УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ, ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У НОВОМ САДУ
21000 НОВИ САД, ТРГ ДОСИТЕЈА ОБРАДОВИЋА 1
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КЊИГА ПРЕДМЕТА
Наставни предмет:

Банкарско право - продубљени курс - банкарско
уговорно право

Ознака предмета: 6009
Број ЕСПБ:

10

Студијски програм(и) у којем
( DJ3) Јавно право, Докторске академске
се предмет изводи
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања:

Вежбе:

5

0

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Остали часови:

0

0

0

Предмети предуслови

Нема

1. Образовни циљ:
Циљ предмета је стицање продубљених знања о систему правних норми којима се регулишу банкарски послови.
2. Исходи образовања (Стечена знања):
Опособљавање студената за научно-истраживачки и практичан рад у вези са закључивањем и тумачењем банакарских
послова.
3. Садржај/структура предмета:
1. Општи део банкарског уговорног права
а) Појам и извори банкарског уговорног права.
в) Појам, врсте (активни,пасивни, неутрални банкарски послови), особине и значај банкарских послова.
2. Посебни део банкарског уговорног права
а) Уговор о новчаном депозиту
б) Уговор о текућем рачуну
в) Уговор о сефу
г) Уговори о кредиту ( новчани и кредити одговорности)
д) Посао кредитне карте
ђ) Уговор о есконту
ж) Уговор о форфетирању
з) Уговор о факторингу
и) Банкарски емисиони посао
ј) Клиринг
к) Банкарска дознака
л) Документарни акредитив
љ) Документарни инкасо
м) Банкарска гаранција и банкарско јемство
4. Методе извођења наставе:
Теоријска предавања, индивидуалне и колективне консултације, семинарски рад.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Активност у току предавања

Обавезна
Да

Поена
Завршни испит
30.00 Усмени део испита

Поена
70.00

Литература
Р.бр.
1.
2.

Аутор
Шогоров С.;
Царић С

Назив
Банкарско право
Банкарски послови и хартије од вредности

Издавач
Нови Сад
Нови Сад

Година
2013
2000
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21000 НОВИ САД, ТРГ ДОСИТЕЈА ОБРАДОВИЋА 1

КЊИГА ПРЕДМЕТА
Наставни предмет:

Историја државе и права 1 и 2

Ознака предмета: 6010
Број ЕСПБ:

10

Студијски програм(и) у којем
( DJ3) Јавно право, Докторске академске
се предмет изводи
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања:

Вежбе:

5

0

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Остали часови:

0

0

0

Предмети предуслови

Нема

1. Образовни циљ:
Стицања знања из правне историје која предтсвљају продубљивање оног што је у основним студијама већ рађено
2. Исходи образовања (Стечена знања):
Могућност коришћења историјскоправне литературе и самосталног читања и тумачења извора
3. Садржај/структура предмета:
Теоријска настава
Семинарска настава
4. Методе извођења наставе:
Предавања, консултације, читање и тумачење извора
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Активност у току предавања

Обавезна
Да

Поена
Завршни испит
30.00 Усмени део испита

Поена
70.00

Литература
Р.бр.
1.
2.
3.
4.
5.

Аутор
Т. Тарановски
С. Јовановић
А. Соловјев
В. Ћоровић
Група аутора

Назив
Историја српског права у нем. држави
Сабрана дела
Законодавство Стефана Душана
Историја Југославије
Историја српског народа 1-6

Издавач
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд

Година
1996
1990
1996
1989
1980
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КЊИГА ПРЕДМЕТА
Наставни предмет:

Кривично право - продубљени курс (одабране теме)

Ознака предмета: 6012
Број ЕСПБ:

10

Студијски програм(и) у којем
( DJ3) Јавно право, Докторске академске
се предмет изводи
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања:

Вежбе:

5

0

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Остали часови:

0

0

0

Предмети предуслови

Нема

1. Образовни циљ:
Циљ предмета је да се изучи целокупни систем материје кривичног права, као и да се одреди место и значај кривичног права у
целокупном правном систему државе
2. Исходи образовања (Стечена знања):
Исходи образовања огледају се у стицању продубљених теоријских знања из оних области материје кривичног права које се
сматрају фундаменталним, као и стицању елементарних практичних искустава.
3. Садржај/структура предмета:
Теоријска настава
1. Општи појам кривичног дела; 2. Радња кривичног дела; 3. Предвиђеност у закону; 4. Противправност; 5. Основи искључења
противправности; 6. Дело малог значаја; 7. Нужна одбрана; 8. Крајња нужда; 9. Основи искључења противправности који нису
предвиђени кривичним законом; 10. Појам кривице; 11. Умишљај; 12. Нехат; 13. Основи искључења кривице; 14.
Неурачунљивост; 15. Битно смањена урачунљивост; 16. Стварна заблуда; 17. Правна заблуда; 18. Сила и претња; 19. Посебни
случајеви одговорности у кривичном праву; 20. Скривљена неурачунљивост; 21. Кривична одговорност малолетника.
Семинарска настава
Семинарски радови из појединих питања предметне материје, који ће бити јавно презентовани и брањени, након чега се
дискутује о истима.
4. Методе извођења наставе:
Исцрпно и детаљно излагање предметне материје, коришћење примера из судске праксе, анализа релевантних домаћих и
страних законских прописа који регулишу односну материју, интерактивна настава, активно учешће студената, проблемски
приступ темама, 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

Обавезна
Да

Поена
Завршни испит
30.00 Усмени део испита

Поена
70.00

Литература
Р.бр.
1.
2.
3.
4.
5.

