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Наставни предмет

Антидискриминационо правоОзнака предмета: 21.ANDISK

Број ЕСПБ: 6

OAS - Основне академске студије права (ОАС)Програм(и) у којем се изводи

УНО предмета Правне науке

Гајин С. Саша, Ванредни професорНаставници:

Број часова активне наставе (недељно)

Предавања Други облици наставеАудиторне вежбе СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР Остали часови

2 0 0 0 0

Предмети предуслови Нема

Услови:   Нема услов

Циљ предмета је стицање основних знања о антидискриминационом праву као скупу принципа и правила која гарантују једнак
третман свих правних субјеката у оквиру јединственог правног система, а посебно овладавање правним знањима потребним за
препознавање дискриминаторног поступања, као и коришћења механизама правне заштите од дискриминације. Допунски циљ
предмета јесте промоција демократских вредности у складу са постулатима правничке професије (изградња унутрашње правне
културе код будућих правника).

Знање и интелектуалне вештине
Очекује се да ће успешним савладавањем курса студент моћи да: препозна разлоге за изучавање антидискриминаторног права
као посебне дисциплине, наведе изворе антидискриминационог права (међународне и националне) и уочи њихов однос, објасни
практични домашај  и  примену принципа једнакости у  оквиру јединственог  правног  поретка,  препозна дискриминацију  у
свакодневном правном животу, процени могућности коришћења најподеснијег између различитих механизама правне заштите
од дискриминације (посебно у судским поступцима, пред независним органима и међународним телима).
Компетенције
Кроз учење предмета студент треба да развије способност да самостално уочи дискриминацију у свакодневном животу,
предложи адекватан начин његовог решења (кроз домаће правне механизме или кроз поступке пред међународним телима) и
да зна како да такву заштиту иницира.

Садржај предмета повезан је са позитивноправним предметима из области јавног права (пре свега Људска права, Уставно
право, Међународно јавно право и слично), као и са Радним правом.
Теоријска настава
И Једнакост и темељна правила о забрани дискриминације:
1.Принцип једнакости пред законом и начело једнаких права и слобода као правни постулат уставне демократије;право, правда
и  принцип  једнакости,  правно-филозофско  утемељење  начела  забране  дискриминације.  2.Уставна  забрана
дискриминације;забрана  дискриминације  у  међународним  документима  (Европска  конвенција  о  људским  правима,
антидискриминационе директиве ЕУ, Универзална декларација УН, Међународни пакт о грађанским и политичким правима и
др);Забрана дискриминације појединих категорија лица према међународним документима и упоредном законодавству.
ИИ Правни појам дискриминације
3.Прављење разлике, односно неједнак третман;адресати обавезе уздржавања од дискриминације, негативне и позитивне
обавезе;обележје  жртве дискриминаторног  поступања.4.Појам личног  својства  дискриминисаног  лица или групе,  листа
својстава, стварно или претпостављено лично својство;одсуство оправдања за различит третман као битан елеменат правног
појма дискриминације.
ИИИ Облици дискриминаторног поступања:
5.Непосредна или директна дискриминација;посредна или индиректна дискриминација;повреда начела једнаких права и
слобода;виктимизација,  односно  забрана  позивања  на  одговорност;узнемиравање  и  понижавајуће  поступање.6.Говор
мржње;удруживање  ради  вршења  дискриминације;тешки  облици  дискриминације.
ИВ Случајеви дискриминације у појединим областима друштвеног живота:
7.Забрана дискриминације у поступцима пред органима јавне власти;забрана дискриминације у пружању јавних услуга и у
коришћењу јавних објеката и површина. 8.Забрана дискриминације у васпитању и образовању;забрана дискриминације у
пружању здравствених услуга;забрана дискриминације у транспорту.
В Случајеви дискриминације појединих категорија лица:
9.Случајеви  дискриминације  особа  са  инвалидитетом;случајеви  дискриминације  на  основу  полне  и  родне
припадности;случајеви  дискриминације  ЛГБТ  особа.
10.Случајеви  дискриминације  националних  мањина;случајеви  дискриминације  верских  заједница  и  њихових
припадника;случајеви  дискриминације  према  чланству  у  политичкој  или  синдикалној  организацији.
ВИ Механизми правне заштите од дискриминације:
11.Грађанскоправна заштита пред судом. 12.Кривичноправна и прекршајноправна заштита. 13.Заштита пред другим независним
телима (заштитиник права и слобода, повереник за заштиту једнакости и сл.), овлашћења независних тела, поступак, мере
заштите од дискримианције.  14.Механизми заштите у посебним случајевима, забрана говора мржње у медијском праву,
радноправна заштита, заштита од родно заснованог насиља и сл. 15.еђународни механизми заштите, са посебним освртом на
заштиту пред Европским судом за људска права;извештаји међународних тела, са закључцима и препорукама, као специфичан
механизам заштите од дискриминације.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:
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Уводна предавања укључују презентације (са примерима из законодавства и праксе) уз дискусију која се потом развија унутар
дискусионих група. Наставник обезбеђује изворе, организује дискусионе групе и усмерава дискусију, чиме подстиче активност
студената у циљу овладавања вештином тимског рада, јачања комуникационих способности и развоја критичког мишљења.
Увежбавају се когнитивне и комуникационе вештине студената применом метода: студија случаја (решавање правних проблема
на основу хипотетичких случајева), индивидуално или тимско анализирање судских одлука уз накнадну дискусију о добијеним
резултатима.

Оцене знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Активност у току предавања 25.00Да
Наставна посета Поверенику за  заштиту 5.00Да
Семинарски рад/писани рад 10.00Да

Завршни испит ПоенаОбавезна
Усмени испит 60.00Да

Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година
1, Саша Гајин (ур.) Антидискриминациони закони: водич Досије, Београд 2017

2, Република Србија Закон о равноправности полова Службени гласник РС
104/2009 доступно онлине 2009

3, Више аутора Водич кроз ситуационо тестирање дискриминације ЦУПС, Београд 2017
4, Више аутора Водич за стратешку парницу ЦУПС, Београд,Допунска 2018
5, Република Србија Закон о забрани дискриминације Службени гласник РС22/2009 2009

6, Република Србија Закон о спречавању дискриминације особа са
инвалидитетом

Службени гласник (2006 са
каснијом изменом) 2006

7, Саша Гајин (ур.) Антидискриминациони закони: водич Досије, Београд 2010
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Наставни предмет

Арбитражно правоОзнака предмета: 21.ARBIT

Број ЕСПБ: 6

OAS - Основне академске студије права (ОАС)Програм(и) у којем се изводи

УНО предмета Правне науке

Јовичић А. Катарина, ДоцентНаставници:

Број часова активне наставе (недељно)

Предавања Други облици наставеАудиторне вежбе СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР Остали часови

2 0 0 0 0

Предмети предуслови Нема

Услови:   Нема услова

У оквиру арбитражног права проучавају се правни појмови и институти својствени арбитражном праву, а пре свегазаконско и
уговорноуређењеарбитражекао алтернативног механизма за решавање спорова,  разлике између арбитражног и судског
поступка као и улога суда у арбитражном поступку. Студенти се упознају са специфичностима арбитражног начина решавања
спорова, функционисањем институционалне и повремене арбитраже као и са организацијом, спровођењем и окончањем
арбитражног поступка.

Знања и интелектуалне вештине
Очекује се да ће успешним савладавањем материје овог курса студенти моћи да опишу и објасне арбитражу као алтернативни
начин решавања спорова, издвоје предности и недостатке арбитражног поступка у односу на судски поступак, објасне како су
организоване арбитражне институције и арбитражни судови, препознају и разјасне функционалне аспекте пружања правне
заштите пред арбитражним судом (претпоставке за процесну арбитражну делатност, субјекте процесног односа, садржину тог
односа, структуру арбитражног поступка, форму и дејства процесних радњи), компетентно преговарају о арбитражи и да
самостално сачине пуноважни арбитражни споразум (у виду арбитражне клаузуле или као арбитражни компромис), да се
припреме за конкретни арбитражни поступак (реалан или фиктиван) што подразумева прикупљање и анализу одговарајуће
литературе (научни и стручни радови, арбитражна и судска пракса), као и да презентују сазнања до којих су тако дошли.
Компетенције
Студенти су сте

Предмет Арбитражно право хоризонтално је садржајно повезан са Међународним привредним правом и Међународним
приватним правом.
Теоријска настава
1.Арбитража као начин решавања спорова;
2.Правна природа арбитраже и извори арбитражног права;
3. Арбитражни споразум;
4.Арбитражна надлежност;
5.Арбитри;
6. Меродавно процесно право пред арбитражом;
7. Арбитражни поступак (начела и покретање поступка);
8.Ток арбитражног поступка;
9.Меродавно материјално право пред арбитражом;
10. Арбитражна одлука (појам, врсте, елементи);
11.Доношење арбитражне одлуке;
12. Преиспитивање арбитражне одлуке;
13. Поништај арбитражне одлуке;
14-15. Признање и извршење стране арбитражне одлуке.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Студенти се припремају за учешће у интерактивној настави у складу са планом наставе критичким читањем основне и допунске
литературе, а по потреби и шире литературе на коју им указује наставник, ако покажу посебна интересовања за одређену тему.
Студенти самосталним истраживањем проналазе судску и арбитражну праксу доступну преко интернета, анализирају одабране
хипотетичке случајеве, домаће или стране арбитражне одлуке.Студенти су позвани да све резултате истраживања, домаће
задатке и друге материјале из којих су се припремали за наставу доносе на час, како би се на том основу иницирала дискусија
или поспешило учествовање у дискусији. На тај начин подстиче сеучење откривањем, дефинисање и решавање проблема и
кроз егземпларну наставу студенти се оспособљавају за самоучење и самостални истраживачки рад, развија се способност за
критичко размишљање и правилно резоновање у складу са правом, а стечена теоријска знања повезују се са практично
примењивим знањима и вештинама.
Оцене знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна
Активност у току предавања 20.00Да
Колоквијум 45.00Да

Завршни испит ПоенаОбавезна
Усмени испит 35.00Да
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - I степен студија
Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година

1, Гашо Кнежевић, Владимир
Павић Арбитража и АДР

Правни факултет
Универзитета у Београду,
Београд

2013

2, Република Србија Закон о арбитражи Службени гласник РС бр.
6/2006 2006

3, Маја Станивуковић Међународна арбитража: са одабраним прилозима Службени гласник, Београд 2013

4, Добросав Митровић Поступак пред арбитражама,Правни опус - Избор
из Радова 1957-2007 стр.303-313. Службени гласник, Београд 2007

5, Добросав Митровић Одвојено мишљење арбитра, Правни опус - Избор
из Радова 1957-2007, 313-322. Службени гласник, Београд 2007

6, Сајко Крешимир

Арбитражно рјешавање спорова с међународним
обиљежјем - разматрање са становишта хрватског
и поредбеног права, ЛиберАмицорум:Добросав
Митровић

Службени гласник, Београд 2007

7, Јелена Перовић Уговор о међународној трговинској арбитражи Службени лист СРЈ, Београд 2002

8, Миодраг Трајковић Међународно арбитражно право

Правни факултет
Универзитета у Београду и
Удружење правника
Југославије, Беооград

2000
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - I степен студија

Наставни предмет

Енглески језик 1Ознака предмета: 21.ENG1

Број ЕСПБ: 6

OAS - Основне академске студије права (ОАС)Програм(и) у којем се изводи

УНО предмета Филолошке науке

Драгин В. Анкица, Наставник страних језикаНаставници:

Број часова активне наставе (недељно)

Предавања Други облици наставеАудиторне вежбе СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР Остали часови

4 2 0 0 0

Предмети предуслови Нема

Услови:   Нема услова

Обнављање граматике нивоа средње школе енглеског језика што подразумева познавање средњошколске лексике и граматике.
Програм предвиђа увођење нових лексичких и комуникативних садржаја везаних за право и привреду.

Знање, интелектуалне вештине и компетенције
Очекује се да успешним завршетком курса студент може достићи ниво А1 знања језика према Заједничком европском оквиру за
живе језике.

Садржински Енглески језик I је повезан вертикално са курсевима енглеског језика II и III који се изучавају на наредним годинама
студија (што треба да омогући повезивање стечених знања).
Теоријска настава
1-3.САДАШЊЕ ВРЕМЕ:Present Simple Tense, како се гради, питања, одговори, негација, директна и индиректна питања, глагол
бити (to be), треће лице једнине.Пресент Цонтинуоус, како се гради, питања, одговори, негације, директна и индиректна питања,
глагол бити (to be).Разлика између Present Simple i Present Continuous;Law: Common Law vs. Continental Law;
4- 6.ПРОШЛО ВРЕМЕ: Simple Past, како се гради, питања, одговори, негације, директна и индиректна питања. Неправилни
глаголи Present Perfect  како се гради, питања, одговори, негације, директна и индиректна питања. Неправилни глаголи.Present
Perfect Continuous како се гради, питања, одговори, негације, директна и индиректна питања. Разлике између Simple Past,
Present Perfect, Present PerfectContinuous. Legal profession: Lawyer, Solicitor, Barrister, Attorney-at-Law; Law School, Bar Exam.
7- 9.ПРОШЛО ВРЕМЕ Past Continuous - Past Perfect, Past Perfect Continuous како се гради, питања, одговори, негације, директна
и  индиректна  питања.  БУДУЋЕ ВРЕМЕ:  The  Future<eng>/,kako  se  gradi,  pitanja,  odgovori,  negacije,  direktna  i  indirektna
pitanja.<eng>International  Law  vs.  Domestic  Law
10 – 12.Пассиве Воице, како се гради и када се користи. Промена реченица из актива у пасив и из пасива у актив. Constitutional
and Administrative Law, Criminal Law, Property law.
13 –  15.Kondicionali,Zero  Conditional,  First  Conditional,  Second Conditional,  Third  Conditional,  Mixed Conditional.  građenje  i
upotreba.Law and Equity.

