраживања и воде дискусију о спорним
питањима, уз повремено активно учешће наставника.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Активност у току предавања
Семинарски рад

Обавезна
Да
Не

Поена
Завршни испит
30.00 Усмени део испита
20.00

Поена
70.00

Литература
Р.бр.
1.

Аутор
-

Назив
Основи права животне средине

Издавач
Нови Сад

Година
2008
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КЊИГА ПРЕДМЕТА
Наставни предмет:

Право интелектуалне својине

Ознака предмета: D0010
Број ЕСПБ:

5

Студијски програм(и) у којем
( DOO) Приватно право, Докторске академске
се предмет изводи
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања:

Вежбе:

3

0

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Остали часови:

0

0

0

Предмети предуслови

Нема

1. Образовни циљ:
Циљ наставног предмета је да студенти докторских студија стекну продубљено теоријско 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):
Студенти ће на потпунији начин упознати национално, међународно и наднационално право интелектуалне својине. Стечена
знања ће им омогућити да се активно укључе у даља научна истраживања у тој области. Они ће бити оспособљени да критички
анализирају актуелна нормативна решења и да на директан или индиректан начин доприносе имплементацији европских и
светских правних стандарда у правни систем Републике Србије, што је посебно значајно са становишта укључивања нашег
друштва у савремене интеграционе процесе. При том треба имати у виду потребу да се у релативно кратком времену изврши
имплемемнтација acquis communautaire, која намеће потребу за научницима и стручњацима оваквог профила. С обзиром на
друштвени и економски значај интелектуалне својине, може се очекивати да ће докторске студије у овој области допринети
укупном развоју правног система и економије.
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)
4. Методе извођења наставе:
Интерактивна настава која обухавата уводно излагање 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
Семинарски рад

Обавезна
Да
Не

Поена
Завршни испит
30.00 Усмени део испита
20.00

Поена
70.00

Литература
Р.бр.
1.

Аутор
Марковић, Слободан

2.

Бесаровић, Весна

3.

Дамњановић,Катарина,
Марић,Владимир

Назив

Издавач

Година

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

Службени гласник, Београд

2000

, Центар за публикације
Правног факултета у Београду

2005

Интелектуална својина

Београд

2007
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КЊИГА ПРЕДМЕТА
Наставни предмет:

Приватно право у Европској унији

Ознака предмета: D00002
Број ЕСПБ:

10

Студијски програм(и) у којем
( DOO) Приватно право, Докторске академске
се предмет изводи
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања:

Вежбе:

6

0

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Остали часови:

0

0

0

Предмети предуслови

Нема

1. Образовни циљ:
Стицање продубљеног знања у области приватног права Европске заједнице, односно Европске уније; упознавање са
теоријским и методолошким питањима, тумачењима од интереса за развој научне мисли и правне науке у области права ЕЗ и у
компаративном праву у државама чланицама; потпуно овладавање методологијом научно-истраживачког рада, стицање
способности јавног презентовања резултата истраживања, критичког сагледавања сопственог и рада других.
2. Исходи образовања (Стечена знања):
Стицање продубљеног знања у области приватног права Европске заједнице, односно Европске уније; упознавање са
теоријским и методолошким питањима, тумачењима од интереса за развој научне мисли и правне науке у области права ЕЗ и у
компаративном праву у државама чланицама; потпуно овладавање методологијом научно-истраживачког рада, стицање
способности јавног презентовања резултата истраживања, критичког сагледавања сопственог и рада других.
3. Садржај/структура предмета:
Теоријска настава
Паневропска интеграција: идеја, историјат, правнополитички циљеви.
Приватно право у Европи (национално, међународно, наднационално).
„Европеизација“ приватног права у Европској унији (координација, хармонизација, унификација)
Хармонизација као начин правне интеграције (правни основ, правни инструменти, усвајање хармонизованих стандарда заштите)
Спровођење у живот хармонизације (законска имплементација, правна средства за случај не-имплементације)
Спровођење у живот права ЕЗ у државама чланицама (тумачење и примена права ЕЗ у државама чланицама, надлежност
Европског суда правде да тумачи право ЕЗ)
Утицај Европског суда правде на развој „европеизованог“ приватног права (принцип узајамног признавања и принцип државе
порекла)
Супстанцијално приватно право ЕЗ – извори
Одабрана питања из супстанцијалног приватног права ЕЗ (на пр. уговорно право, вануговорна одговорност, имовинско право,
итд.)
Семинарска настава
Обрада посебних проблема који се везују за теме теоријске наставе у форми усмених излагања, израде кратких есеја, дискусија;
израда и одбрана семинарских радова.
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 ради продубљивања појединих тематских јединица и одбране
семинарских радова; колективне и индивидуалне консултације.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Активност у току предавања
Семинарски рад