Аутор
Зоран Стојановић
Љубиша Лазаревић
Фрањо Бачић
Claus Roxin
Helmut Frister

Назив
Коментар Кривичног законика
Коментар Кривичног законика
Казнено право – опћи дио
Strafrecht – Allgemeiner Teil, Band 1, 3.Aufl.
Strafrecht – Allgemeiner Teil, 2. Auflage

Издавач
Службени гласник
Савремена администрац.
Информатор
C.H.Beck
C.H.Beck

Година
2006
2006
1998
1997
2007
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КЊИГА ПРЕДМЕТА
Наставни предмет:

Кривично процесно право - посебни кривични
поступци

Ознака предмета: 6011
Број ЕСПБ:

10

Студијски програм(и) у којем
( DJ3) Јавно право, Докторске академске
се предмет изводи
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања:

Вежбе:

5

0

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Остали часови:

0

0

0

Предмети предуслови

Нема

1. Образовни циљ:
Циљ продубљеног курса је стицање продубљених научних знања о посебним процесним формама
2. Исходи образовања (Стечена знања):
Након положеног испита студент има продубљена знања и вештине, који му омогућавају да самостално и критички разматра
проблематику посебног дела кривичног процесног права и да самостално предузима оригинално истраживање.
3. Садржај/структура предмета:
Појам процесне форме, диференцијација процесних форми, оправдање диференцијације; појам, основи, обележја, избор и
врсте упрошћених процесних форми; поступак према малолетницима; поступак за кривична дела организованог криминала
4. Методе извођења наставе:
предавања и студијски истраживачки рад
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Активност у току предавања

Обавезна
Да

Поена
Завршни испит
30.00 Усмени део испита

Поена
70.00

Литература
Р.бр.

Аутор

1.

Фејеш Иштван

2.

Бркић Снежана

3.

Лукић Татјана

4.
5.

Лукић Татјана
Бркић Снежана
Тихомир Васиљевић,
Момчило Грубач

6.
7.

Љубиша Лазаревић,
Момчило Грубач

8.
9.

Николић Данило
A. Gaito

10.

Бркић Снежана

11.

Manning G.A

12.

Лукић Татјана

13.

Лукић Татјана

Назив
«Испитивање личности малолетника у кривичном
поступку», необјављена магистарска теза
:«Рационализација кривичног поступка и
упрошћене процесне форме»
„Посебности кривичног поступка за организовани
криминал, тероризам и корупцију“
„Одузимање имовине криминалцима“
„Заштита сведока у кривичном поступку“

Издавач
Правни факултет у Новом
Саду

«Коментар Законика о кривичном поступку»
«Коментар Закона о малолетним учиниоцима
кривичних дела и кривичноправној заштити
малолетних лица»
„Споразум о признању кривице“
I giudizi semplificati
„Нове процесне форме у Законику о кривичном
поступку“, Југословенска ревија за криминологију
и кривично право 1/2002
Financial investigation and Forensic accounting
„Прање новца – превентивне мере, репресивне
мере и међудржавна сарадња“, Зборник Правног
факултета у Новом Саду 3/2006
„Борба против прања новца у Европи“, Зборник
Правног факултета у Новом Саду 3/2008.

Година
1983

Нови Сад

2004

Нови Сад

2008

Београд
Нови Сад

2009
2005

Београд

2008

Београд

2005

Ниш
Падова

2006
1989
2002

Неw Yорк

2000
2006
2008
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КЊИГА ПРЕДМЕТА
Наставни предмет:

Локална самоуправа

Ознака предмета: 6022
Број ЕСПБ:

10

Студијски програм(и) у којем
( DJ3) Јавно право, Докторске академске
се предмет изводи
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања:

Вежбе:

5

0

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Остали часови:

0

0

0

Предмети предуслови

Нема

1. Образовни циљ:
Основни циљ наставног предмета Локална самоуправе је стицање продубљених теоријских знања о функционисању система
локалне самоуправе.
2. Исходи образовања (Стечена знања):
Након положеног испита из наставног предмета Локална самоуправа, студенти докторских студија поседовали би продубљено
теоријско знање о најважнијим појмовима из научне области локалне самоуправе. Проучавањем различитих теоријских
схватања о најважнијим питањима локалне самоуправе студенти би добили основу за формирање сопствених схватања, као
неопходне претпоставке за наставак успешног бављења правном теоријом и за писање докторске дисертације из ове уже научне
области.
3. Садржај/структура предмета:
Теоријска настава
Обухвата: Појам, смисао и значај локалне самоуправе; Одређивање и разграничење појмова територијалне организације власти,
територијалне аутономије, локалне самоуправе, децентрализације и деконцентрације власти; Однос локалне самоуправе и
других нивоа територијалне организација власти; Врсте система локалне самоуправе – једностепен и вишестепен систем,
јединствен и различит правни режим локалне самоуправе; Правни режим великих градова и специјалних јединица локалних
самоуправе; Послови локалне самоуправе: методи утврђивања надлежности локалне самоуправе, врсте послова локалне
самоуправе, сопствени и пренесени делокруг локалне самоуправе, расподела послова између различитих јединица локалне
самоуправе; Организација локалне самоуправе: локална представничка тела, локални извршни органи, локална управа;
Међусобни односи јединица локалне самуправе; Однос централних органа и органа јединица локалне самоуправе; Контрола
локалне самоуправе; Правна заштита локалне самоуправе; Финансирање локалне самоуправе и локална имовина; Изборни
систем у локалним самоуправама; Настанак и развој локалне самоуправе у Србији, Правни режим локалне самоуправе у
Републици Србији; Смисао и значај Европске повеље о локалној самоуправи.
Практична настава:
Припрема есеја на тему коју студент изабере.
4. Методе извођења наставе:
Теоријска настава, презентација на слајд пројектору. Интерактивна настава. Учешће студената у настави (дискусија, припрема и
презентовање есеја).
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Активност у току предавања

Обавезна
Да

Поена
Завршни испит
30.00 Усмени део испита

Поена
70.00

Литература
Р.бр.

Аутор

Назив

1.

Блажић, Ђорђије

Систем локалне самоуправе

2.

Димитријејвић, Предраг,
Вучетић, Дејан

Систем локалне самоуправе

3.
4.
5.
6.
7.

Влатковић, Милан
Милков, Драган
Марковић, Ратко
Костић М. Лазо
Јовичић, Миодраг

Право локалне самоуправе
Управно право I
Уставно право
Административно право Краљевине Југославије I
Локална самоуправа

Издавач
Факултет за државне и
европске студије, Подгорица
Центар за публикације –
Правни факултет
Универзитета у Нишу, Ниш
Бања Лука
Правни факултет, Нови Сад
Правни факултет, Београд
Геца Кон, Београд
Службени гласник, Београд

Година
2012
2011
2008
2013
2013
1933
2006
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21000 НОВИ САД, ТРГ ДОСИТЕЈА ОБРАДОВИЋА 1

КЊИГА ПРЕДМЕТА
Наставни предмет:

Међународно и европско антидискриминационо
право

Ознака предмета: 6007
Број ЕСПБ:

10

Студијски програм(и) у којем
( DJ3) Јавно право, Докторске академске
се предмет изводи
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања:

Вежбе:

5

0

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Остали часови:

0

0

0

Предмети предуслови

Нема

1. Образовни циљ:
Стицање знања о развоју, функцијама и значају међународног и европског антидискриминационог права у оквирима
међународне заједнице и Европске уније.
2. Исходи образовања (Стечена знања):
Способност примене начела једнакости и антидискриминационог права у међународном праву, праву Европске уније и праву
Србије. Способност критике националног антидискриминационог права са становишта међународног и европског права.
3. Садржај/структура предмета:
Теоријска настава
1.
Извори међународног и европског антидискриминационог права
2.
Историјат развоја начела једнакости
3.
Начело једнакости у међународном и европском праву
4.
Општа забрана дискриминације у међународном и европском праву
5.
Забрана расне дискриминације у међународном праву
6.
Забрана дискриминације жена у међународном праву
7.
Забрана дискриминације по основу држављанства у праву Европске уније
8.
Забрана дискриминације засноване на полној припадности и сексуалној орјентацији
9.
Забрана дискриминације засноване на расном и етничком пореклу у Европској унији
10.
Забрана дискриминације засноване на религији или веровању у Европској унији
11.
Забрана дискриминације особа са посебним потребама у Европској унији
12.
Забрана дискриминације засноване на старосној доби у Европској унији
4. Методе извођења наставе:
Интерактивна настава која обухвата 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 и семинарски рад;
колективне и индивидуалне консултације.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Активност у току предавања

Обавезна
Да

Поена
Завршни испит
30.00 Усмени део испита

Поена
70.00

Литература
Р.бр.
1.
2.
3.
4.

Аутор
Р. Етински, И. Крстић
McKean
E. Ellis
M. Bell

Назив
EU Law on the Elimination of Discrimination
Equality and Discrimination under International Law
EU Anti-Discrimination Law
Anti-Discrimination Law and the European Union

Издавач
Maribor/Belgrade
Oxford
Oxford
Oxford

Година
2009
1983
2004
2002
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КЊИГА ПРЕДМЕТА
Наставни предмет:

Међународно привредно право - продубљени курс

Ознака предмета: 6020
Број ЕСПБ:

10

Студијски програм(и) у којем
( DJ3) Јавно право, Докторске академске
се предмет изводи
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања:

Вежбе:

5

0

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Остали часови:

0

0

0

Предмети предуслови

Нема

1. Образовни циљ:
Циљ предмета је стицање продубљених знања о институтима Међународног привредног права и институционалним и правним
аспектима међународног привредног пословања.
2. Исходи образовања (Стечена знања):
Постизање оспособљености студената за научно-истраживачки и практичан рад у међународном привредном пословању.
3. Садржај/структура предмета:
На предавањима ће студенти бити упознати са следећим тематским областима:
Уводна предавања (извори међународног привредног права, међународне организације као субјект међународног
пословног права)
Прекогранични промет роба, услуга и капитала
Спољнотрговинско пословање
Страна улагања и концесије
Арбитражно решавање спорова
Системи продаје у међународној трговини
Општа правила међународних трговачких уговора (закључивање, извршење, одговорност)
Нови уговори у међународној трговини
4. Методе извођења наставе:
Предавања, индивидуалне и колективне консултације
и семинарски радови
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Активност у току предавања

Обавезна
Да

Поена
Завршни испит
30.00 Усмени део испита

Поена
70.00

Литература
Р.бр.

Аутор

Назив

1.

Вилус, Царић, Шогоров,
Ђурђев, Дивљак

Међународно привредно право

2.
3.
4.

Дивљак
Вукадиновић Р.
Ђуровић, Ћирић

Практикум за Међународно привредно право
Међународно пословно право – општи део
Међународно трговинско право

Издавач
Центар за издавачку
делатност Правног факултета
у Новом Саду
Нови Сад
Крагујевац
Ниш

Година
2012
2004
2005
2005
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КЊИГА ПРЕДМЕТА
Наставни предмет:

Међународно радно право

Ознака предмета: 6017
Број ЕСПБ:

10

Студијски програм(и) у којем
( DJ3) Јавно право, Докторске академске
се предмет изводи
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања:

Вежбе:

5

0

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:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Појам и извори међународног радног права
Оснивање, карактеристике, циљеви и методи рада МОР-а
Нормативна делатност МОР-а
Основна радна и социјална права у актима МОР-а
Социјално осигурање и социјална сигурност у актима МОР-а
Документи УН о социјално-економским правима
Документи радног и социјалног права Савета Европе
Радно и социјално право Европске уније

Семинарска настава
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;
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Активност у току предавања

Обавезна
Да

Поена
Завршни испит
30.00 Усмени део испита

Поена
70.00

Литература
Р.бр.

Аутор

1.
2.

Предраг Јовановић
Боривоје Шундерић

3.

Б. Лубарда и остали

4.

Б. Лубарда

Назив
Радно право
Право Међународне организације рада
Усклађеност права и праксе Србије и Црне Горе
са Измењеном европском социјалном повељом,
Европско радно право

Издавач

Година

Службени гласник, Београд
Правни факултет, Београд

2005
2001

Council of Europe , Подгорица

2005

ЦИД, Подгорица

2204
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КЊИГА ПРЕДМЕТА
Наставни предмет:

Организација и одговорност власти

Ознака предмета: 6005
Број ЕСПБ:

10

Студијски програм(и) у којем
( DJ3) Јавно право, Докторске академске
се предмет изводи
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања:

Вежбе:

5

0

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Остали часови:

0

0

0

Предмети предуслови

Нема

1. Образовни циљ:
Академско усавршавање студента и оспособљавање за научни рад у једној од најважнијих области Уставног права која изучава
организацију највиших органа државне власти у различитим уставним системима
2. Исходи образовања (Стечена знања):
Стечено продубљено и проширено образовање из области организације и одговорности државне власти, потребно за потпуније
разумевање савремених уставних система и функционисања државе уопште. Стечен научно-теоријски основ за критичко
сагледавање рада државних органа, као и за тумачење и примену уставних одредби у вези са организацијом и одговорношћу
власти.
3. Садржај/структура предмета:
Теоријска настава
Изучаваће се најважнија питања организације власти и њен утицај на функционисање држава и развој уставних система.
Основне наставне целине предмета су: сувереност и легитимност државне власти, функције државне власти, одговорност
државне власти, парламентарни систем, председнички систем, полупредседнички систем, скупштински систем, ауторитарни
систем, утицај уставних норми на ефикасност и одговорност државних власти.
Практична настава
Анализа рада конкретног органа државне власти, уз евентуално учешће функционера органа државне власти, припрема есеја.
4. Методе извођења наставе:
Интерактивна настава која обухвата предавање наставника, презентација путем слајд пројектора и учешће студената питањима,
коментарима, дискусијом, излагањем. Студенти се самостално припремају за час, док припрема градива обухвата самостални
рад, консултације са наставником, могућност израде есеја.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Активност у току предавања

Обавезна
Да

Поена
Завршни испит
30.00 Усмени део испита

Поена
70.00

Литература
Р.бр.