Практична настава, односно вежбе
У току наставе организују се граматичке и лексичке вежбе, вежбе разумевања писаног и усменог текста(вишеструки/двоструки
избор, отворена питања), вежбе усмене и писане продукције (ролеплаy, вођени дијалог/монолог, писање састава) и презентује
се одговарајући видео материјал (интегрисано увежбавање свих језичких вештина).

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

У току  предавања и вежби редовно се користи аудио и  визуелни материјал.  У  току  вежби развијају  се  и  увежбавају  се
когнитивне и комуникационе вештине студената применом методе тимског истраживања на задату тему повезану са правом
(припрема краћих презентација) уз накнадну дискусију о добијеним резултатима.
Оцене знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна
Активност у току предавања 5.00Да
Колоквијум 50.00Да
Практична настава - активност у току 5.00Да

Завршни испит ПоенаОбавезна
Писмени испит 40.00Да

Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година

1, Зорана Костић Енглески И (скрипта умножена за потребе наставе
на овом предмету)

Правни факултет
Универзитета Унион у
Београду, 2011. и касније
године.

2011
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - I степен студија

Наставни предмет

Енглески језик 2Ознака предмета: 21.ENG2

Број ЕСПБ: 6

OAS - Основне академске студије права (ОАС)Програм(и) у којем се изводи

УНО предмета Филолошке науке

Драгин В. Анкица, Наставник страних језикаНаставници:

Број часова активне наставе (недељно)

Предавања Други облици наставеАудиторне вежбе СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР Остали часови

2 2 0 0 0

Предмети предуслови

Ознака
предмета Назив предметаР.бр. Мора се

одслушати
Мора се

положити

ENG1 Енглески језик 11, Да Да

Услови:   Положен Енглески  I

Утврђивање средњошколског знања граматике и лексике енглеског језика (модал, индиректни говор, коришћење одређених и
неодређених чланова), узпроширење знања стечених на претходном курсу енглеског језика у погледу вокабулара пословног и
правног енглеског језика.

Знање, интелектуалне вештине и компетенције
Очекује се да успешним завршетком курса студент може достићи ниво А1 знања језика према Заједничком европском оквиру за
живе језике уз коришћење вокабулара пословног и правног енглеског језика.

Теоријска настава
1-3:Модални глаголи, могућност, неопходност, обавеза. Грађење и употреба. Посебно, модални глагол схалли уњегова потреба
у уговорима.  Corporate Law; Coorporate Constitution.
4- 6.-ing or infinitive; промене значења; глагол и објекат; Corporate Governance; Corporate Finance.
7- 9.Reported Speech; Reporting verbs; пребацивање директног у индиректни говор и индиректног у директни говор.Bankruptcy
Law; Liquidation vs. Reorganization; Composition Agreement as an alternative.
10 – 12.Countable and uncountable nouns; articles: a/an, the, or no article; some and any; Adjectives and adverbs; поређење придева
и предлога.Employment Law; Employment Contract; Employment and Dismissal; Redundancy.
13 – 15.придеви, именице, глаголи.Adjective + preposition combinations, nouns +preposition combinations verbs +preposition
combinations; phrasal verbs.Source of Obligations:Contractsand Torts.

Практична настава, односновежбе
У току наставе организују се граматичке и лексичке вежбе, вежбе разумевања писаног и усменог текта(вишеструки/двоструки
избор, отворена питања), вежбе усмене и писане продукције (ролеплаy, вођени дијалог/монолог, писање састава) и презентује
се одговарајући видео материјал (интегрисано увежбавање свих језичких вештина).

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

У току  предавања и вежби редовно се користи аудио и  визуелни материјал.  У  току  вежби развијају  се  и  увежбавају  се
когнитивне и комуникационе вештине студената применом методе тимског истраживања на задату тему (припрема краћих
презентација)  уз  накнадну  дискусију  о  добијеним  резултатима,  увежбава  се  разумевање  писаног  и  усменог
текста(вишеструки/двоструки избор, отворена питања) и вештине усменог и писаног изражавања методама roleplay, вођени
дијалог/монолог, писање састава и слично.
Оцене знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна
Активност у току предавања 5.00Да
Колоквијум 50.00Да
Практична настава - активност у току 5.00Да

Завршни испит ПоенаОбавезна
Писмени испит 40.00Да

Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година

1, Зорана Костић Енглески ИИ (скрипта умножена за потребе
наставе на овом предмету)

Правни факултет
Универзитета Унион у
Београду, 2011. и касније
године

2011
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - I степен студија

Наставни предмет

Енглески језик 3Ознака предмета: 21.ENG3

Број ЕСПБ: 6

OAS - Основне академске студије права (ОАС)Програм(и) у којем се изводи

УНО предмета Филолошке науке

Драгин В. Анкица, Наставник страних језикаНаставници:

Број часова активне наставе (недељно)

Предавања Други облици наставеАудиторне вежбе СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР Остали часови

2 1 0 0 0

Предмети предуслови

Ознака
предмета Назив предметаР.бр. Мора се

одслушати
Мора се

положити

ENG2 Енглески језик 21, Да Да

Услови:   положен Енглески 2

Програм предвиђа унапређење знања енглеском језика и правне терминологије увођењем нових лексичких и комуникативних
садржаја везаних зауговорно право (процесни институти тужилац, тужени, тужба).

Знање, интелектуалне вештине и компетенције
Очекује се да успешним завршетком курса студент може достићи ниво А1 знања језика према Заједничком европском оквиру за
живе језике уз познавање основних принципа common law правног система и терминологије англо-саксонског уговорног права.

Садржајем је курс директно повезан са Енглеским II.
1-3: Facets of Law of Contract; meaning of “Common Law”; Distinction between Law and Equity; Statutes, UCC, Restatement (Second)
of Contract; Judicial Precedent; Anatomy of a Judicial Opinion; Holding, Dictum, Opinion
4- 6. Basis of Contract Relationship, Contract, Obligations other than those of Contract, Contract: Express and Implied; Bilateral and
Unilateral; Executory and Executed, Void, Voidable and Unenforceable
7 -  9 .  O f f e r .  E l e m e n t s ,  A d v e r t i s e m e n t  o r  O f f e r ?  C a s e :  L e o n a r d  v s  P e p s i C o ,  2 1 0  F . 3 d  8 8  ( 2 d  C i r .
2000)https://www.youtube.com/watch?v=DQdHLlWSuL4, Section 26 of Restatement (Second) of Contracts; Invitation to offer or
invitation to treat; Preliminary Negotiations, Direct negotiations; Implied Offer; General Offer. Termination of Offer.Case: Lefkowitz vs
Great MN Surplus Store,86 NW 2d 689 (Minn, 1957), https://www.youtube.com/watch?v=2O9nd6O8zeA
10 – 12. Accetance.Acceptance of unilateral offers; Mutual Assent. Objective Listener’s Standard. Case: Lucy vs. Zehmer, 196 Va. 493;
84 S.E.2d 516 (1954),  https://www.youtube.com/watch?v=pa6vEi3JgyY;  Mail  Box Rule;  offer  and acceptance by telephone,  by
email;Could silence constitute acceptanc?. Case: Ammons v Wilson & Co https://www.youtube.com/watch?v=qT9gCII7EOg Section 69
of Restatement (Second) of Contracts; UCC §1-201, §2-206.
1 3  –  1 5 .  C o n s i d e r a t i o n .  C a s e :  H a m e r  v s .  S i d w a y , 2 4  N . Y .  5 3 8 ,  2 7  N . E .  2 5 6  ( N . Y .
1891),https://www.youtube.com/watch?v=bW0c0DvFq_Y Section 71 of Restatement (Second) of Contracts: bargain forexchange;
Consideration  and Causa; Past Consideration; Promissory Estoppel.Case: Ricketts v Scothorn, 57 Neb. 51, 77 N.W. 365 (1898);
https://www.youtube.com/watch?v=Xc6Sr6J6tOw

Практична настава, односно вежбе
У току наставе организују се граматичке и лексичке вежбе, вежбе разумевања писаног и усменог текта(вишеструки/двоструки
избор, отворена питања), вежбе усмене и писане продукције (роле плаy, вођени дијалог/монолог, писање састава) и презентује
се одговарајући видео материјал (интегрисано увежбавање свих језичких вештина).</енг>

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

У току  предавања и вежби редовно се користи аудио и  визуелни материјал.  У  току  вежби развијају  се  и  увежбавају  се
когнитивне и комуникационе вештине студената применом методе тимског истраживања на задату тему (припрема краћих
презентација) уз накнадну дискусију о добијеним резултатима, увежбава сепревођење стручних текстова, разумевање писаног и
усменог текста и слично.
Оцене знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна
Активност у току предавања 5.00Да
Колоквијум 50.00Да
Практична настава - активност у току 5.00Да

Завршни испит ПоенаОбавезна
Писмени испит 40.00Да

Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година

1, Zorana Kostić Engleski III. Contracts (skripta)
Pravni fakultet Univerziteta
Union, Beograd, 2008. i kasnija
izdanja.

2008
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - I степен студија

Наставни предмет

Грађанско процесно правоОзнака предмета: 21.GPP

Број ЕСПБ: 9

OAS - Основне академске студије права (ОАС)Програм(и) у којем се изводи

УНО предмета Правне науке

Црњански М. Владимир, ДоцентНаставници:

Шаркић Н. Небојша, Редовни професор

Трговчевић Прокић М. Милена, Ванредни професор

Број часова активне наставе (недељно)

Предавања Други облици наставеАудиторне вежбе СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР Остали часови

4 3 0 0 0

Предмети предуслови

Ознака
предмета Назив предметаР.бр. Мора се

одслушати
Мора се

положити

OBLGII Облигационо право II1, Да Да
OBLIG Облигационо право I2, Да Да

OGRPRP Основи грађанског  и привредног права3, Да Да

Услови:   Положен испит из Основа грађанског и привредног права и из Облигационог права I/<eng> i <eng>II

Циљ предмета јесте да студенти стекну знања о  основним институтима грађанског  процесног  права,  да се  упознају  са
нормативном техником парничног поступка, начелима, садржином и током парничног поступка и да стекну знања и вештине
неопходне за практичну примену процесних правила.

Знања и интелектуалне вештине
Очекује се да ће успешним савладавањем курса студент моћи да одреди, опише и објасни основне грађанскоправне институте,
анализира садржај и начин постизања правне заштите индивидуалних субјективних права кроз парнични поступак, опише ток
поступка и примени процесне норме, састави поднеске (тужба, одговор на тужбу, жалба, ванредни правни лек), судску одлуку
или друго писмено које се користи у парничном поступку,тумачи, разликује и повезује основне појмове и процесноправне
институте.
Компетенције
Успешним савладавањем материје курса стичу се знања и способности неопходне за обављање послова у правосуђу и за
самостално суделовање у парничном поступку у стандардним предметима.

Садржај предмета повезан је са свим областима грађанског права, а нарочито са Облигационим правом I и II и предметима
Посебни парнични поступци, Писање правних аката.
Теоријска настава
1 Појам и основна обележја парничног процесног права. Предмет парничног процесног права
2.Суд као субјект парничног поступка: врсте и организација судова, судска надлежност. Општа и посебне месне надлежности,
пророгација  надлежности,  делегација  и  ординација  надлежности,  атракција  надлежности,  утврђивање  и  испитивање
надлежности.  Сукоб  надлежности,  правна  помоћ.
3.Састав суда, изузеће судија,  претходно питање, поступак за решавање спорног правног питања. Странке као субјекти
парничног поступка.
4.Заступање странака. Учешће умешеча у парници.
5. Парничне радње.
6. Тужба, врсте тужби, кумулација тужбених захтева, процесна facultas alternativa, подношење тужбе суду, достављање тужбе
туженом (литиспенденција), преиначење тужбе, повлачење тужбе.
7. Процесни положај тужене стране:одбрана туженог, приговор ради пребијања, противтужба.
8  .Првостепени поступак:припремање главне расправе,  главна расправа,  прекид и  застајање с  поступком,  доказивање.
Трошкови поступка.
9.Судско поравнање, побијање судског поравнања (с посебним освртом на практичне примере из судске праксе). Судске одлуке:
појам и доношење.
10.Писана израда пресуде. Врсте пресуда: осуђујућа, утврђујућа и преображајна; коначна и међупресуда; потпуна, делимична и
допунска пресуда; пресуда на основу одрицања, на основу признања, због пропуштања и пресуда због изостанка. Решење:
доношење, објављивање и достављање, форма и садржај
11.Правноснажност: појам и основна обележја, формална и материјална правноснажност, посебна дејства правноснажне
пресуде, границе правноснажности (објективне, субјективне и временске). Правноснажност решења.
12. Појам и подела правних лекова.
13. Редовни правни лекови: жалба против пресуде, поступак по жалби, Жалба против решења.
14. Ванредни правни лекови: ревизија против пресуде, ревизија против решења, захтев за преиспитивање правноснажне
пресуде, предлог за понављање поступка.
15.Анализа ванредних правних лекова кроз практичне примере из судске праксе.