Обавезна
Да
Не

Поена
Завршни испит
30.00 Усмени део испита
20.00

Поена
70.00

Литература
Р.бр.

Аутор

1.

Вукадиновић, Радован

2.

Николић, Душан

Назив
Право Европске уније
Хармонизација и унификација грађанског права
(елементи за стратегију развоја правне
регулативе

Издавач

Година

Крагујевац
Центар за издавачку
делатност - Правни факултет у
Новом Саду

2006
2004
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КЊИГА ПРЕДМЕТА
Наставни предмет:

Реална средства обезбеђења потраживања у
римском праву

Ознака предмета: D0014
Број ЕСПБ:

5

Студијски програм(и) у којем
( DOO) Приватно право, Докторске академске
се предмет изводи
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања:

Вежбе:

3

0

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Остали часови:

0

0

0

Предмети предуслови

Нема

1. Образовни циљ:
Стицање знања о настанку правила о реалним средсвима обезбеђења у Римском праву, посебно о онима која су преузета у
савремена права или представљају основ атипичних случајева у савременом праву.
2. Исходи образовања (Стечена знања):
Представља продубљени курс о реалним средсвима обезбеђења у Риму, као и основ за упоредно-правно изучавање питања
везаних за залогу (државинску и бездржавинску на покретним и непокретним стварима /hypotheca/), као и за фидуцијарни пренос
права својине.
3. Садржај/структура предмета:
Теоријска настава
Упознавање са изворима овог института и разматрање питања систематизације реалних средстава обезбеђења у Римском
праву. Настанак, циљ и питање акцесорности. Врсте: fiducia, pignus (датум, conventum), hypotheca – предности и недостаци
појединих врста са аспекта дужника и повериоца.
Предмет залоге. Овлашчења залогопримца. Питање уговарања комисорне клаузуле; datio in solutum; вишеструког залагања исте
ствари. Заштита. Атипични случајеви реалних средстава обезбеђења.
Практична настава
Анализа изворних текстова и случајева реконструисаних на бази изворних текстова, реферати дискусија о посебним правним
проблемима.
4. Методе извођења наставе:
Предавање, анализа текстова, решавање правних проблема, реферати и дискусија.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Активност у току предавања
Семинарски рад

Обавезна
Да
Не

Поена
Завршни испит
30.00 Усмени део испита
20.00

Поена
70.00

Литература
Р.бр.

Аутор

Назив
Актуелност забране продаје залоге заложном
повериоцу позног Римског царства

1.

Сич, Магдолна

2.

Сич, Магдолна

Условљавање преноса својине исплатом цене као
средство обезбеђења по римском и нашем
савременом праву,

3.

Сич, Магдолна

Реформа заложног права у Србији – упоредно
правни аспекти

Издавач
Година
Правни живот, бр. 1о, том 2,
2006
Београд, 2оо6, стр. 613 – 637.
Зборник радова Правног
факултета у Новом Саду, Нови
Сад, 1/2оо6, стр. 73-1о2,
2006
Центар за издавачку
делатност - Правни факултет у
НовомСаду
Правни живот, тематски број,
Право и слобода, 2о година
Копаоничке школе природног
2007
права, бр. 11, том III, Београд,
2оо7, стр. 449 – 469.
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КЊИГА ПРЕДМЕТА
Наставни предмет:

Рецепција римског права

Ознака предмета: D0016
Број ЕСПБ:

5

Студијски програм(и) у којем
( DOO) Приватно право, Докторске академске
се предмет изводи
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања:

Вежбе:

3

0

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Остали часови:

0

0

0

Предмети предуслови

Нема

1. Образовни циљ:
Стицање знања о римској елаборацији појмова рес, неготиум и доминиум, обиму њихове рецепције у средњевековним и
модерним правним школама и разликама у дефинисању ових појмова у римској и савременој науци грађанског права.
2. Исходи образовања (Стечена знања):
Продубљено познавање појмова ствар, правни посао и својина, које појмове савремена доктрина сврстава међу кључне појмове
приватног права. Употпуњавање слике о сложености савременог феномена 'право' сагледавањем његове историјске димензије.
Изоштравање критичког погледа према одређеним правним решењима. Овладавање методологијом и техником истраживања
која прати самостални научноистраживачки рад, посебно оспособљеност за коришћење електронских архива извора римског
права.
3. Садржај/структура предмета:
Теоријска настава:
Појмови ствар, правни посао и својина у римском праву, у делима најистакнутијих представника правних школа почев од школе
глосатора до пандекнте науке. Упоредни приказ становишта римске и савремене науке грађанског права.
Практична настава:
Анализа римских правних текстова (на српском и на латинском језику).
4. Методе извођења наставе:
Интерактивно. Излагање материје и анализа извора. Студенти се припремају за наставу анализом извора и прорадом
литературе. Излажу материју по задатим темама, постављају питања, учествују у дискусији.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Активност у току предавања
Семинарски рад

Обавезна
Да
Не

Поена
Завршни испит
30.00 Усмени део испита
20.00

Поена
70.00

Литература
Р.бр.
1.

Аутор
Шаркић,Срђан,
Маленица,Антун

2.

Маленица, Антун

3.

Станојевић, Обрад

4.

Бакотић, Лујо

Назив
Правне теорије и институције антике, II део Рим, 2
изд.(поглавље о римској доктрини о појму права).
Јустинијанова Дигеста, Прва књига, превео А.
Маленица, Београд 1997 или 2003.
Гај, Институције, превео О. Станојевић
Јустинијанове Институције, превео др Лујо
Бакотић

Издавач

Година

Нови Сад

2004

Београд

1997

Нолит, Београд.

1982

Београд

1912

Страна 17

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

КЊИГА ПРЕДМЕТА
Наставни предмет:

Систем приватног права

Ознака предмета: D00001
Број ЕСПБ:

10

Студијски програм(и) у којем
( DOO) Приватно право, Докторске академске
се предмет изводи
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања:

Вежбе:

6

0

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Остали часови:

0

0

0

Предмети предуслови

Нема

1. Образовни циљ:
У Србији је област приватног права деценијама проучавана фрагментарно, у склопу више наставних и научних дисциплина.
Гране грађанског права, привредно право и међународно приватно право су третиране као засебне целине. Такав приступ је био
у складу са иделогијом социјалистичког друштва која се, између осталог, заснивала на ставу да приватна имовина и приватно
право нису у складу са интересима класе на власти и да их треба заменити јавноправном регулативом. У земљама
континенталне Европе, развијен је другачији, системски приступ. Приватно право се изучава као системска целина. На тим
принципима се заснивала и правна наука у Србији до Другог светског рата.
Увођењем докторских студија у области приватног права, створиће се предуслови да се правна наука и правно образовање у
Србији ускладе са традиционалним концептом и европским вредностима.
2. Исходи образовања (Стечена знања):
По завршетку овог курса студенти ће стећи системски увид у област приватног права. Повезаће знања која су на претходним
студијама стицали у оквиру грана грађанског права, привредног права, међународног привредног права, међународног приватног
права и грађанског процесног права. Биће оспособљени за даље самостално бављење правном науком, за адекватно тумачење
резултата научног рада, за критичко сагледавање и тумачење нормативних решења и за разумевање новог правног амбијента
који настаје под утицајем интеграционих процеса
3. Садржај/структура предмета:
Теоријска настава
Појам приватног права и његово место у систему права. Приватно право у различитим правним културама. Источњачки и
западњачки модел регулисања приватноправне материје. Приватно право у правним системима ангоамеричког типа. Приватно
право у континенталној Европи. Индоевропски корени. Римско приватно право. Средњовековно приватно право. Ius commune
Europeaum. Обликовање националног права. Велике кодификације приватног права. Интеграциони процеси. Међународно право.
Наднационално (комунитарно право). Хармонизација и унификација приватног права. Приватно право у Србији. Приватно право
у средњовековној Србији. Европеизација приватног права у Србији у XIX веку. Приватно право у Краљевини Југославији.
Приватно право у Војводини између два светска рата. Приватно право у Социјалистичкој Југославији. Савремено приватно право
у Србији. Поједине гране приватног права. Правци развоја.
Семинарска настава
Студенти припремају и јавно бране семинарске радове који се односе на област приватног права.
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 ради продубљивања појединих тематских јединица и одбране
семинарских радова; колективне и индивидуалне консултације.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Активност у току предавања
Семинарски рад