Аутор

Назив

1.
2.
3.

Ласли, Харолд
Лоwеинстеин, Карл
Марковић, Ратко

Политичка граматика I, II
Political Power and Governmental process
Уставно право и политичке институције

4.

Пајванчић, Маријана

Уставно право

5.

Сокол, Смиљко/Смердел,
Бранко

6.

Орловић, Слободан

Издавач

Година

Геца Кон, Београд
Цхицаго
Службени гласник, Београд
Правни факултет у Новом
Саду, Центар за издавачку
делатност

1934
1957
2011

Организација власти-политичке идеје, уставни
модели, збиља

Загреб

1988

Начело поделе власти у уставном развоју Србије

Правни факултет
Универзитета у Београду

2008

2011
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КЊИГА ПРЕДМЕТА
Наставни предмет:

Право конкуренције

Ознака предмета: 6023
Број ЕСПБ:

10

Студијски програм(и) у којем
( DJ3) Јавно право, Докторске академске
се предмет изводи
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања:

Вежбе:

5

0

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Остали часови:

0

0

0

Предмети предуслови

Нема

1. Образовни циљ:
Циљ предмета је стицање продубљених знања о систему 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
1. Појам права конкуренције
2. Историјски развој права конкуренције
3. Извори права
4. Рестриктивни споразуми
5. Злоупотреба доминантног положаја
6. Концентрације учесника на тржишту и њихова контрола
7. Контрола државне помоћи
8. Институционални аспекти заштите конкуренције
9. Процесни аспекти заштите конкуренције
10. Систем санкција
Практична настава – Дискусија у оквиру одабраних тема.
4. Методе извођења наставе:
Теоријска предавања, индивидуалне и колективне консултације.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе

Обавезна

Поена

Завршни испит

Поена

Литература
Р.бр.
1.

Аутор
Борис Беговић, Владимир
Павић

2.

Стеван Шогоров

3.
4.

Giorgio Monti
Richard Wish
Влатка Буторац Малнар,
Јасминка Пецотић
Кауфман, Синиша
Петровић

5.

Назив
Увод у Право конкуренције
Монополистички споразуми у југословенском
праву
EC Competition Law
Competition Law
Право тржишног натјецаања

6.

Иванка Спасић

Основни концепти права конкуренције у ЕУ и
Србији – усаглашености и разлике, Право и
привреда 1-4/2008, стр. 71-91

7.

Борис Беговић, Владимир
Павић

Шта је то конкуренција и како се штити

8.

Душан Поповић

9.

Горана Кршикапа, Милош
Андровић

Условно одобравање концентрација у тзв. новим
индустријама, Право и привреда бр. 5-8/2008, стр.
705-714
Недостаци усвојених решења у новом Закону о
заштити конкуренције, Право и привреда1-3/2010,
стр. 111-124

Издавач

Година

Београд

2012

Београд

1989

Cambridge
New York

2008
2008

Загреб

2013

2008
Београд: Центар за
либерално-демократске
студије

2010
2008
2010
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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 међународне продаје - продубљени курс

Ознака предмета: 6019
Број ЕСПБ:

10

Студијски програм(и) у којем
( DJ3) Јавно право, Докторске академске
се предмет изводи
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања:

Вежбе:

5

0

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Остали часови:

0

0

0

Предмети предуслови

Нема

1. Образовни циљ:
Циљ предмета је стицање продубљених знања о правним нормама којима је регулисана међународна продаја робе.
2. Исходи образовања (Стечена знања):
Постизање оспособљености студената за научно-истраживачки и практичан рад у међународном привредном пословању.
3. Садржај/структура предмета:
На предавањима ће студенти бити упознати са следећим тематским областима:
Значајне међународне организације у области међународне продаје робе (УНИДРОИТ, УНЦИТРАЛ, Хашка
конференција за међународно приватно право, Међународна трговинска комора, Економска комисија УН за Европу)
Извори права међународне продаје (међународне конвенције, аутономни извори)
Појам међународне продаје према Конвенцији УН о уговорима у међународној продаји робе
Закључење уговора о међународној продаји робе
Извршење уговора о међународној продаји робе
о
Обавезе продавца
о
Обавезе купца
Неизвршење (повреда) уговора о међународној продаји робе и правне последице
4. Методе извођења наставе:
Предавања, индивидуалне и колективне консултације
и семинарски радови
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Активност у току предавања

Обавезна
Да

Поена
Завршни испит
30.00 Усмени део испита

Поена
70.00

Литература
Р.бр.

Аутор

1.

Вилус, Царић, Шогоров,
Ђурђев, Дивљак

2.

Вилус

3.

Дивљак

4.

Перовић Ј

5.

Капор

6.

Голдштајн

7.
8.

Ђуровић, Ћирић
Ћирић, Цветковић

9.

Мисита

Назив
Међународно привредно право

10.

Драшкић

11.

Голдштајн

Коментар Конвенције УН о међународној продаји
робе
Практикум за Међународно привредно право
Битна повреда уговора – Међународна продаја
робе
Купопродаја робе у спољној трговини
Конвенција Уједињених народа о уговорима о
међународној продаји робе
Међународно трговинско право
Међународно трговинскоправо – стручни есеји
О условима примјене Бечке конвенције о
међународној продаји робе
Обавезе продавца према унификованим
прописима о међународној купопродаји
Право међународне купопродаје, I,II

12.

Фишер Шобот С.