Практична настава, односно вежбе

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - I степен студија
Вежбе прате теоријску наставу и кроз примере из судске праксе и позитивног законодавства и решавање задатака доприносе
савлађивању градива. Вежбе су интерактивне: дискусија на основу хипотетичких примера и анализа случајева из праксе
учињена индивидуално (решавање домаћих задатака) или у групи, чиме се развијају и вештине тимског рада. Задаци су
постављени тако да подстичу критичко размишљање студената и правилно резоновање у складу са правом. Студентима су
доступни теријали из судске праксе како би се упознали са начином рада суда и препознали институте о којима уче. Важан део
вежби представља симулација суђења. Део вежби могу бити едукативне посете суду, праћене предавањем судија.

4. Методе извођења наставе:

На предавањима се представљају и анализирају грађанскопроцесни институти (уз коришћење Power Point  презентација.
Процесне улоге и извођење процесних радњи увежбава се кроз организоване симулације суђења (студенти се деле у групе,
састављају поднеске, судске одлуке и друга писмена) које се одвијају под надзором судије (предавача ван радног односа), како
би се постигли услови што приближнији реалном суђењу. Са студентима се дискутује о појединим, актулним решењима из
судске праксе.На вежбама се решавају задаци уз примену модела из приручника за писање правних аката и законског текста,
чиме се симулирају  захтеви правосудног  испита.  Нарочита пажња се посвећује  судској  пракси (и  на предавањима и на
вежбама). Студентима се даје прилика да обаве добровољну стручну праксу у трајању од 10 дана у суду, што се додатно бодује
у оквиру активности на вежбама.
Оцене знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна
Активност у току предавања 5.00Да
Колоквијум 30.00Да
Писање правних аката 5.00Да
Практична настава - активност у току 5.00Да
Стручна пракса 5.00Да

Завршни испит ПоенаОбавезна
Усмени испит 50.00Да

Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година

1, Боривоје Познић, Весна
Ракић Водинелић Грађанско процесно право

Правни факултет
Универзитета Унион и
„Службени гласник“, Београд

2015

2, РС Закон о парничном поступку

Службени гласник РС, бр.
72/2011, 49/2013 – одлука УС,
74/2013 – одлука УС, 55/2014,
87/2018, 18/2020 доступно
онлине

x

3, Небојша Шаркић, приредио
материјал за курс Писање правних аката Правни факултет

Универзитета Унион, Београд 2018
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - I степен студија

Наставни предмет

Историја државе и праваОзнака предмета: 21.ISTORD

Број ЕСПБ: 8

OAS - Основне академске студије права (ОАС)Програм(и) у којем се изводи

УНО предмета Правне науке

Матовић М. Тамара, ДоцентНаставници:

Број часова активне наставе (недељно)

Предавања Други облици наставеАудиторне вежбе СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР Остали часови

3 2 0 0 0

Предмети предуслови Нема

Услови:   Услов није предвиђен

Циљ предмета Историја права јесте упознавање студената са историјом одабраних правних система и њиховим решењима у
области приватног и јавног права, посебно значајним за европску правну традицију.Материја обухвата друштвене, економске,
верске и друге процесе, који су имали шири историјски и географски утицај на правне системе. С друге стране, предмет
Историја права, пружа увид у законитости које прате понашања људског рода, везана и за право, као и њему сродне области.

Знања и интелектуалне вештине
Након одслушаног курса и положеног испита очекује се да ће студент стећи шири ниво општег знања, потпунију општу културу
посебно у области историје, економске теорије и филозофије чиме развија способности за исправније разумевање правних
решења, како модерног права, тако и у историјско-компаративној димензији. То је почетно оспособљавање студента за критичко
размишљање о историјском пореклу и повезаности правних института и за научноистраживачки рад у оквиру било које гране
права.
Компетенције
Студент је оспособљен да разуме основна обележја развоја друштва и европских правних система и историјску условљеност
развоја правних института, као и да препозна и критички сагледа стране утицаје којима су српско право, држава и друштво били
изложени током историјског развоја, што је претпоставка наставка правног образовања изучавањем позитивног права.

Курс је уводног карактера, стога је садржај предмета повезан са предметима на првој години (посебно са Римским правом), а
такође и вертикално са свим позитивноправним предметима (у деловима у којима се излаже историјски развој гране права или
појединих института).
Теоријска настава
Теоријска настава обухвата провођење кроз неколико правних система и њихов историјски развитак.
1. Праисторијско доба (нецивилизација). Појава људске врсте, и њен развој кроз раздобља каменог доба (палеолит, мезолит и
неолит) и бакарног доба. Облици породице, ендогамни и егзогамни брак. Правила понашања у првобитној заједници (религија,
обичаји, табу). Појава рударства гвожђем, настанак племенске аристократије, војна демократија, распад првобитне заједнице.
Праисторијска налазишта на територији Републике Србије и региона.
2-4. Државе Старог века. Окончање војне демократије и појава првих држава. Источне деспотије и класичне античке државе.
Упознавање са споменицима права Старог века: клинописни законици, Гортински законик, закони 12 таблица. Међуречје и
његова правна традиција; античка грчка правна традиција; хеленизам.
5-9. Државе Средњег века. Опште карактеристике, појам и облици феудализма. Пропаст Западног римског царства и настанак
варварских краљевина, leges Barbarorum. Франачка и њени правни извори.Византија и њени правни извори. Средњовековна
Србија и њени правни извори.Распад Франачке и настанак средњовековне Француске и Енглеске.
10-15. Државе Новог века. Опште карактеристике, прекид феудалних односа, настанак капитализма и индустријализације.
Извори права у модерно доба. Хуманизам и ренесанса, рецепција римског права, реформација цркве, јеретички покрети у освит
модерног доба. Тридесетогодишњи рат. Енглеска и Француска грађанска револуција, и правни односи након њих. Америчка
борба за независност и настанак САД-а. Српска правна историја након ослобођења од Турака до II светског рата.
Практична настава, односно вежбе
Читање са разумевањем дела правних класика и правних извора релевантних за разумевање правних односа у конкретној
епохи игрупно анализирање уз дискусију(на пр.Tukidid – Пелопонески рат; Аристотел – Устав атински; Слободан Јовановић –
Влада Милана Обреновића).

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Интерактивно предавање уз презентације, коришћење мултимедијалног садржаја. Предавање може бити организовано у оквиру
едукативне  посете  музеју  и  научноистраживачкој  установи.  На  часовима вежби се  читају  изабрани  правни  извори,које
обезбеђује наставник и проверава се разумевање прочитаног, у циљу развијања вештине учења читањем са разумевањем и
увежбавања општих когнитивних вештина и комуникационих способности студената применом метода индивидуалног или
тимског истраживања на задату тему уз накнадну дискусију.

18.06.2021Датум: Страна 11



УНИВЕРЗИТЕТ "УНИОН", ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА УНИОН У БЕОГРАДУ
11070 НОВИ БЕОГРАД, БУЛЕВАР МАРШАЛА ТОЛБУХИНА 36

КЊИГА ПРЕДМЕТА - I степен студија
Оцене знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна
Активност у току предавања 10.00Да
Колоквијум Нови век* 10.00Да
Колоквијум Праисторија и Стари век* 10.00Да
Колоквијум Средњи век* 10.00Да
Практична настава - активност у току 5.00Да

Завршни испит ПоенаОбавезна
Усмени испит 55.00Да

Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година

1, Срђан Шаркић Основи правне историје, 7. издање
Правни факултет
Универзитета у Београду и
„Службени гласник“

2018

2, Сима Аврамовић, Војислав
Станимировић Упоредна правна традиција

Правни факултет
Универзитета у Београду –
центар за издаваштво, сва
издања

2006

3, В.И. Авдијев Историја Старог Истока превео М. Марковић, Београд
(доступно на сцрибд.цом) 1952

4, В.В. Струве, Д.П. Калистов Стара Грчка Београд  (доступно на
сцрибд.цом) 1969

5, А.Д. Удаљцов, Е.А.
Космински, О.Л. Вајнштајн Историја средњег века I

Београд , превели М.
Марковић, И. Ђурић
(електронско издање према
штампаном издању из 1950
доступно на сцрибд.цом)

2009

6, Срђан Шаркић Средњовековно српско право Нови Сад 1995

7, Александар В. Соловјев Законик цара Стефана Душана, 1349. и 1354.
године

Београд  (доступно на
сцрибд.цом). 1980

8, >Теодор Тарановски Историја српског правау Немањићкој држави, I-III Београд 1931-1935 (доступно
на сцрибд.цом). 1931

9, Драгољуб Живојиновић Успон Европе, 1450-1789, I-II Београд  (репринт) (доступно
на сцрибд.цом) 2010

10, Чедомир Попов Градјанска Европа 1770-1914 Београд (доступно на
сцрибд.цом) 2010

11, Срђан Шаркић Општа историја државе и права Нови Сад 1999
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - I степен студија

Наставни предмет

Италијански језик 1Ознака предмета: 21.ITA1

Број ЕСПБ: 6

OAS - Основне академске студије права (ОАС)Програм(и) у којем се изводи

УНО предмета Филолошке науке

Мирчић Панић Ж. Драгана, Наставник страних језикаНаставници:

Број часова активне наставе (недељно)

Предавања Други облици наставеАудиторне вежбе СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР Остали часови

4 2 0 0 0

Предмети предуслови Нема

Услови:   Нема услова

Савладавање почетног нивоа у учењу страног језика што подразумева познавање основне лексике и граматичких структура које
ће омогућити сналажење у једноставним свакодневним ситуацијама. Програм предвиђа и увођење основних лексичких и
комуникативних садржаја прилагођених потребама студената права, као и проширивање знања о италијанској култури и начину
живота.

Знање, интелектуалне вештине и компетенције
Очекује се да успешним завршетком курса студент може достићи ниво А1 знања језика према Заједничком европском оквиру за
живе језике.

Садржински Италијански језик  I  је повезан вертикално са курсевима италијанског језика  II i III  који се изучавају на наредним
годинама студија (што треба да омогући повезивање стечених знања).
Теоријска настава
1- 3.  Primi contatti   (Први контакти).  Италијанска абецеда. Правила читања и писања. Представљање и поздрави. Личне
заменице. Глаголи  essere  (бити) и  chiamarsi (звати се) у презенту. Облици одређеног члана мушког и женског рода у једнини.
Постављање питања. Глагол  avere  (имати) у презенту. Елементи из културе: поздрављање.
4-  6.  Io  e  gli  altri   (Ја  и  други):  Правилни облици презента  галагола прве коњугације.  Неправилни глагол  stare   (бити).
Неодређени  и  одређени  члан  мушког  и  женског  рода  у  једнини.  Облици  показних  заменица  или  придева   questo/a
(овај/ова).Изражавање негације. Професије, занимања везана за правну струку. Неправилни глагол  fare  (радити, чинити).
Елементи из културе -  Италија: становници, уређење, географски подаци.
7-  9.  Buonappetito!   (Пријатно!):Правилни  облици  презента  глагола  друге  коњугације.  Једнина  и  множина  именица.
Непроменљиве именице. Облици презента неправилног модалног глагола  volere  (желети, хтети). Облици презента правилних
глагола треће коњугације и инкоативних галагола. Множина одређеног члана у мушком и у женском роду. Елементи из културе:
култура исхране у Италији, сличности и разлике.
10 – 12. Tempo libero  (Слободно време): Изражавање слагања или неслагања. Специфичности у коњугацији глагола на  –care i -
gare i na –cere i –gere  у презенту. Облици презента неправилног глагола  andare (ići) iuscire (изаћи). Облици глагола  piacere
(свиђати  се)  у  презенту  и  уз  заменице  у  дативској  функцији.  Неке  од  употреба  предлога  ин  и  а.Елементи  из  културе:
најпосећенији  градови  и  културни  споменици  у  Италији.
13 – 15. In albergo  (У хотелу):Облици презента неправилних глагола  potere  (моћи) и  venire  (доћи). Облици  c’e  (има, постоји,
налази се)  и  cisono  (има, постоје, налазе се). Предлози ди, а, да, ин, су спојени са одређеним чланом. Употреба модалних
глагола.Елементи из културе: обичаји и правила понашања у ресторану, сличности и разлике.
Практична настава, односно вежбе
У оквиру наставе организују се граматичке и лексичке вежбе (цлозе, допуњавање, трансформације), вежбе разумевања писаног
и  усменог  текта(вишеструки/двоструки  избор,  отворена питања),  вежбе усмене и  писане продукције  (ролеплаy,  вођени
дијалог/монолог, писање састава) и презентује се одговарајући видео материјал (интегрисано увежбавање свих језичких
вештина).  У  оквиру наставе организује  се  посета италијанскомЦентру за  културу  у  Београду и  студенти се  упознају  са
делатношћу Центра.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