Обавезна
Да
Не

Поена
Завршни испит
30.00 Усмени део испита
20.00

Поена
70.00

Литература
Р.бр.
1.
2.
3.
4.
5.

Аутор
Ђорђевић, Андра
Wхиттакер, Симон
Селлерс, Мортимер
Тарановски, Теодор
Шаркић,Срђан,
Поповић,Драгољуб

Назив

Издавач

Година

Систем приватног (грађанског) права
Прецедент у енглеском праву: поглед са тврђаве
Доктрина прецедента у САД
Историја српског права у Немањићкој држави

Београд
Европски правник - Нови Сад
Европски правник - Нови Сад
Београд

1996
2007
2007
1996

Велики правни системи и кодификације

Београд

1996

6.

Николић, Душан

Увод у систем грађанског права

7.

Попов, Даница

Грађанско право – општи део

8.

Николић, Душан

Хармонизација и унификација грађанског права

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

2007
2007
2004
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КЊИГА ПРЕДМЕТА
Наставни предмет:

Стварно право - одабране теме

Ознака предмета: D000I2
Број ЕСПБ:

8

Студијски програм(и) у којем
( DOO) Приватно право, Докторске академске
се предмет изводи
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања:

Вежбе:

4

0

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Остали часови:

0

0

0

Предмети предуслови

Нема

1. Образовни циљ:
У области стварног права се последњих година могу приметити значајне промене. У многим земљама се врши
денационализација државне имовине. Приватна својина постаје доминантан својински облик. Истовремено, мењају се
традиционална схватања о њеној природи и друштвеној функцији. Приватна својина се све чешће третира као привилегија
односа. Другачије схватање својине, често изискује другачије схватање других стварноправних института. Многи од њих имају
нека нова обележја. Осим тога, под утицајем интеграционих процеса настају нови правни институти. То се пре свега односи на
средства обезбеђења потраживања и сл.
Циљ овог наставног предмета је двојак. С једне стране, он треба да омогући системско сагледавање правне регулативе и
принципа стварног права, а са друге стране детаљно изучавање појединих стварноправних института, у контексту актуелних
промена, које се одигравају под утицајем глобализације и европеизације права.
2. Исходи образовања (Стечена знања):
По завршетку овог курса студенти ће стећи системски увид у област стварног права. Повезаће знања која су на претходним
студијама стицали у оквиру грађанског права са актуелним променама појединих правних института. Биће оспособљени за даље
самостално бављење правном науком, за адекватно тумачење резултата научног рада, за критичко сагледавање и тумачење
нормативних решења и за разумевање новог правног амбијента који настаје под утицајем интеграционих процеса.
3. Садржај/структура предмета:
Теоријска настава
Подсећање: појам, врсте и битна обележја стварног права. Историја стварног права. Својина – одабране теме. Државина –
одабране теме. Службености – одабране теме. Суседска права – одабране теме. Заложно право – одабране теме. Право
грађења – одабране теме. Односи у области становања – одабране теме. Реални терети – одабране теме. Право прече
куповине. Евиденција непоректности – одабране теме. Хармонизација и унификација стварног права. Европеизација стварног
права. Еурохипотека.
Семинарска настава
Студенти припремају и јавно бране семинарске радове који се односе на област приватног права.
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 ради продубљивања појединих тематских јединица и одбране
семинарских радова; колективне и индивидуалне консултације.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Активност у току предавања
Семинарски рад