Право међународне продаје

Издавач
Центар за издавачку
делатност Правног факултета
у Новом Саду

Година
2012

Загреб

1981

Нови Сад

2004

Београд

2004

Нови Сад

1972

Загреб

1980

Ниш
Ниш

2005
2001

Сарајево

1990

Београд

1966

Загреб
Центар за издавачку
делатност Правног факултета
у Новом Саду, Нови Сад

1965
2014
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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 - продубљени курс право друштава капитала

Ознака предмета: 6014
Број ЕСПБ:

10

Студијски програм(и) у којем
( DJ3) Јавно право, Докторске академске
се предмет изводи
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања:

Вежбе:

5

0

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Остали часови:

0

0

0

Предмети предуслови

Нема

1. Образовни циљ:
Циљ наставног предмета је овладавање студената неопходним знањима о правним нормама којима се уређује статус друштава
капитала као најзначајних носилаца привредних активности у друштву.
2. Исходи образовања (Стечена знања):
Оспособљавање студената за научно-истраживачки и практичан рад
3. Садржај/структура предмета:
- Општи део –
Појам, карактеристике и врсте друштава капитала у нашем и упоредном праву
- Акционарско друштво
Појам, врсте и значај; Оснивање акционарских друштава; Основни капитал; Улози чланова (акционара) и имовина друштва;
Акције, Правни односи акционара и друштва (права и обавезе акционара); Управљање; Престанак друштва.
- Друштво са ограниченом одговорношћу
Појам и оснивање; Основни капитал; Улози чланова и имовина друштва; Права и обавезе члана друштва; Удео; Пренос и
престанак удела; Управљање; Иступање из друштва и искључење члана; Престанак друштва.
- Повезивање привредних друштава
Матична и зависна друштва; Друштва са узајамним учешћем; Холдинг и други облици повезивања.
- Статусне промене и промене правне форме привредних друштава.
4. Методе извођења наставе:
Теоријска предавања и вежбе
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Активност у току предавања

Обавезна
Да

Поена
Завршни испит
30.00 Усмени део испита

Поена
70.00

Литература
Р.бр.

Аутор

Назив

1.

Арсић, Зоран, Марјнаски,
Владимир

Право привредних друштава

2.

Васиљевић, М

Компанијско право, Право привредних друштава
Србије и ЕУ

Издавач
Година
Центра за издавачку
делатност Правног факултета 2013
Универзитета у Новом Саду
Београд

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:

Радно и социјално право - продубљени курс

Ознака предмета: 6016
Број ЕСПБ:

10

Студијски програм(и) у којем
( DJ3) Јавно право, Докторске академске
се предмет изводи
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања:

Вежбе:

5

0

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Остали часови:

0

0

0

Предмети предуслови

Нема

1. Образовни циљ:
Продубљивање знања студената стеченог на ранијим студијама са циљем оспособљавања за стручни рад сложенијег нивоа у
области радног и социјалног права
2. Исходи образовања (Стечена знања):
- оспособљеност за самосталан и креативан стручни и научни рад у области радног и социјалног права,
- развијање способности за перманентно самостално стручно усавршавање
3. Садржај/структура предмета:
Теоријска настава: Заснивање радног односа, Дискриминација у радном односу; Распоређивање; Права запослених за чијим је
радом престала потреба; Радно време; Одмори, одсуства и празници; Заштита здравља и безбедности радника; Професионална
оријентација и стручно образовање радника; Зараде, накнаде зарада и остала примања запослених; Дисциплинска одговорност
субјеката радног односа; Материјална одговорност субјеката радног односа; Престанак радног односа; Остваривање и заштита
права запослених; Синдикална удружења запослених и послодаваца; Колективно преговарање; Колективни радни спорови и
методи њиховог решавања; Учешће запослених у управљању и одлучивању (партиципација); Социјално-економска права;
Социјална политика; Социјална заштита; Социјално осигурање
Семинарска настава
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;
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Активност у току предавања

Обавезна
Да

Поена
Завршни испит
30.00 Усмени део испита

Поена
70.00

Литература
Р.бр.

Аутор

1.
2.

Предраг Јовановић
Боривоје Шундерић

3.

Б. Лубарда и остали

4.

Б. Лубарда

Назив
Радно право
Право Међународне организације рада
Усклађеност права и праксе Србије и Црне Горе
са Измењеном европском социјалном повељом
Европско радно право

Издавач

Година

Службени гласник, Београд
Правни факултет, Београд

2005
2001

Council of Europe, Подгорица

2005

ЦИД, Подгорица

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:

Слобода изражавања

Ознака предмета: 6018
Број ЕСПБ:

10

Студијски програм(и) у којем
( DJ3) Јавно право, Докторске академске
се предмет изводи
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања:

Вежбе:

5

0

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Остали часови:

0

0

0

Предмети предуслови

Нема

1. Образовни циљ:
Упознавање са основним правним оквирима слободе штампе, правима и слободама других и другим ограничењима слободе
штампе, те упознавање са међународноправном заштитом новинарства.
2. Исходи образовања (Стечена знања):
Упознавање са начином коришћења слободе изражавања у новинарској професији. Такође, упознавање са границама слободе
изражавања, како би будући новинари знали шта су дозвољене границе слободе штампе.
3. Садржај/структура предмета:
Теоријска настава
1.
Слобода изражавања (Извори, слобода говора, слобода штампе, други различити облици слободе изражавања – у
политичком контексту, у комерцијалне сврхе, слобода уметничког и личног изражавања)
2.
Право на приватност (Извори; одређење приватности, приватне сфере и породичног живота, заштита части и угледа
личности, заштита приватности дома (породичног дома и службених просторија), заштита приватности преписке и личних
података)
3.
Слобода изражавања/право на приватност (Овлашћење државе да ограничи права и слободе – дискрециона оцена,
ограничење законом, пропорционалност, легитимни интерест; јавни интерес и интерес појединца, заштита морала и угледа и
интерес заједнице, ванредне околности)
Практична настава
Исправке новинских текстова који не поштују легитимна ограничења слободе штампе. Припрема захтева за одбрану слободе
штампе услед недозвољеног ограничења слободе изражавања. Рад на стварним и хипотетичких случајевима.
4. Методе извођења наставе:
Предавања и вежбе, решавање практичних правних проблема, писање есеја и исправка постојећих новинских чланака тако да
се доведу у склад са начелом поштовања приватности, припрема поднесака за одбрану слободе изражавања
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Активност у току предавања

Обавезна
Да

Поена
Завршни испит
30.00 Усмени део испита

Поена
70.00

Литература
Р.бр.

Аутор

1.

H. Hannum

2.

R. Smith

3.

Т. Бургентал

4.

С.Ђајић

5.