У току  предавања и вежби редовно се користи аудио и  визуелни материјал.  У  току  вежби развијају  се  и  увежбавају  се
когнитивне и комуникационе вештине студената применом методе тимског истраживања на задату тему (припрема краћих
презентација) уз накнадну дискусију о добијеним резултатима.
Оцене знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна
Активност у току предавања 10.00Да
Колоквијум 40.00Да
Практична настава - активност у току 10.00Да

Завршни испит ПоенаОбавезна
Усмени испит 20.00Да
Писмени испит 20.00Да

Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година

1, Ziglio, LucianaiRizzo,
Giovanna Espresso 1. AlmaEdizioni, Firenze 2014
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - I степен студија
Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година
2, Иван Клајн Италијанско-српски речник Нолит, Београд 1996
3, Luciana Ziglio Espresso1 Esercizi supplementari Alma edizioni, Firenze 2015

4,
Glossario multilingue di
italiano giuridico< pluris-
cedam.utetgiuridica.it ›

Glossario multilingue di italiano giuridico< pluris-
cedam.utetgiuridica.it › 0000

5, Italiano facile –
letture<almaedizioni.it> Italiano facile – letture<almaedizioni.it> 0000

6, Alma TV<almaedizioni.it> Alma TV<almaedizioni.it> 0000
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - I степен студија

Наставни предмет

Италијански језик 2Ознака предмета: 21.ITA2

Број ЕСПБ: 6

OAS - Основне академске студије права (ОАС)Програм(и) у којем се изводи

УНО предмета Филолошке науке

Мирчић Панић Ж. Драгана, Наставник страних језикаНаставници:

Број часова активне наставе (недељно)

Предавања Други облици наставеАудиторне вежбе СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР Остали часови

2 2 0 0 0

Предмети предуслови

Ознака
предмета Назив предметаР.бр. Мора се

одслушати
Мора се

положити

ITA1 Италијански језик 11, Да Да

Услови:   Положен италијански 1

Савладавање граматичких структура, вокабулара и језичких вештина на нивоу који омогућава конверзацију о блиским и
познатим темама и активностима у формиразмењивања директних и уобичајених информација, писање краћих и  једноставних
порука, једноставних личних писама, затим разумевање краћих текстова као што су огласи, краће личне преписке и сл. Програм
предвиђа и даље проширивање знања о италијанској култури и начину живота, као и увођење нових лексичких, граматичких и
комуникативних садржаја прилагођених потребама студената права.

Знање, интелектуалне вештине и компетенције
Очекује се да успешним завршетком курса студент може достићи ниво ниво А1.2 према Заједничком европском оквиру за живе
језике

Садржином је Италијански језик  II  повезан вертикално са курсем италијанског језика  I , који му претходи, и курсем  III  (што
треба да омогући повезивање стечених знања).
Теоријска настава
1 – 3. Ingiroperl’Italia  (Путовање кроз Италију): Облици множине неодређеног члана за мушки и женски род. Множина именица и
придева на -цо и –го. Слагање именица и придева. Описивање и изражавање просторних односа.  Molto  (много) као прилог и
као придев. Облици и употреба презента модалних глаголадовере (морати, требати) и сапере (умети). Спајање предлога и
чланова.Употреба предлога са временским и просторним значењем. Елементи из културе: саобраћајни термини.
4 - 6. Andiamoinvacanza!  (Хајдемо на одмор!): Сложено прошло време (passato prossimo): правилни и неправилни  облици и
употреба. Временски прилози и предлози за изражавање прошлости. Облици апсолутног суперлатива. Облици и употреба
неодређеног придева qualche (неки, понеки). Елементи из културе: путовање у Италију.
7 – 9. Saporid’Italia  (Укуси Италије): Ненаглашени облици личних заменица у функцији објекта и партитивна заменицане. Како
описати разне врсте продавница. Како обавити куповину. Партитивни члан: облици и употреба. Безлична конструкција са
заменицом си. Како причати о сопственим навикама у исхрани.
Елементи из културе: типични италијански прехрамбени производи.
10 – 12. Vitaquotidiana  (Свакодневни живот): Употреба прилога: како причати о свакодневним навикама и обавезама. Презент
повратних глагола. Начин грађења прилога од придева. Временски прилози за изражавање фреквентности, Повратни глаголи у
прошлом времену 1.  Елементи из културе: стереотипи о Италијанима, италијански празници.
13 -15. Lafamiglia  (Породица): Присвојни придеви: облици и употреба. Релативни суперлатив. Употреба члана уз присвојне
придеве.Прошло време повратних глагола 2. Како причати о поклонима и обичајима приликом венчања. Узрочне реченице:
разлика у употреби везника perche (зато што) и siccome (пошто). Елементи из културе: најфреквентнији италијански гестови.

Практична настава, односно вежбе
1  –  15.Граматичке  и  лексичке  вежбе  (cloze,  допуњавање,  трансформације),  вежбе  разумевања  писаног  и  усменог
текста(вишеструки/двоструки избор, отворена питања) , вежбе усмене и писане продукције (roleplay, вођени дијалог/монолог,
писање састава), видео материјал (интегрисано увежбавање свих језичких вештина).

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

У току  предавања и вежби редовно се користи аудио и  визуелни материјал.  У  току  вежби развијају  се  и  увежбавају  се
когнитивне и комуникационе вештине студената применом методе тимског истраживања на задату тему (припрема краћих
презентација)  уз  накнадну  дискусију  о  добијеним  резултатима,  увежбава  серазумевање  писаног  и  усменог
текста(вишеструки/двоструки избор, отворена питања) и вештине усменог и писаног изражавања методама roleplay, вођени
дијалог/монолог, писање састава и слично.
Оцене знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна
Активност у току предавања 5.00Да
Колоквијум 40.00Да
Практична настава - активност у току 5.00Да

Завршни испит ПоенаОбавезна
Усмени испит 15.00Да
Писмени испит 35.00Да
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - I степен студија
Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година

1, Ziglio, LucianaiRizzo,
Giovanna Espresso 1. AlmaEdizioni, Firenze 2008

2, Иван Клајн Италијанско – српски речник Нолит, Београд 1996
3, LucianaZiglio Espresso1 Esercizi supplementari Alma edizioni, Firenze 2007

4, Ziglio, LucianaiRizzo,
Giovanna Espresso 1. AlmaEdizioni, Firenze 2014

5, LucianaZiglio Espresso1 Esercizi supplementari Alma edizioni, Firenze 2014
6, Иван Клајн Италијанско – српски речник Нолит, Београд 2003
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - I степен студија

Наставни предмет

Италијански језик 3Ознака предмета: 21.ITA3

Број ЕСПБ: 6

OAS - Основне академске студије права (ОАС)Програм(и) у којем се изводи

УНО предмета Филолошке науке

Мирчић Панић Ж. Драгана, Наставник страних језикаНаставници:

Број часова активне наставе (недељно)

Предавања Други облици наставеАудиторне вежбе СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР Остали часови

2 1 0 0 0

Предмети предуслови

Ознака
предмета Назив предметаР.бр. Мора се

одслушати
Мора се

положити

ITA2 Италијански језик 21, Да Да

Услови:   Положен Италијански 2

Савладавање граматичких структура, вокабулара и језичких вештина на нивоу који омогућава сналажење у готово свим
свакодневним ситуацијама, као и спонтано вођење разговора о блиским темама, препричавање догађаја из прошлости и сл.
Програм предвиђа и развијање вештине разумевања писаних текстова из области правне струке, као и рад на граматичким,
лексичким и комуникативним структурама које омогућавају споразумевање у области стручног правног језика на базичном
нивоу.

Знање, интелектуалне вештине и компетенције
Очекује се да успешним завршетком курса студент може достићи ниво ниво А1.2 према Заједничком европском оквиру за живе
језике у области општег језика и стицање способности базичне комуникације и разумевања мање комплексних писаних текстова
из области правне струке.

Теоријска настава
1- 4.   Egregio Dottor  ...  (Поштовани господине...):Како причати о будућности.  Како написати молбу за посао.  Правилни и
неправилни облици и употреба футура. Безлични глагол бисогна (треба). Како се представити на разговору за посао. Како
причати о послу и условима рада. Како написати цв. Како написати формално писмо. Реални хипотетички период. Елементи из
културе: најзаступљенија занимања у Италији.
5 - 6. Како описати навике из прошлости. Правилни и неправилни облици имперфекта и употреба. Употреба сложеног прошлог
времена (passato prossimo) и имперфекта: увод. Неки временски изрази који захтевају употребу сложеног прошлог времена или
имперфекта.
7.  Il  sistema giuridico  italiano(Италијански  правни систем).  Подела италијанског  права.  Приватно  право  и  његове  гране.
Одговарајућа  правна  терминологија.
8.Il sistema giuridico italiano(Италијански правни систем). Јавно право и његове гране. Одговарајућа правна терминологија.
9. Il processo in Italia (Судски процес у Италији).  Основна терминологија. Ступњеви судског процеса.
10. Il processo in Italia (Судски процес у Италији). Грађански процеси.
11. Il processo in Italia (Судски процес у Италији). Кривични процеси.
12. Comparazione frai sistemi: civillawecommonlaw  (Поређење система: civillaw i commonlaw ). Основна терминологија. Романско-
германско право.
13.  Diritto civile (Грађанско право). Структура уговора.
14. Diritto civile (Грађанско право). Облигације.
15.Diritto civile (Грађанско право). Право својине.

Практична настава, односно вежбе
1-  6.  Граматичке  и  лексичке  вежбе  (cloze,  допуњавање,  трансформације),   вежбе  разумевања  писаног  и  усменог
текта(вишеструки/двоструки избор, отворена питања) , вежбе усмене и писане продукције (ролеплаy, вођени дијалог/монолог,
писање састава), видео материјал (интегрисано увежбавање свих језичких вештина).
7- 15. Лексичке вежбе за утврђивање употребе правне терминолигије, разумевање стручног писаног текста, вежбе усмене
продукције (симулација разговора за посао).

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

У току  предавања и вежби редовно се користи аудио и  визуелни материјал.  У  току  вежби развијају  се  и  увежбавају  се
когнитивне и комуникационе вештине студената применом методе тимског истраживања на задату тему (припрема краћих
презентација) уз накнадну дискусију о добијеним резултатима, увежбава сепревођење стручних текстова, разумевање писаног и
усменог текста и слично. Настава се повезује са праћењем културних дешавања у оквиру Италијанског културног центра у
Београду.
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - I степен студија
Оцене знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна
Активност у току предавања 5.00Да
Колоквијум 40.00Да
Практична настава - активност у току 5.00Да

Завршни испит ПоенаОбавезна
Усмени испит 15.00Да
Писмени испит 35.00Да

Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година
1, Daniela Forapani DItalianopergiuristi Alma Edizioni, Firenze 2003
2, Maria Balì Giovanna Rizzo,Espresso 2. AlmaEdizioni, Firenze 2014
3, Иван Клајн Италијанско – српски речник Нолит, Београд 1996
4, Luciana Ziglio Espresso1 Esercizi supplementari Alma edizioni, Firenze 2014
5, Luciana Ziglio,Albina Doliana Espresso 2 Esercizi supplementari Alma edizioni, Firenze 2015

6,
Glossario multilingue di
italiano giuridico <pluris-
cedam.utetgiuridica.it ›

Glossario multilingue di italiano giuridico <pluris-
cedam.utetgiuridica.it ›

Glossario multilingue di italiano
giuridico <pluris-
cedam.utetgiuridica.it ›

0

7, Alma TV <almaedizioni.it/it> Alma TV <almaedizioni.it/it> Alma TV <almaedizioni.it/it> 0

8,
Diritto pratico: Il Blog giuridico
scritto dagli
utenti(www.dirittopratico.it)

Diritto pratico: Il Blog giuridico scritto dagli utenti
(www.dirittopratico.it)

Diritto pratico: Il Blog giuridico
scritto dagli utenti
(www.dirittopratico.it)

0

9,
Cammino diritto – Rivista
giuridica on line
<www.camminodiritto.it>

Cammino diritto – Rivista giuridica on line
<www.camminodiritto.it>

Cammino diritto – Rivista
giuridica on line
<www.camminodiritto.it>

0

10,
Diritto.it: Il portale giuridico
online per i professionisti
(www.diritto.it)

Diritto.it: Il portale giuridico online per i professionisti
(www.diritto.it)

Diritto.it: Il portale giuridico
online per i professionisti
(www.diritto.it)

0

11, Dizionario Giuridico -
Brocardi.it <www.brocardi.it> Dizionario Giuridico - Brocardi.it <www.brocardi.it> Dizionario Giuridico - Brocardi.it

<www.brocardi.it> 0

12, Luciana Ziglio,Albina Doliana Espresso 2 Esercizi supplementari Alma edizioni, Firenze 2002
13, Luciana Ziglio Espresso1 Esercizi supplementari Alma edizioni, Firenze 2007
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - I степен студија

Наставни предмет

Јавне финансије и пореско правоОзнака предмета: 21.POREZ

Број ЕСПБ: 4

OAS - Основне академске студије права (ОАС)Програм(и) у којем се изводи

УНО предмета Правне науке

Бабин Н. Михајло, Ванредни професорНаставници:

Број часова активне наставе (недељно)

Предавања Други облици наставеАудиторне вежбе СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР Остали часови

2 1 0 0 0

Предмети предуслови Нема

Услови:   уписана четврта година студија

Циљ предмета је упознавање студената на целовит начин са теоријским појмовима јавних финансија и њиховог значаја за
функцонисање државе (фискална политика). У оквиру предмета се анализирају обележја различитих облика јавних прихода и
јавних расхода у Републици Србији, према домаћем законодавству, уз упоређење са регулативом Европске уније у области
јавних финансија ЕУ.