Обавезна
Да
Не

Поена
Завршни испит
30.00 Усмени део испита
20.00

Поена
70.00

Литература
Р.бр.

2.

Аутор
Станковић,Обрен,
Орлић,Миодраг
Стојановић, Драгољуб

3.

-

4.

Попов, Даница

Стварно право
Ка новом стварном праву Србије (Нацрт Законика
о својини и другим стварним правима)
Појам и врсте државине

5.

Цветић, Раденка

Практикум за судску праксу – грађанско право

6.

Попов,Даница,
Цветић,Раденка,

Практикум за грађанско право - Стварно право

7.

Цветић, Раденка

Право прече куповине

8.

Николић, Душан

Основни извори стварног права

1.

Назив

Издавач

Година

Стварно право

Београд

2005

Београд

1998

Београд

2007

Нови Сад
Центар за издавачку
делатност - Правни факултет у
Новом Саду
Центар за издавачку
делатност - Правни факултет у
Новом Саду
Центар за издавачку
делатност - Правни факултет у
Новом Саду
Центар за издавачку
делатност - Правни факултет у
Новом Саду

2002
2004
1992
2002
2007
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КЊИГА ПРЕДМЕТА
Наставни предмет:

Упоредно дечије право

Ознака предмета: D0012
Број ЕСПБ:

5

Студијски програм(и) у којем
( DOO) Приватно право, Докторске академске
се предмет изводи
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања:

Вежбе:

3

0

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Остали часови:

0

0

0

Предмети предуслови

Нема

1. Образовни циљ:
Стицање продубљених знања из области дечјег права посматраног компаративно у европској перспективи. Постизање
компетенција које омогућују научну обраду појединих питања савременог дечјег права.
2. Исходи образовања (Стечена знања):
Оспособљавање студената за постизање квалификације експерта у области дечјег права европских земаља и домаћег
позитивног права. Оспосбљавање студената за анализу, синтезу и предвиђање решења и последица теоретских и практичних
питања савременог дечјег права. Овладавање методима, поступцима и процесима истраживања, развој критичког и
самокритичког мишљења и приступа а у циљу добијања оригиналних научних резултата.
3. Садржај/структура предмета:
Породични статус детета: Утврђивање и оспоравање материнства и очинства
Родитељско старање: Заједничко родитељско старање као савремени облик старања и када родитељи не воде заједнички
живот. самостално родитељско старање. Правни положај родитеља који не врши родитељско право
Права детета: Право детета на сазнање свог порекла. Право детете на одржавање личних односа са блиским лицима. Право
детета на изражавање мишљења и друга.
Биомедицинско зачеће и правни положај детета.
Усвојење као облик заштите детета без родитељског старања
Предмет Упоредно дечје 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, те савремене теоријске концепте дечјег права и појединих питања. Осим тога, обухвата и
одговарајуће конвенције из ове области.
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
Семинарски рад

Обавезна
Да
Не

Поена
Завршни испит
30.00 Усмени део испита
20.00

Поена
70.00

Литература
Р.бр.

Аутор

Назив

1.

Ковачек-Станић, Гордана

Упоредно породично право, одговарајући делови

2.

Ковачек Станић, Гордана

Породично право: партнерско, дечје и
старатељско право, одговарајући делови

3.

Wardle, Lynn and Williams,
Camille

Balancing Interest and Pursuing Priorities in
(одговарајући чланци)

Издавач
Година
Центар за издавачку
делатност - Правни факултет у 2002
Новом Саду
Центар за издавачку
делатност - Правни факултет у 2007
Новом Саду
Family Law, SAD

2007
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