Европска конвенција за
заштиту људских права и
основних слобода (ЕЦХР)

Назив
On International Human Rights and U.S.
Constitutional Law
Textbook on International Human Rights
Међународна људска права – у сажетом облику стр. 99-132 (Поглавље 3 – Европски систем за
заштиту људских права)
Заштита људских права и слобода у пракси
Европског суда за људска права – индивидуална
заштита, тумачење Конвенције и ефикасност
европског система, Гласник Адвокатске коморе
Војводине, бр. 7-8,стр. 343-352
Европска конвенција за заштиту људских права и
основних слобода (ЕЦХР)

Издавач
Година
Washington, D.C.: International
1986
Law Institute (reference material)
Oxford: Oxford University Press
2003
Београд: Београдски центар за
људска права, ЦОЛПИ

1997

Гласник Адвокатске коморе
Војводине

2001

1950
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УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ, ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У НОВОМ САДУ
21000 НОВИ САД, ТРГ ДОСИТЕЈА ОБРАДОВИЋА 1

КЊИГА ПРЕДМЕТА
Наставни предмет:

Теорија државе и права - продубљени курс

Ознака предмета: 6021
Број ЕСПБ:

10

Студијски програм(и) у којем
( DJ3) Јавно право, Докторске академске
се предмет изводи
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања:

Вежбе:

5

0

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Остали часови:

0

0

0

Предмети предуслови

Нема

1. Образовни циљ:
Развој способности оцењивања права са становишта правних вредности. Оспособљавање за повезивање права и вредности
приликом процеса тумачења права.Овај циљ је остварив ако се обрати пажња на две идеје: једну која говори да право треба
схватити као вредност и другу која наглашава да је важно схватити вредности које остварује право.
Са друге стране, уско повезана са правном сигурношћу и другим правним вредностима јесте и правна држава. Циљ овог курса
јесте и стицање продубљених знања о темељним принципа правне државе и владавине права, њиховом односу, као и о
актуелним изазовима савремене правне државе.
2. Исходи образовања (Стечена знања):
Без правних вредности право би било осиромашено у својој антрополошкој суштини, а правна наука би се ограничавала на неке
димензије правне појаве. Упознавањем овог предмета би такве негативне појаве и последице биле избегнуте а студенти
докторских студија би у потпуности овладали вредносном перцепцијом и способношћу оцењивања правних и других појава. С
тим у вези, и перцепција правне државе, као врхунског квалитета и вредности државе у целини, постаје лакше препознатљива,
као идеал коме треба тежити.
3. Садржај/структура предмета:
1.Правда - појам, облици и однос са правичношћу
2.Сигурност
3.Ред и мир
4.Слобода
5.Истина
6.Достојанство
7. Корени идеје и настанак модерне правне државе
8. Правна држава и владавина права
9. Формални појам правне државе (принцип уставности и законитости, подела власти, законитост у раду управе, независност
судства, заштита људских права, демократија, правна сигурност, правна једнакост)
10. Материјални појам правне државе (везаност за вредности)
11. Изазови савремене правне државе
12. "Еквилибријумска" правна држава
4. Методе извођења наставе:
Предавања, интерактивна настава (подстицање дискусије, припрема и презентовање есеја), индивидуалне и колективне
консултације.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Активност у току предавања

Обавезна
Да

Поена
Завршни испит
30.00 Усмени део испита

Поена
70.00

Литература
Р.бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Аутор
Митровић, Драган
Вукадиновић, Гордана
Вукадиновић, Гордана
Лукић, Радомир
Вукадиновић Гордна,
Степанов Радивој
Степанов Радивој,
Вукадиновић Гордна

Назив

Издавач

Година

Теорија државе и права
Теорија државе и права I, II
Правна држава
Систем филозофије права

Досије, Београд
Нови Сад
Нови Сад
Београд

2010
2013
1995
1995

Теорија права I

Футура, Петроварадин

2001

Теорија права II

Футура, Петроварадин

2002
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УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ, ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У НОВОМ САДУ
21000 НОВИ САД, ТРГ ДОСИТЕЈА ОБРАДОВИЋА 1

КЊИГА ПРЕДМЕТА
Наставни предмет:

Теорија међународног права

Ознака предмета: 6008
Број ЕСПБ:

10

Студијски програм(и) у којем
( DJ3) Јавно право, Докторске академске
се предмет изводи
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања:

Вежбе:

5

0

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Остали часови:

0

0

0

Предмети предуслови

Нема

1. Образовни циљ:
Стицање продубљених теоријских знања о природи међународног права, упознавање са традиционалним и савременим
теоријским основама међународног права
2. Исходи образовања (Стечена знања):
Знање о врстама и природи различитих супротстављених теорија међународног права, разумевање њиховог настанка,
препознавање утицаја појединих теорија у нормативној структури међународног права. Разумевање специфичне правне природе
међународног права.
3. Садржај/структура предмета:
Теоријска настава
1.
Позитивистичке и природноправне теорије – прва недеља – 2 часа
2.
Либерализам и неолиберализам – друга недеља – 2 часа
3.
Комунитаризам и утилитаризам – трећа недеља – 2 часа
4.
Идеализам и реализам – четврта недеља – 2 часа
5.
Постмодерна – пета недеља – 2 часа
6.
Критичка правна теорија – шеста недеља – 2 часа
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 и семинарски рад;
колективне и индивидуалне консултације.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Активност у току предавања

Обавезна
Да

Поена
Завршни испит
30.00 Усмени део испита

Поена
70.00

Литература
Р.бр.

Аутор

Назив

1.

G. Simpson

2.

M. Koskenniemi

3.

M. Koskenniemi

4.

M. Koskenniemi

„ The Nature of International Law“
„From Apology to Utopia: The Structure of
International Legal Argument“
„The Gentle Civilizer of Nations: The Rise and Fall of
International Law 1870-1960“
„Sources of International Law“

5.