Знање и интелектуалне вештине
Очекује се да ће успешним савладавањем курса студент моћи да: објасни циљеве фискалне политике, сврху прикупљања
јавних прихода и да уочи специфичности различитих јавних расхода, анализира и тумачи норме из извора финансијског права,
издвоји норме које треба применити у конкретном случају и повеже их са чињеничним стањем случаја из праксе, да расуђује у
складу са правном логиком уз презентирање адекватне аргументације у циљу поткрепљења властитог става.
Компетенције
Савладавањем предмета студент стиче целовито знање из области финансијског система, финансијског и пореског права, што
омогућава самостално критичко размишљање о позитивним прописима, њиховој усклађености са правом ЕУ, као и способност
предлагања алтернативних решења у области пореског права.

Теоријска настава
1-2.Представљање теоријских концепата о појму јавних финансија. Економски значај јавних финансија.
3-4. Облици јавних прихода и јавних расхода, буџетирање у јавном сектору, управљање јавним дугом.
5-6.Порески системи. Пореска политика. Принципи пореског права.
7-9. Класификација пореза.
10-12. Порески систем у Србији, поређење са осталим системима. Порескоправни однос.
13. Анализа законског описа пореског чињеничног стања
14-15. Посебни део – јавни приходи у Србији.
Практична настава, односно вежбе
Облици практичне наставе изводе се на вежбама, којепрате теоријску наставу. Вежбе су интерактивне и обухватају: анализу
студија случајева, анализу ефеката фискалне политике, упоредноправну анализу облика јавних прихода, анализу пореских
система чланица ЕУ, рад на изради истраживачког пројекта., чиме се додатно развијају и вештине тимског рада.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Примењују се иновативне методе својствене интерактивној егземпларној и проблемској настави (анализа правних прописа –
индвидуално или тимски, организоване дебате, решавање студија случајева), са елементима пројектне наставе (истраживачки
пројект). Циљ иновативних облика наставног процеса је активно укључивање студената у дискусију током наставног процеса,
подстицање самосталности и креативности у решевању проблема из области јавних финансија и пореског права чиме се
доприноси  развоју  посебних  вештина  потребних  дипломираним  правницима.  У  представљању  наставних  садржаја  на
предавањима и вежбама користе се следећа наставна средства: поwерпоинт  презентације, приказивање мултимедијалних
садржаја са youtube(филмови,видео клипови).

Оцене знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Истраживачки пројекат 20.00Да
Колоквијум 30.00Да
Практична настава - активност у току 20.00Да

Завршни испит ПоенаОбавезна
Усмени испит 30.00Да

Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година

1, Дејан Поповић Пореско право
Правни факултет
Универзитета у Београду,
Београд

2018

2, A.Miller, L. Oats Principles of International Taxation Bloomsbury Publishing 2016
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - I степен студија
Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година

3, H.S. Rosen, T. Gayer Јавне финансије
Економски факултет
Универзитета у Београду,
Београд

2011

4, J.Gruber Public finance and public policy Macmillan 2005
5, R.C. Fisher State and local public finance Routledge 2018

6, J.Stiglitz Економија јавног сектора
Економски факултет
Универзитета у Београду,
Београд

2008

7, Н. Бар Економија државе благостања
Факултет за економију,
финансије и администрацију,
Београд

2013
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - I степен студија

Наставни предмет

Компанијско правоОзнака предмета: 21.KOMP

Број ЕСПБ: 6

OAS - Основне академске студије права (ОАС)Програм(и) у којем се изводи

УНО предмета Правне науке

Стефановић С. Златко, Редовни професорНаставници:

Бунчић М. Соња, Редовни професор

Број часова активне наставе (недељно)

Предавања Други облици наставеАудиторне вежбе СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР Остали часови

3 2 0 0 0

Предмети предуслови Нема

Услови:   Нема услова

Циљ  предмета  је  омогући  стицање  знања  везаних  за  привредна  друштва  и  друге  привредне  субјекте,  правне  форме
организовања привредних субјеката, њихов статус и статусни положај на тржишту, укључујући њихово оснивање, повезивање
за време постојања и престанак.

Знања и интелектуалне вештине
Очекује се да ће успешним савладавањем материје овог курса студенти моћи да: опишу и објасне правне форме индивидуалног
и колективног организовања привредних субјеката, дефинишу методе подобне за препознавање појединих врста организовања
привредних субјеката са статусом правног лица и међусобно упоређење, изврше адекватну класификацију врсте правног лица
примерено чињеницама конкретног случаја, издвоје меродавна правила која се уобичајено примењују на одређену врсту
привредне организације, уоче разлике између појединих организационих облика привредних организација, статусне разлике и
другачији статусни положај на тржишту.
Компетенције
Студенти стичу практично примењива знања неопходна како би се успешно укључили у пословање привредних организација
(домаћих и иностраних).

Својим садржајем Компанијско право је повезано са Основама грађанског и привредног права, Међународним приватним
правом као и са низом других позитивноправних предмета издвојених из грађанског права којима се изучава поједини сегменти
привредног права (Трговинско право, Право потрошача, Банкарско право, Међународно привредно право, Стечајно право).
Теоријска настава
1. Појам и предмет Статусног привредног права; организација; статус организације, организације без статуса исвојстава правног
лица.Организације  са неким својствима правног  лица;  организације  са статусом правног  лица;  појам и правна природа
привредних субјеката;  статус других лица изведен из  статуса организације.Привредна делатност.
2.Класификације  организација;  врсте  правних  лица;  врсте  привредних  субјеката  са  статусом  правног  лица;
Предузеће.Оснивање  привредних  субјеката.
3.Привредна делатност као статусно обележје, пословно име, седиште.Заступање и представљање привредних субјеката.
4. Одговорност за обавезе; пробој правне личности.Имовина привредних субјеката.
5. Регистри привредних субјеката.Пословне књиге и резултати пословања.
6.Управљање.Ортачко друштво, командитно друштво.
7. Друштво с ограниченом одговорношћу.
8-10. Акционарско друштво.
11. Фузија.Деоба; трансформација.
12. Престанак привредних субјеката – разлози,  брисање субјеката на основу изјаве воље, ликвидација,стечај.
13.  Повезивање правних лица по основу улагања у основни капитал и по основу уговора о уступању права управљања,
повезивање правних лица, холдинг,  концерн, конзорцијум, картел, Јоинт Вентуре<енг>.
14.Право конкуренције,јавна предузећа; задруге.
15.Статусноправни односи различитих категорија лица (оснивача са осталим лицима).Статусноправни односи члана са осталим
лицима и других категорија међусобно (учесника, запослених, трећих лица).

Практична настава, односно вежбе
Облици практичне наставе изводе се на вежбама, које динамиком прате теоријску наставу и, кроз практичне примере из праксе
и законодавства, доприносе савлађивању градива. Вежбе су интерактивне: решавање хипотетичких случајева уз дискусију на
основу њих, анализа примера из судске праксе, одржавање радионица ради увежбавања писања правних аката из домена
оснивања компанија (оснивачки акт, статут, корпоративне одлуке итд.), анализа практичних примера и релевантних докумената
који се односе на статусна питања привредних субјеката, анализа хипотетичких случајева инспирисаних праксом органа управе
и судском праксом, анализа проблема који су уочени у пракси приликом оснивања, рада и пословања привредних субјеката, уз
накнадну дискусију. Задаци су постављени тако да подстичу критичко размишљање студената и правилно резоновање у складу
са правом. Обука је усмерена на то да се стечена теоријска знања повежу и допуне практично примењивим знањима и
вештинама.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

У току предавања праћених видео презентацијама активно се укључују у наставу студенти анализом примера из законодавства
и праксе. У току вежби развијају се и увежбавају се аналитичке, когнитивне и комуникационе вештине студената применом
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метода: студија случаја, решавања хипотетичких случајева, писања правних аката из статусног корпоративног права и кроз
индивидуално или тимско истраживање на примерима судских пресуда и праксе органа управе.

Оцене знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Активност у току предавања 10.00Да
Колоквијум 20.00Да
Писање правних аката 10.00Да
Практична настава - активност у току 10.00Да

Завршни испит ПоенаОбавезна
Усмени испит 50.00Да

Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година

1, Златко Стефановић Компанијско право, ВИИ измењено и допуњено
издање

Правни факултет
Универзитета Унион, Београд 2015

2, Мирко Васиљевић Компанијско право: право привредних друштава,
XИ измењено и допуњено издање Београд 2017

3, Златко Стефановић Коментар Закона о привредним друштвима Београд 2019

4,

Златко Стефановић, Бојан
Станивук, Јелица Трнинић
Шишовић, Сандра Тасић,
Весна Цумбо, Верица
Матић Ролингер

Приручник за примену Закона о привредним
друштвима Београд 2018

5, Перо Петровић, Марина
Протић

Ликвидација привредних друштава бр. 63, стр. 177-
192

Европско законодавство бр.
63, 2018 2018

6, Александра Вишекруна Санкције за необјављивање обавезне понуде за
преузимање (стр. 141-153)

Страни правни живот, 2014,
бр. 2, стр. 141-153. 2014

7, Ненад Барош
Непријатељско преузимање акционарских
друштава и начело строге неутралности управе
циљног друштва

Српска правна мисао, 2010,
бр. 42/43, стр. 211-223. 2010
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Наставни предмет

Криминологија са пенологијомОзнака предмета: 21.KRIMPE

Број ЕСПБ: 6

OAS - Основне академске студије права (ОАС)Програм(и) у којем се изводи

УНО предмета Правне науке

Јовановић С. Слађана, Редовни професорНаставници:

Број часова активне наставе (недељно)

Предавања Други облици наставеАудиторне вежбе СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР Остали часови

2 0 0 0 0

Предмети предуслови Нема

Услови:   Нема услова

Циљ  предмета  јесте  стицање  знања  о  криминалитету  као  реалној  друштвеној  појави;  о  феноменологији,  етиологији
криминалитета и друштвеној реакцији на криминалитеткрозсистем извршења кривичних санкција, као и о одликама реакције на
поједине облике криминалитета (укључивши и потребу заштите жртава); стицање знања о методама истраживања криминалног
феномена и најутицајнијим теоријским промишљањима о криминалитету и начинима његове контроле.

Знање и интелектуалне вештине
Очекује се да ће успешним савладавањем курса студент моћи да објасне и опишу предмет и методе криминологије, да наведу
појавне облике криминалитета и препознају разлике међу њима, да прикажу и анализирају теоријске поставке о криминалитету,
његовим појавним облицима, етиолошким факторима и истраживачким методама, да самостално примене претходна сазнања
приликом анализе примера или истраживања, као и да критички размишља о феномену криминалитета и државној реакцији на
криминалитет, схватајућињихову друштвену условљеност.
Компетенције
Успешним савладавањем курса студент је  оспособљен да самостално примени стечена знања,  одабирајући адекватан
теоријски основ и методологију ради истраживања одређених криминолошких појава, уме самостално да формулише сопствене
налазе  и  закључке  уз  адекватну  аргументацију,  одабрану  на  основустеченог  знања  и  изграђеногкритичкогодноса
премадометима  криминолошке  теорије  и  криминолошких  истраживања.

Курсом се постиже проширивање правне културе стицањем научно фундираних знања о феномену криминалитета и одликама
организоване друштвене реакције на наведени феномен. Садржином је предмет повезан хоризонтално са Кривичним правом, а
вертикално са Кривично процесним правом на тај начин што стечена знања из области криминологије олакшавају разумевање
социјалне функције тих грана права, повезаности и друштвене условљености материјалног, процесног и извршног кривичног
права.
Теоријска настава
1. Појам и предмет криминологије;
2. Развој криминологије и криминолошких теорија;
3. Криминолошке теорије;
4. Методи криминологије;
5-7. Феноменологија криминалитета (Типологија дела и учинилаца. Криминалитет са елементима насиља. Конвенционални
имовински  криминалитет.  Привредни  и  криминалитет  „белог  оковратника”.  Организовани  криминалитет.  Политички
криминалитет.  Саобраћајни  криминаллитет);
8-9. Етиологија криминалитета.
10. Виктимолошки аспекти криминалитета.
11. Пенологија - развој система извршења казне затвора.
12. Систем извршења казне затвора у Србији
13. Заштита права осуђених лица, њихов прихват и социјална реинтеграција.
14. Извршење алтернативних кривичних санкција и мера.
15. Систем малолетничког кривичног законодавства.
Практична  настава  –функцију  практичне  наставе  која  није  предвиђена  у  садржају  овог  предмета  остварују  наставне
посетеустановама  за  извршење  кривичних  санкција  и  другим  установама  и  удружењима.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

На предавањима се укратко представљају теме из плана предавања (уз коришћење ПоwерПоинт презентација; доступних на
сајту  факултета)  и  са  студентима  се  дискутује.  У  фокусу  су  актуелне  теме  (роднозасновано  насиље,  организовани
криминалитет, алтернативне санкције...). Организују се дебате о изабраним темама (за и против смртне казне; о трендовима у
кретању криминалитета и друштвеној реакцији у Србији и свету). Студенти бирају теме за своје презентације, излажу пред
групом, а потом се дискутује. О малолетничком криминалитету ће слушати предавање судије, а о извршењу казне затвора и
проблемима - предавање представника Управе за извршење кривичних санкција. Орагнизују се наставне посете Окружном
затвору у Београду, КПЗ у Сремској Митровици или Пожаревцу, Полицијској управи за Град Београд, Виктимолошком друштву
Србије и сл.Студенти се тако упознају са радом ових субјеката, размењују мишљења и дискутују са стручњацима.
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Оцене знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна
Активност у току предавања 15.00Да
Израда и излагање презентација 15.00Да
Колоквијум 30.00Да
Наставне посете 10.00Да

Завршни испит ПоенаОбавезна
Усмени испит 30.00Да

Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година

1, Срећко Косановић Криминологија
Правни факултет Универзита
Унион у Београду и
„Службени гласник“

2014

2, Ђорђе Игњатовић Криминологија Досије студио, 2011. или
каснија издања. 2011

3, Ђорђе Игњатовић Теорије у криминологији ПФ УБ, Београд 2000

4, Наташа Мрвић Петровић Криза затвора Војноиздавачки завод,
Београд 2007

5, Више аутора Криминал и државна реакција: феноменологија,
могућности, перспективе – зборник радова

Институт за криминолошка и
социолошка истраживања,
Београд

2011

6, Биљана Симеуновић-Патић,
Слађана Јовановић Жене жртве убиства у партнерском односу

Институт за криминолошка и
социолошка истраживања,
Београд

2013

7, Слађана Јовановић Правна заштита од насиља у породици
Институт за криминолошка и
социолошка истраживања,
Београд

2011

8, Наташа Мрвић Петровић Алтернативне кривичне санкције и поступци Медија центар Одбрана,
Београд 2010

9, Биљана Симеуновић-Патић Убиства у Београду: криминолошка студија,
Војноиздавачки завод

Институт за криминолошка и
социолошка истраживања 2003
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Наставни предмет

Кривично право- општи деоОзнака предмета: 21.KRPO

Број ЕСПБ: 9

OAS - Основне академске студије права (ОАС)Програм(и) у којем се изводи

УНО предмета Правне науке

Јовановић С. Слађана, Редовни професорНаставници:

Обрадовић X. Драган, Ванредни професор

Број часова активне наставе (недељно)

Предавања Други облици наставеАудиторне вежбе СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР Остали часови

4 3 0 0 0

Предмети предуслови Нема

Услови:   Нема услова

Циљ предмета је стицање теоријских и практично употребљивих знања из области кривичноправне догматике о кривичном
делу,  његовим  елементима,  модалитетима  извршења  и  кривичним  санкцијама  на  основу  (првенствено)  националног
законодавства  са  освртом  на  упоредноправна  решења.

Знање и интелектуалне вештине
Очекује се да ће успешним савладавањем курса студенти моћи да дефинишу, опишу и објасне основне појмове и институте
општег дела кривичног права, да уоче битна обележја појма кривичног дела и осталих института, да их категоришу, опишу и
анализирају према теоријским правилима и законским критеријумима, да прикажу систем кривичних санкција, дефинишу и
класификују поједине санкције и издвоје законске услове неопходне за изрицање санкција у пракси.
Студенти знају институте општег дела кривичног права,разумеју начин тумачења кривичноправних одредби и њихову примену у
правосудној  пракси,  те проблеме са којима се пракса сусреће и критички размишљају о примени појединих института и
могућностима њиховог унапређивања.
Компетенције
Студенти су развили почетне компетенције неопходне за рад у правосуђу тиме што су оспособљени да изврше теоријске и
стручне правне анализе, да тумаче норме и практично примењују решења кривичног позитивног права (у делу којим су

Садржај  предмета је  директно хоризонтално повезан са предметом Кривично право –  посебни део и  Криминологија  са
пенологијом,  а  вертикално са предметом Кривично процесно право.
Теоријска настава
Теоријском наставом обухваћене сунаставне јединице:
1. Кривичн оправо у стварности;
2. Основни принципи, извори и важење кривичног права;
3. Појам и елементи кривичног дела, радња кривичног дела;
4. Одређеност у закону као елемент кривичног дела;
5. Против правност као елемент кривичног дела;
6. Појам и елементи кривице;
7. Облици кривице и основи за искључење;
8. Модалитети извршења кривичног дела;
9. Саучесништво;
10. Стицајкривичнихдела;
11.Систем кривичних санкција и казни;
12. Одмеравање казни:
13. Мере упозорења;
14. Мере безбедности и одузимање имовинске користи;
15. Правне последице осуде, рехабилитација и гашење казне.

Практична настава – односно вежбе
Вежбе прате динамику предавања. На часовима вежби студенти решавају задатке који су могли слободно преузети са веб
странице Факултета. Задаци су везани за материју која је презентована на предавањима Задаци су формулисани тако да
студенте подстичу да критички размишљају и решавају конкретне правне проблеме (из правосудне праксе); чине им се доступни
материјали из тужилашва/суда како би се упознали са њиховим начином рада и препознали институте о којима уче,  те
дискутовали о конкретним проблемима.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Предавања укључују презентације (са примерима из законодавства и праксе) уз дискусију унутар дискусионих група. Наставник
обезбеђује изворе (практикум или судска пракса), организује дискусионе групе и усмерава дискусију, чиме подстиче активност
студената у циљу овладавања вештином тимског рада, јачања комуникационих способности и развоја критичког мишљења. У
току вежби развијају се и увежбавају се когнитивне и комуникационе вештине студената применом метода: студија случаја,
решавања хипотетичких случајева и индивидуално или тимско истраживање на примерима судских пресуда (анализа судске
праксе) уз накнадну дискусију којом се проверавају добијена решења. По потреби се користе мултимедијални садржаји.
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Оцене знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна
Активност у току предавања 5.00Да
Колоквијум 30.00Да
Практична настава - активност у току 5.00Да
Семинар/реферат 5.00Да

Завршни испит ПоенаОбавезна
Усмени испит 55.00Да

Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година

1, Наташа Мрвић-Петровић Кривично право – општи део
Правни факултет
Универзитета Унион и ЈП
„Службени гласник“, Београд

2019

2, Република Србија Кривични законик РС (пречишћен текст, мај 2019),
доступан он-лине. Службени гласник РС- онлине 2019

3, Слађана Јовановић Кривични законик са коментаром измена и допуна
КЗ ПараграфЛеx, Београд 2017

4, Више аутора Реформски процеси и поглавље 23 (годину дана
после): кривичноправни аспекти – зборник радова

Српско удружење за
кривичноправну теорију и
праксу, Београд

2017

5, Више аутора
Доминантни правци развоја кривичног
законодавства и друга актелна питања у правном
систему Србије – зборник радова

Удружење јавних тужилаца и
заменика јавних тужилаца
Србије

2016

6, Јеан Прадел Компаративно кривично право: санкције
Правни факултет
Универзитета Унион у
Београду

2009

7, Драган Јовашевић Малолетничко кривично право Правни факулет
Универзитета у Нишу 2012

8, Наташа Мрвић Петровић Алтернативне кривичне санкције и поступци Медија центар Одбрана,
Београд 2010
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Наставни предмет

Кривично право- посебни деоОзнака предмета: 21.KRPP

Број ЕСПБ: 7

OAS - Основне академске студије права (ОАС)Програм(и) у којем се изводи

УНО предмета Правне науке

Јовановић С. Слађана, Редовни професорНаставници:

Обрадовић X. Драган, Ванредни професор

Број часова активне наставе (недељно)

Предавања Други облици наставеАудиторне вежбе СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР Остали часови

3 3 0 0 0

Предмети предуслови

Ознака
предмета Назив предметаР.бр. Мора се

одслушати
Мора се

положити

KRPO Кривично право- општи део1, Да Да

Услови:   Положен испит из Кривичног права – општи део

Стицање теоријских, а нарочито практично примењивих знања о елементима појединих кривичних дела и сличностима и
разликама  између  дела  која  припадају  различитим  групамакривичних  дела  из  Кривичног  законика,  о  особеностима  и
проблемима  примене  појединих  инкриминација  у  пракси.

Знање и интелектуалне вештине
Очекује се да ће успешним савладавањем курса студент моћи да:дефинишу, опишу и класификују поједина кривична дела из
група кривичних дела прописаних Кривичним закоником, да анализирају и тумаче норме – описе кривичних дела, да правилно
правно квалификују дато чињенично стање, да препознају основне, квалификоване, привилеговане и/или посебне облике једног
кривичног  дела  и  уоче  критеријуме  разграничења  сродних  или  дела  са  сличним  обележјима,  да  су  упућени  у
проблеме/специфичности који се појављују у судској пракси у вези са применом или разликовањем појединих инкриминација и
да могу аргументовано да вреднују квалитет законске регулативе и начин како се онапримењује у пракси.
Компетенције
Успешним савладавањем курса студент стиче компетенције које  су му неопходне за рад у правосуђу:  уме да разликује
чињенице од интерпретација и ставова, да тумачи кривичноправне норме и пронађе стручне аргументе за решење конкретног
проблема (употреба правног расуђи

Садржај предмета је у директној хоризонталној међузависности са предметом Кривично право – општи део, а вертикално се
повезује са Кривично процесним правом.
Теоријска настава
1- 2. Кривична дела против живота и тела (Заједничке карактеристике. Убиство. Тешка убиства. Привилегована убиства. Тешка
телесна повреда. Лака телесна повреда. Учествовање у тучи).
3. Кривична дела против слобода и права човека и грађанина (Принуда. Отмица. Противправно лишење слободе. Угрожавање
сигурности. Прогањање).Кривична дела против изборних права. кривична дела против права по основу рада.
4. Кривична дела против части и угледа; Кривична дела против полне слободе; кривична дела против брака и породице
(Насиље у породици).
5-6. Кривична дела против имовине (Заједничке карактеристике. Крађа. Тешка крађа. Ситна крађа, утаја и превара. Разбојничка
крађа. Разбојништво. Превара. Изнуда. Уцена).
7. Кривична дела против интелектуалне својине. Кривична дела против безбедности рачунарских података. Кривична дела
против привреде.
8. Кривична дела против здравља људи (Неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога. Омогућавање уживања
опојних дрога и др.). Кривична дела против животне средине.
9. Кривична дела против опште сигурности
10. Кривична дела против безбедности јавног саобраћаја.
11.  Кривична дела против уставног  уређења и безбедности Републике Србије.  Кривична дела против државних органа.
Кривична дела против правосуђа.
12.  Кривична  дела  против  јавног  реда  и  мира  (Насилничко  понашање).Кривична  дела  против  правног  саобраћаја
(Фалсификовање  исправе).
13. Кривична дела против службене дужности.
14. Кривична дела против човечности и других добараза заштићених међународним правом (Геноцид. Ратни злочини. Трговина
људима).
15. Кривична дела против Војске РС
Практична настава, односно вежбе
На вежбама се решавају задаци формулисани тако да студенте подстичу да критички размишљају и науче да решавају
конкретне правне проблеме (из правосудне праксе) ида правилно квалификују дате чињеничне описе дела. Студентима се чине
доступни материјали из тужилаштва/суда како би се упознали са њиховим начином рада и препознали дела и институте о
којима уче, те дискутовали о конкретним проблемима који се појављују у пракси. Обука је усмерена на стицање практично
примењивих знања и вештина, те се зато студенти подстичу да користе Кривични закон и стручну терминологију. У оквиру
вежби практикују се едукативне посете казнено-поправним установама, судовима или тужилаштвима.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:
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4. Методе извођења наставе:

Предавања укључују анализу појединих кривичних дела уз презентације (са примерима из законодавства и праксе). Наставник
обезбеђује изворе (практикум или судска пракса), организује дискусионе групе и усмерава дискусију, чиме подстиче активност
студената у циљу овладавања вештином тимског рада, јачања комуникационих способности и развоја критичког мишљења. У
току вежби развијају се и увежбавају се аналитичке, когнитивне и комуникационе вештине студената применом метода: студија
случаја, решавања хипотетичких случајева и индивидуално или тимско истраживање на примерима судских пресуда (анализа
судске праксе) уз накнадну дискусију којом се проверавају добијена решења и појашњавају недоумице. У оквиру наставе изводе
се наставне посете Окружном затвору у Београду и казнено-поправном заводу у Сремској Митровици или Пожаревцу, по
потреби тужилаштвима и судовима.
Оцене знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна
Активност у току предавања 5.00Да
Колоквијум 30.00Да
Практична настава - активност у току 5.00Да
Семинар/реферат 5.00Да

Завршни испит ПоенаОбавезна
Усмени испит 55.00Да

Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година

1, Наташа Мрвић-Петровић Кривично право – посебни део
Правни факултет
Универзитета Унион,
„Службени гласник“, Београд

2019

2, Република Србија Кривични законик РС Службени гласник РС он-лине 0000

3, Слађана Јовановић Кривични законик са коментаром измена и допуна
КЗ Параграф Леx, Београд 2017

4, Више аутора Реформски процеси и поглавље 23 (годину дана
после): кривичноправни аспекти – зборник радова

Српско удружење за
кривичноправну теорију и
праксу, Београд

2017

5, Више аутора
Доминантни правци развоја кривичног
законодавства и друга актелна питања у правном
систему Србије – зборник радова

Удружење јавних тужилаца и
заменика јавних тужилаца
Србије, Београд

2016

6, Слађана Јовановић,
Александар Трешњев Практикум за Кривично право – посебни део

Правни факултет
Унверзитета Унион у
Београда

2019
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Наставни предмет

Кривично процесно правоОзнака предмета: 21.KPP

Број ЕСПБ: 8

OAS - Основне академске студије права (ОАС)Програм(и) у којем се изводи

УНО предмета Правне науке

Јовановић С. Слађана, Редовни професорНаставници:

Илић М. Горан, Предавач ван радног односа

Трешњев М. Александар, Предавач ван радног односа

Број часова активне наставе (недељно)

Предавања Други облици наставеАудиторне вежбе СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР Остали часови

4 3 0 0 0

Предмети предуслови

Ознака
предмета Назив предметаР.бр. Мора се

одслушати
Мора се

положити

KRPO Кривично право- општи део1, Да Да

Услови:   Положен испит из Кривичног права - општи део

Циљ предмета Кривично процесно право је стицање теоријских и практично примењивих знања о процесним субјектима и току
кривичног поступка, нарочито о заштити људских права окривљеног и оштећених.