P. Allot, T. Carter

„Theory and International Law: An Introduction“

Издавач

Година

Ashgate Publishers
Cambridge: Cambridge
University Press
Cambridge: Cambridge
University Press
Ashgate Publishers
London: The British Institute for
International Law

2002
2006
2001
2001
1991
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УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ, ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У НОВОМ САДУ
21000 НОВИ САД, ТРГ ДОСИТЕЈА ОБРАДОВИЋА 1

КЊИГА ПРЕДМЕТА
Наставни предмет:

Теорија система безбедности - продубљени курс

Ознака предмета: 6013
Број ЕСПБ:

10

Студијски програм(и) у којем
( DJ3) Јавно право, Докторске академске
се предмет изводи
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања:

Вежбе:

5

0

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Остали часови:

0

0

0

Предмети предуслови

Нема

1. Образовни циљ:
Предмет има за циљ да допринесе схватању и пројекцији теорије, стратегије и политике безбедности на различитим нивоима и у
различитим областима друштвеног живота као мултидимензионалне, персоналне и социјално-пословне потребе новога доба на
наџионалном и међународном нивоу. У општетеоријском приступу безбедности полази се од међусобне условљености
безбедносних потреба са општим и посебним интересима у развоју човечанства.
2. Исходи образовања (Стечена знања):
Стицање релевантних теоријских и практично применљивих знања из области теорије, стратегије и политике безбедности у
свету која омогућавају ефикасно бављење научно-истраживачким радом у свери безбедности
3. Садржај/структура предмета:
Карактеристике безбедностти у савременим условима-процеси и тенденције,2) Основна обележја безбедносних стратегија
страних земаља, 3) Физиономија савремених сукоба, 4) Стратегија националне безбедности, 5) Научна теорија безбедности 6)
Појам и појаве угрожавања 7) Геополитичка стврност и савремена безбедност 8) Нови светски поредак, 9) Геополитичко
окружење земаља Балкана и земаља ЈИ, 10) Примена силе у међународним односима, 11) Нато и партнерство за мир
4. Методе извођења наставе:
Предавања, вежбе, консултације, семинарски радови, студије случаја, самостални и групни рад студената
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Активност у току предавања

Обавезна
Да

Поена
Завршни испит
30.00 Усмени део испита

Поена
70.00

Литература
Р.бр.

Аутор

Назив

1.

Стајић, Љ.; Лазић, Р.

Увод у националну безбедност

2.

Стајић, Љ.; Мијалковић, С.;
Станаревић, С.

Безбедносна култура

3.

Парезановић, М.

Политички преврат – савремени приступ

4.

Парезановић, М.

Енергетска безбедност

6.
7.
8.

Чомски, Н.
Чомски, Н.
Чомски, Н.

Империјалне амбиције
Интервенције
Контрола медија

9.

Цветковић, Владимир

Ризик, моћ, заштита – Увођење у Науке
безбедности (одабране теме)

10.

/

11.

/

Национална безбедносна стратегија САД
Нова концепција националне безбедности Руске
федерације

Издавач
Академија за националну
безбедност и Службени
гласник, Београд
Правни факултет у Новом
Саду, Нови Сад
Нова српска политичка мисао,
Београд
Нова српска политичка мисао,
Београд
Рубикон, Нови Сад
Рубикон, Нови Сад
Рубикон, Нови Сад
Службени гласник и Факултет
безбедносту у Београду,
Београд

Година
2015
2013
2013
2014
2009
2009
2009
2010
2015
2015
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УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ, ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У НОВОМ САДУ
21000 НОВИ САД, ТРГ ДОСИТЕЈА ОБРАДОВИЋА 1

КЊИГА ПРЕДМЕТА
Наставни предмет:

Трговинско право - продубљени курс - уговори
робног промета и хартије од вредности

Ознака предмета: 6015
Број ЕСПБ:

10

Студијски програм(и) у којем
( DJ3) Јавно право, Докторске академске
се предмет изводи
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања:

Вежбе:

5

0

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Остали часови:

0

0

0

Предмети предуслови

Нема

1. Образовни циљ:
Циљ наставног предмета је стицање продубљених знања о правним нормама којима се уређују уговори у привреди.
2. Исходи образовања (Стечена знања):
Оспособљавање студената за научно-истраживачки и практичан рад на закључивању и тумачењу уговора у привреди.
3. Садржај/структура предмета:
Уговори у привреди – општи део
Појединачни уговори у привреди:
- уговор о продаји робе
- уговор о налогу
- уговор о посредовању
- уговор о трговинском заступању (агентури)
- уговор о комисиону
- уговор о шпедицији (отпремању)
- уговор о контроли робе
- уговор о ускладиштењу
- уговор о лизингу
- уговор о осигурању
- уговори о превозу (уговор о поморском превозу; уговор о превозу унутрашњим воденим путевима; уговор о превозу робе
железницом; уговор о друмском превозу робе; уговор о ваздушном превозу, уговори о директном и комбинованом превозу робе)
- издавачки уговор
- уговор о лиценци
- уговор о кноw-хоw
- уговори о туристичким услугама
- уговор о грађењу
- уговор о франшизингу
Хартије од вредности:
Појам, врсте и општа правна правила о хартијама од вредности
Појединачне хартије од вредности (меница, чек, благајнички, комерцијални, државни записи, обвезнице, складишница,
преносиви товарни лист, коносман, акције и др)
4. Методе извођења наставе:
Теоријска предавања, индивидуалне и колективне консултације, семинарски радови.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Активност у току предавања

Обавезна
Да

Поена
Завршни испит
30.00 Усмени део испита

Поена
70.00

Литература
Р.бр.

Аутор

Назив

1.
2.
3.

Капор В - Царић С.
Царић С.
Васиљевић М.

Уговори робног промета
Банкарски послови и хартије од вредности
Трговинско право

4.

Шогоров, Стеван, Арсић,
Зоран

Уговори трговинског права

Издавач

Година

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

2000
2000
2006
2014
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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 уставно право земаља Европске уније

Ознака предмета: 6006
Број ЕСПБ:

10

Студијски програм(и) у којем
( DJ3) Јавно право, Докторске академске
се предмет изводи
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања:

Вежбе:

5

0

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Остали часови:

0

0

0

Предмети предуслови

Нема

1. Образовни циљ:
Академско усавршавање студента и оспособљавање за научни рад, коришћењем компаративног изучавања уставних система
земаља Европске уније.
2. Исходи образовања (Стечена знања):
Стечено продубљено и проширено образовање из области основних уставних институција земаља Европске уније, потребно за
потпуније разумевање савремених уставних система и функционисања државе уопште. Стечен научно-теоријски основ за
критичко сагледавање уставног права земаља Европске уније, као и за тумачење уставних одредби
3. Садржај/структура предмета:
Теоријска настава
Градиво је груписано у наставне целине: уставно право земаља оснивача (шесторице), уставно право друге групе земаљачланица (једанаесторице), уставно право нових земаља-чланица (десеторице), уставно право Европске уније. У оквиру сваке од
ових целина, са тежиштем на компаративном приступу, изучаваће се основне уставне институције: скупштина, влада, шеф
државе, суд, уставни суд, заштитник права грађана, с посебним освртом на однос уставних норми и друштвених процеса
(транзициони и др.) у овим државама.
Практична настава
Анализа рада конкретне уставне институције, припрема есеја.
4. Методе извођења наставе:
Интерактивна настава која обухвата предавање наставника, презентација путем слајд пројектора и учешће студената питањима,
коментарима, дискусијом, излагањем. Студенти се самостално припремају за час, док припрема градива обухвата самостални
рад, консултације са наставником, могућност израде есеја.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Активност у току предавања

Обавезна
Да

Поена
Завршни испит
30.00 Усмени део испита

Поена
70.00

Литература
Р.бр.
1.
2.
3.
4.
5.