Знање и интелектуалне вештине
Очекује се да ће успешним савладавањем курса студент моћи да објасни карактеристике кривичног поступка (укључујући
историјску димензију), права и обавезе појединих процесних субјеката и других учесника; препозна повреду права окривиљених,
оштећених и слично, разликује чињенична од правних питања приликом анализе случаја, издвоји релевантне кривичнопроцесне
норме у складу са околностима случаја, да их интерпретира и тумачи, подржи аргументима изабрано решење конкретног
случаја, састави типичне правне акте који се доносе у кривичном поступку (решење, пресуду, оптужни акт).
Компетенције
Студенти стичу компетенције неопходне за рад у правосуђу и на другим пословима који претпостављају темељно познавање
кривичнопроцесног права, будући да су оспособљени да правнички расуђују,  да повезују знања из кривичног поступка и
кривичног права приликом израде правних аката, усавршили су способност доказивања чињеница и критичког мишљења.

Теоријска настава
1.Увод у Кривично процесно право.Субјекти кривичног поступка.
2.Судске надлежности у кривичним стварима.Правна помоћ.
3.Странке у кривичном поступку.Тужилац и кривична тужба.Јавнитужилац.
4.Оштећеникаотужилацилисупсидијарниужилац.Приватнитужилац. Окривљени.
5. Одбранаокривљеног.
6.Споредни процесни субјекти.Остали учесници поступка. Процесне радње. Процесне радње доказивања уопште.Недозвољена
доказна средства и последиц ењихове употребе.
7.Исказокривљеног.Исказсведока.
8. Исказ вештака.Увиђај.Исправе.Индиције.
9.Радње процесне принуде према лицима.Мере процесне принуде према стварима.
10.Радње одлучивања уопште.О пресудама посебно. Остале процесне радње суда.
11.Ток кривичног поступка. Предистражни поступак. Истрага.
12.Поступак стављања под оптужбу.
13.Припремање главног претреса. Главни претрес.
14. Редовни правни лекови.Ванредни правни лекови.
15. Посебни поступци

Практична настава, односно вежбе
Облиципрактичненаставеизводе се на вежбама, које прате теоријску наставу и кроз практичне примере из судске праксе и
позитивног  законодавства  и  решавање  задатака  на  основу  тих  примера  доприносе  савлађивању  градива.
Вежбесуинтерактивне:  дискусија на основу хипотетичких примера и анализа случајева из праксе учињенаиндивидуално
(решавање домаћих задатака) или у групи, чиме се додатно развијају и вештине тимског рада. Задаци су постављени тако да
подстичу  критичко  размишљање студената  и  правилно резоновање у  складу  са  правом.  Студентима се  чине доступни
материјали из тужилаштва/суда како би се упознали са начином њиховог рада и препознали институте о којима уче. Важан део
вежби представља симулација суђења (студенти добију задатак, поделе им се улоге процесних субјеката и других учесника
поступка и уз помоћ наставника, сарадника и предавача ван радног односа организују извођење радњи у одређеној фази
кривичног поступка).Део вежби могу бити едукативне посете суду, праћене предавањем судија. Обука је усмерена на то да се
стечена теоријска знања повежу и допуне практично примењивим знањима и вештинама.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - I степен студија
На предавањима се анализирају кривично процесни институти (уз Power Point презентације). У наставу су укључени предавачи
ван радног односа - судије јавни тужиоци. Процесне улоге и радње  вежбају се кроз организоване симулације суђења (студенти,
састављају  поднеске,  одлуке).  Симулација  главног  претреса  се  одржава,  по  могућству  у  згради  суда,  под  надзором
судије/предавача ван радног  односа.  Дискутује  се о актулним питањима,  нарочито о правима окривљеног и оштећеног,
притвору. На вежбама се решавају задаци доступни на веб презентацији Факултета (случајеви из праксе и примери судских
одлука) и појашњавају се недоумице. Пажња се посвећује новим законским решењима и судској пракси. Студентима се даје
прилика да обаве добровољну стручну праксу у трајању од 10 дана у суду/тужилаштву, што се додатно бодује у оквиру
активности на вежбама.
Оцене знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна
Активност у току предавања 5.00Да
Колоквијум 30.00Да
Обављена стручна пракса у суду 5.00Да
Писање правних аката- учешће у 5.00Да
Практична настава - активност у току 5.00Да

Завршни испит ПоенаОбавезна
Усмени испит 50.00Да

Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година

1, Срећко Косановић Кривично процесно право
Правни факултет
Универзитета Унион,
Службени гласник, Београд

2018

2, Република Србија Законик о кривичномпоступку (2011. са каснијим
изменама, пречишћени текст из 2019. год.) Сл. гласник- доступно онлине 2019

3,
Горан Илић, Владимир
Бељански, Миодраг Мајић,
Александар Трешњев

Коментар Законика о кривичном поступку Службени гласник 2013

4, Момчило Грубач Кривично процесно право – приручник заполагање
правосудног испита Пројурис, Београд 2014

5, Момчило Грубач
Коментар Закона о међународној правној помоћи у
кривичним стварима: са одабраним конвенцијама
и уговорима

Београд 2009

6, Више аутора Реформски процеси и поглавље 23 (годину дана
после): кривично правни аспекти– зборник радова

Српско удружење за кривично
правну теорију и праксу,
Београд

2017

7, Више аутора
Доминантни правци развоја кривичног
законодавства и друга актелна питања у правном
систему Србије – зборник радова

Удружење јавних тужилаца и
заменика јавних тужилаца
Србије, Београд

2016

8, Владимир Бељански Алтернативе притвору у правном систему Србије:
основна права окривљеног

Партнери за демократске
промене Србија,  Београд 2016
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - I степен студија

Наставни предмет

Људска праваОзнака предмета: 21.LJPRAV

Број ЕСПБ: 7

OAS - Основне академске студије права (ОАС)Програм(и) у којем се изводи

УНО предмета Правне науке

Гајин С. Саша, Ванредни професорНаставници:

Број часова активне наставе (недељно)

Предавања Други облици наставеАудиторне вежбе СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР Остали часови

2 1 0 0 0

Предмети предуслови Нема

Услови:   Услов није предвиђен

Циљ предмета је стицање основних знања о људским правима као скупу принципа и правила која се непосредно везују за
слободу човека у свим манифестацијама егзистенцијечовека, а посебно овладавање правним знањима потребним за практичну
употребу ових принципа и правила у различитим областима права и у оквиру различитих правних дисциплина.

Знање и интелектуалне вештине
Очекује се да ће успешним савладавањем курса студент моћи да: препозна разлоге за изучавање људских права, објасниулогу
људских права као позитивноправне категоријеи њихово место у оквиру правног система,наведе каталог људских права, одреди
уживаоце права и слобода и лица која  имају  обавезу поштовања људских права и уочи разлику између прокламованог
теоријског концепта заштите људских права и начина на који се људска права остварују у пракси на примерима из упоредног и
домаћег права и праксе Европског суда за људска права.
Кроз учење предметастудент треба да развије способностда: одабере адекватан полазни теоријски критеријум за решавање
практичног проблема из области људских права, класификује људска права по одређеним критеријумима, самостално уочи
проблем из области заштите људских права и предложи адекватан начин његовог решења(кроз домаће правне механизме или
у поступку пред Европским судом за људска права).

Садржај предмета хоризонтално се повезује са Историјом државе и права и Уводом у право, а вертикално са предметима:
Кривично  право,  Уставно  право,  Својинско  право,  Право  медија,  Управно  право,  Међународно  јавно  право,
Антидискриминационо  право.
Теоријска настава
1. Класична схватања људских права као скупа неотуђивих права и слобода појединца; правно теоријска и позитивноправна
перспектива;недостаци класичног разумавања људских права и трагање за појмом људских права.
2. Појам људских права као позитивноправна категорија;три позитивноправна система у оквиру којих је изграђен појам људских
права (Сједињене Америчке Државе, Немачка, правни систем Европске конвенције о људским правима и основним слободама).
3. Појам људских права у праву Сједињених Америчких Држава.
4. Појам људских права у оквиру праксе Европског суда за људска права.
5. Појам људских права у Немачкој.
6. Право људских права.
7. Каталог људских права.
8. Подела људских права; циљеви и правни значај набрајања људских права; општа правила каталога људских права.
9. Достигнућа француске и америчке револуције- историјско разматрање питања о бенефицијарима људских права, грађани и
лица под државном јурисдикцијом као бенефицијари људских права.
10. Организације и бенефицијари колективних права, принцип једнакости, природни бенефицијари и друштвене вредности.
11.  Разматрање питања обавезности поштовања људских права и природе обавезе;  адресати-  лица која имају  обавезу
поштовања људских права.
12. Држава као адресат обавезе поштовања људских права,Физичка и правна лица као адресати.
13-15. Утемељење људских права.
Практична настава, односно вежбе.Вежбе прате теме предавања, са циљем повезивања теоријских и практичних знања,
стицања и увежбавања вештина.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Предавања укључују презентације (са примерима из законодавства и праксе) уз дискусију унутар дискусионих група. Наставник
обезбеђује изворе, организује дискусионе групе и усмерава дискусију, чиме подстиче активност студената у циљу овладавања
вештином тимског рада,  јачања комуникационих способности и развоја критичког мишљења. У току вежбиразвијају се и
увежбавају се когнитивне и комуникационе вештине студената применом метода: студија случаја, индивидуално или тимско
истраживање на задату тему уз накнадну дискусију о добијеним резултатима.
Оцене знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна
Активност у току предавања 10.00Да
Колоквијум 20.00Да
Практична настава - активност у току 10.00Да

Завршни испит ПоенаОбавезна
Усмени испит 60.00Да
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - I степен студија
Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година

1, Саша Гајин Људска права Правно-системски оквир,
Београд 2012

2,

Европска конвенција о
људским правима и
основним слободама,
(Закон о потврђивању
ЕКЉП са пратећим
протоколима

Европска конвенција о људским правима и
основним слободама, (Закон о потврђивању ЕКЉП
са пратећим протоколима

Службени лист СЦГ-
Међународни уговори, 9/2003,
5/2005, 7/2005, Службени
гласник РС-Међународни
уговори, бр. 12/2010, 10/2015),
доступно он-лине

2003

3, Република Србија Устав Републике Србије Службени гласник РС, бр.
98/2006 2006

4, Ustav Sjedinjenih Američkih
Država Ustav Sjedinjenih Američkih Država

dostupno na:
http://www.prafak.ni.ac.rs/files/n
ast_mat/Ustav_SAD_sprski.pdf 2018
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - I степен студија

Наставни предмет

Медицинско правоОзнака предмета: 21.MEDIC

Број ЕСПБ: 6

OAS - Основне академске студије права (ОАС)Програм(и) у којем се изводи

УНО предмета Правне науке

Симић М. Јелена, Ванредни професорНаставници:

Беширевић М. Виолета, Редовни професор

Број часова активне наставе (недељно)

Предавања Други облици наставеАудиторне вежбе СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР Остали часови

2 0 0 0 0

Предмети предуслови Нема

Услови:   Нема услова

Циљ предмета је стицање знања о основним медицинско правним појмовима и институтима везаним за регулисање медицинске
делатности и друштвених односа који се поводом вршења те делатности успостављају. Медицинско право пружа студентима
знања о низу правних института, од којих су најзначајнији права пацијената, грађанско правна и кривично правна одговорност
лекара, а ту су и репродуктивна права, правне дилеме у вези клонирања и еутаназије, права на абортус и питања у вези
трансплантације људских органа.