Аутор
Hans van den BRANDHOF
Радован Вукадиновић
Игор Јанев
Сајмон Хикс
Маддеx, Роберт

Назив
Constitutional Law of 15 EU Member States
Увод у институције и Право Европске уније,
Уставно право и политички систем Европске уније
Политички систем Европске уније
Constitution of the world

Издавач
Девентер
Крагујевац
Београд
Београд
Washington

Година
2004
2009
2007
2007
2008
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КЊИГА ПРЕДМЕТА
Наставни предмет:

Управно право - одабране теме

Ознака предмета: 6004
Број ЕСПБ:

10

Студијски програм(и) у којем
( DJ3) Јавно право, Докторске академске
се предмет изводи
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања:

Вежбе:

5

0

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Остали часови:

0

0

0

Предмети предуслови

Нема

1. Образовни циљ:
Стицање продубљених знања о остваривању права и обавеза грађана пред органима државне управе, као и о општем положају
грађана у односу на управу. У оквиру овог предмета ће се посебно проучавати поједини инструменти контроле управе, како
правни, тако и ванправни.
2. Исходи образовања (Стечена знања):
Положен испит омогућава студентима докторских студија да стекну продубљена знања у области управног права, посебно о
оним темама које се тичу успостављања односа између управе и грађана
3. Садржај/структура предмета:
Теоријска настава
Обухвата: управно-правни однос, општи положај грађана у односу на управу, улога управе у остваривању слобода, права и
дужности грађана, инструменти контроле управе (правна контрола ванправна контрола управе, институција омбудсмана,
заштитник грађана Републике Србије).
Практична настава
Припрема есеја на тему коју студент изабере.
4. Методе извођења наставе:
Теоријска настава, презентација на слајд пројектору. Интерактивна настава. Учешће студената у настави (дискусија, припрема и
презентовање есеја).
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Активност у току предавања

Обавезна
Да

Поена
Завршни испит
30.00 Усмени део испита

Поена
70.00

Литература
Р.бр.

Аутор

Назив

1.

Проф. Др Драган Милков

Управно право I – уводна и организациона
питања

2.

Проф. Др Драган Милков

Управно право II – управна делатност

3.

Проф. Др Драган Милков

Управно право III – контрола управе

4.

Проф. Др Драган Милков

Заштитник грађана Републике Србије

5.

Драгаш Денковић

6.

Лазо М. Костић

7.

Миодраг Јовичић
Павле Димитријевић, Ратко
Управно право
Марковић
Ратко Марковић
Управно право
Зоран Томић
Управно право

8.
9.
10.

Управни уговори и облигациони односи радних
организација које врше јавна овлашћења
Административно право Краљевине Југославије I
- III
Демократија и одговорност

Издавач
Година
Центар за издавачку
делатност - Правни факултет
2013
Универзитета у Новом Саду
Центар за издавачку
делатност Правног факултета
2012
у Новом Саду, Нови Сад
Центар за издавачку
делатност Правног факултета
2012
у Новом Саду, Нови Сад
Зборник радова Правног
факултета у Новом Саду, бр 1- 2008
2
Анали Правног факултета у
1970
Београду
Београд

1933

Службени гласник, Београд

2006

Београд

1986

Београд
Београд

2002
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:

Уставно право - теорија конституционализма и
уставне институције

Ознака предмета: 6001
Број ЕСПБ:

10

Студијски програм(и) у којем
( DJ3) Јавно право, Докторске академске
се предмет изводи
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања:

Вежбе:

5

0

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Остали часови:

0

0

0

Предмети предуслови

Нема

1. Образовни циљ:
Стицање продубљених знања о најважнијим питањима теорије конституционализма и најважнијим институцијама уставног
система.
2. Исходи образовања (Стечена знања):
Положен испит омогућава студентима докторских студија да стекну продубљена знања у области теорије конституционализма и
основних уставних инстгиутуција као и да савладавањем ове материје стекну знања неопходна за усавршавање на докторским
студијама у оквиру других дисциплина, посебно у области јавног права.
3. Садржај/структура предмета:
Теоријска настава
Обухвата: теорију устава (појам устава и уставности, типологије и карактеристике устава, ревизија устава, темељни принципи
конституционализма, карактеристике либералног и либерално-демократског конституционализма) и основне уставне институције
(скупштина, влада, шеф државе, суд, уставни суд, заштитник права грађана).
Практична настава
Припрема есеја на тему коју студент изабере.
4. Методе извођења наставе:
Теоријска настава, презентација на слајд пројектору. Интерактивна настава. Учешће студената у настави (дискусија, припрема и
презентовање есеја).
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Активност у току предавања

Обавезна
Да

Поена
Завршни испит
30.00 Усмени део испита

Поена
70.00

Литература
Р.бр.

Аутор

Назив

1.
2.

Проф др Миодраг Јовичић
Проф др Миодраг Јовичић

Велики уставни системи
Устав и уставност

3.

Проф др Маријана
Пајванчић

Уставно право, треће, измењено и дипуњено
издање

4.
5.
6.
7.

Проф др Маријана
Пајванчић
Проф др Маријана
Пајванчић
Проф др Ратко Марковић
Проф др Драган Стојановић

Србија између Устава и уставности

Издавач

Година
1984
2006

Центар за издавачку
делатност - Правни факултет
Универзитета у Новом Саду
Хелсиншки одбор за људска
права у Србији

2014
2005

Парламентарно право

2008

Уставно право и политичке инстгитуције
Уставно право I, II

2013
2009
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