Знање и интелектуалне вештине
Очекује се да ће успешним савладавањем материје курса студенти моћи да одреде стећи знања и способности које су
неопходне ради разумевања, тумачења, критичке анализе и примене норми медицинског права као и вештине и компетенције
везане за практичну примену и критичко сагледавање судске праксе. С обзиром на то да медицинско право повезује различите
гране права, очекује се да ће студенти бити кадри да препознају и уоче медицинскоправне аспекте тих института које су учили,
да интегришу раније стечена знања у нову целину, уз адекватно вредновање, засновано на основном демократском постулату
обавезе заштите људских права на живот и на физички интегритет.
Компетенције
Успешним савладавањем курса студент стичекомпетенције правилног правничког расуђивања и примене правне регулативе
повезане са обављањем медицинске делатности и заштитом живота и здравља, будући да уз овладава вештином критичког
вредновања законодавних решења и судске праксе, како до

Медицинско право је вертикално повезано са низом позитивноправних предмета, попут Облигационог права (у делу одштетног
права), Управног права (у делу дисциплинске одговорности), Кривичног права (везано за кривичноправну одговорност), као и
Уставног права и Људских права (у делу у коме се објашњавају права на живот и физички интегритет).
Теоријска настава
У оквиру курса изучавају се следеће теме:
1.Зашто учити Медицинско право? Постоји ли право на здравље?;
2.Однос лекар пацијент;
3.Права пацијената;
4.Грађанско правна одговорност здравствених радника;
5.Кривично правна одговорност здравствених радника;
6.Дисциплинска одговорност здравствених радника;
7. Правне дилеме о почетку живота: абортус;
8.Биомедицински потпомогнуто рађање;
9.Правне дилеме на крају живота: еутаназија;
10.Трансплантација и донирање органа;
11.Медицинско-правни аспекти трансексуалност;
12.Права лица са менталним сметњама

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

У оквиру предавања користе се видео презентације, а по потреби и филмски и видео материјал.Предавања укључују анализу
судских случајева, организовање дебата о појединим етички контраверзним темама, попут еутаназије и абортуса, играње улога
и симулације судског поступка. Наставник обезбеђује изворе (практикум или судска пракса), организује дискусионе групе и
усмерава дискусију, чиме подстиче активност студената у циљу овладавања вештином тимског рада, јачања комуникационих
способности и развоја критичког мишљења. У оквиру наставе изводе се наставне посете суду.
Оцене знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна
Активност у току предавања 10.00Да
Колоквијум 20.00Да
Практична настава - активност у току 10.00Да
Семинарски рад/писани рад 10.00Да

Завршни испит ПоенаОбавезна
Писмени испит 50.00Да
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - I степен студија
Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година
1, Јаков Радишић Медицинско право Номос, Београд 2008

2, Виолета Беширевић Богови су пали на теме: о уставу и биоетици
Анали Правног факултета у
Београду, Београд 2006, бр.
2);доступно онлине

2006

3, Виолета Беширевић Право на достојанствену смрт
Гласник Адвокатске коморе
Војводине, но. 12, стр. 527-
541;

2008

4, Јелена Симић „Невиност без заштите“ – Једно виђење Закона о
правима пацијената

Правни записи, но. 1, стр.
145-168; Београд доступно
онлине

2013

5, Јелена Симић Медицинскоправни аспекти трансексуалности – у
сусрет признавању правних последица

Правни записи, но. 1, стр. 299
-322. доступно онлине 2012

6, Јелена Симић Лекарска грешка - грађанска одговорност због
лекарске грешке

Београд: ПФУУБ и Службени
Гласник 2018

7, Грегори Пенс Класични случајеви из медицинске етике Службени гласник, Београд 2007

8, Симић Јелена „Дечак или девојчица или особа? Специфичности
правног положаја интерсекс деце“

Зборник радова: Општи оквир
за спровођење права детета у
Србији и положај посебно
осетљивих група деце, (Гајин
С. ур.), Центар за
унапређивање правних
студија, Београд, 2016.

2016

9, Симић Јелена Право на слободу кретања због лечења – пример
„репродуктивног туризма“ у ЕУ

Правни записи  бр.2/2019,
Правни факултет
Универзитета Унион у
Београду, 2019; доступно
онлине

2019

10, Симић Јелена
"Корак напред, два корака назад – годину дана од
усвајања Закона о заштити лица са менталним
инвалидитетом’’

Зборник радова: Права особа
са менталним сметњама - У
сусрет  новим правним
правилима, књига ИИИ, (Гајин
Ц., ур.), Центар за
унапређивање правних
студија, Београд, 2014.

2014

11, РС Закон о правима пацијента
"Сл. гласник РС", бр. 45/2013
и 25/2019 - др. закон доступно
онлине

x

12, РС Закон о здравственој заштити Сл. гласник РС", бр. 25/2019
доступно онлине 2019

13, Mason  J.K, Laurie G.T. Law and Medical Ethics Oxford University Press 2013
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - I степен студија

Наставни предмет

МедијацијаОзнака предмета: 21.MEDJAC

Број ЕСПБ: 6

OAS - Основне академске студије права (ОАС)Програм(и) у којем се изводи

УНО предмета Правне науке

Арсић Д. Јелена, ДоцентНаставници:

Број часова активне наставе (недељно)

Предавања Други облици наставеАудиторне вежбе СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР Остали часови

2 0 0 0 0

Предмети предуслови Нема

Услови:   Нема услова

Циљ предмета јесте упознавање са алтернативним процесима решавања спорова, посебно стицање релевантних знања о
теоријским, правним и практичним аспектима медијације као алтернативног начина решавања спорова и развој појединих
вештина од значаја за вођење поступка медијације у складу са стандардима добре медијаторске праксе.

Знања и интелектуалне вештине
Очекује се да ће успешним савладавањем материје овог курса студенти моћи да: опишу и објасне међународне стандарде и
релевантне националне прописе у области медијације, уоче и издвоје специфичности поступка медијације као вансудског
начина решавања спорова и покажу предности у  односу на судско решавање спорова,  објасне како се одвија поступак
медијације, каква је правна природа и обавезност постигнутог споразума, демонстрирају примену основних метода медијације,
одреде правни положај медијатора и етичка правила која га обавезују, анализирају конкретни случај (повезујући нова знања са
раније стеченим из различитих области права) како би проценили потребу за медијацијом, закључе, на основу аргумената, када
је целисходно применити медијацију, а када не.
Компетенције
Студенти  су  стекли  основна  знања и  вештине неопходне приликом посредовања и  заступања у  поступку  медијације  и
мотивисани  су  за  даље професионално усавршавање у  овој  области.  Поред посеб

Садржај предмета је повезан са областима грађанског и привредног права (Породично право, Грађанскопроцесно право,
Трговачко право), Радног права, Кривичнопроцесног права и сл. у којима је могућа примена поступка медијације.
Теоријска настава
1. Алтернативно решавање спорова – основни концепти;
2. Медијација као алтернативни метод решавања спорова – појам и историјски развој;
3. Правни оквир за примену медијације – међународни стандарди;
4. Правни оквир за примену медијације - релевантни национални прописи;
5. Сукоби (конфликти, спорови) – приступи сукобима, њихови исходи и развој сукоба;
6. Вештине комуникације и технике активног слушања;
7. Вештина преговарања – појам и стилови преговарања;
8. Начини упућивања на медијацију
 9. Ток поступка медијације;
10. Начела медијације;
11. Правна природа споразума постигнутог у поступку медијације;
 12. Правни положај медијатора – права, дужности и одговорности;
13. Поједине области примене медијације (породична медијација, привредна медијација, медијација у области заштите од
дискриминације, у случајевима злостављања на раду, друге области примене медијације),
14. Однос медијације и других поступака правне заштите;
15. Етичка питања и стандарди поступања медијатора

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Основни облик наставе су предавања која су усмерена на интерактивни рад у оквиру ког се: разматрају хипотетички примери уз
дискусију на основу њих, наводе примери активног слушања и увежбавају та и друге вештине комуникације као и вештина
преговарања, организују симулације случајева подобних за медијацију (породични спорови, радни спорови и др.) уз помоћ
предавача ван радног односа. Обука је усмерена на то да се стечена теоријска знања повежу и допуне практично примењивим
знањима и вештинама.
Оцене знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна
Активност у току предавања 10.00Да
Семинар/реферат 20.00Да
Симулација поступака медијације 10.00Да

Завршни испит ПоенаОбавезна
Усмени испит 60.00Да

Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - I степен студија
Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година

1, Моника Милошевић Алтернативно решавање спорова са посебним
освртом на медијацију

Правни факултет
Универзитета Унион и
Службени гласник, Београд

2014

2, Тамара Џамоња Медијација: принципи, процес, примена

ентар за примењену
психологију, Београд
(одабрана поглавља). Моња
Игњатовић (ур.)

2014

3,
Невенка Жегарац, (ур.),
Тамара Џамоња-
Игњатовић, Т. (ур.)

Теоријске основе медијације – перспективе и
доприноси

ентар за примењену
психологију, Београд, 2009
(одабрана поглавља)

2009

4, Јелена Арсић, Блажо Недић Препоруке за развој и примену медијације у Србији Интернатионал Финанце
Цорпоратион, Београд 2012

5, Јелена Арсић, Невена
Петрушић

Посредник: нова професија или стара опсесија?,
Шаркић, Н. (ур.), Нови прописи у Републици
Србији, Зборник радова

ИП „Глосаријум“, Београд 2015

6, Република Србија Закон о посредовању у решавању спорова Сл. гласник (2014). доступно
онлине 2014
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - I степен студија

Наставни предмет

Међународно јавно правоОзнака предмета: 21.MJP

Број ЕСПБ: 7

OAS - Основне академске студије права (ОАС)Програм(и) у којем се изводи

УНО предмета Правне науке

Папић Д. Татјана, Редовни професорНаставници:

Број часова активне наставе (недељно)

Предавања Други облици наставеАудиторне вежбе СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР Остали часови

3 2 0 0 0

Предмети предуслови Нема

Услови:   Нема услова

Предмет има за циљ најпре да студенте упозна са (1) природом, (2) изворима и (3) субјектима међународног јавног права.
Поред тога, његов циљ је да студенти савладају теме међународне одговорности, међународних механизама за решавање
међународних спорова,  међународних судских  и  квази судских  инстанци као и  да  их  ближе упозна с  посебним темама
савременог међународног права (људска права, хуманитарно право). На крају, овај предмет тежи да студентима укаже на
тензије које произилазе из примене међународног права, посебно у домаћем правном поретку.

Знање и интелектуалне вештине
Очекује  се  да  ће  успешним  савладавањем  курса  студент  моћи  да  идентификује  главне  карактеристике  савременог
међународноправног поретка, да опише и објасни његова основна начела, утврди и издвоји важеће међународноправне норме
(правне изворе) примењиве на одређена правна питања, анализира их, процени начин њихове примене у домаћем правном
поретку уз критичко преиспитивање међусобног односа.
Компетенције
Успешним савладавањем курса студент је стекао способностида сагледа правна питања у контексту међународног правног
поретка уз процену главних изазова у развоју међународног права и вредновање улоге и утицаја које међународно право треба
да оствари на домаће право.

Предмет Међународно јавно право се повезује делом садржаја са другим позитивноправним предметима из области јавног
права, попут Људских права и Уставног права, који се изучавају на претходним годинама студија.
Теоријска наставаОбухвата следеће садржаје:
1.Појам и природа међународног јавног права;
2.Извори међународног јавног праваИ – уговори;
3.Извори међународног јавног праваИИ – обичаји, општа правна начела и остали извори;
4.Субјекти међународног јавног права;
5.Држава као субјект међународног права;
6.Међународне организације (МО) као субјект међународног права; МО од значаја за Србију (Уједињене нације, Савет Европе,
ОЕБС);
7.Недржавни субјекти;
8.Територија у међународном праву;
9.Привилегије и имунитети у међународном праву;
10.Међународна заштита људских права;
11.Мирно решавање међународних спорова;
12.Употреба силе у међународном праву;
13.Одговорност у међународном праву;
14.Хуманитарно право;
15.Кривична одговорност појединца у међународном праву.
Практична настава, односно вежбе
Одвија се по утврђеном плану тако да прати план предавања. Укључује индивидуално и групно истраживање. У оквиру вежби
студент се обучава да пронађе релевантне изворе међународног права, да анализира и тумачи Повељу УН и други изворе
међународног права, увежбава се у вештинама примене међународноправних норми решавањем хипотетичког случаја (однос
међународног и унутрашњег права), израдом студије случаја у погледу овлашћења међународних организација(студија случаја
Одштете за повреде претрпљене у служби УН), чланства у међународним организацијама (студије случаја: Палестина и УН;
покушаји учлањења Косова у УНЕСКО и ИНТЕРПОЛ и слично), мирног решавања међународних спорова (студија случајева
Србије пред Међународним судом правде) уз накнадну дискусију. У оквиру вежби се, везано за тему људских права, практикује
едукативна студијска посетаКући људских права. Организује се дискусија на тему Ius ad bello vs. Ius in bellum –после филмске
пројекције „Eye in the Sky“.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Предавања и вежбе одвијају се уз коришћење Power Pointпрезентација. Наставник обезбеђује изворе за анализу судских одлука
или међународних аката, организује дискусионе групе и усмерава дискусију,  чиме подстиче активност студената у циљу
овладавања вештином тимског рада, јачања комуникационих способности и развоја критичког мишљења. У току вежби развијају
се и увежбавају се аналитичке, когнитивне и комуникационе вештине студената применом метода: студија случаја, решавања
хипотетичких случајева и индивидуално (самостална израда задатака) или тимско истраживање на примерима судских пресуда
(анализа судске праксе) уз накнадну дискусију којом се проверавају добијена решења. Подстиче се учење учења кроз читање
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - I степен студија
научних  и  стручних  радова  са  разумевањем,  ради  критичке  анализе.  У  оквиру  вежби  организују  се  едукативне  посете
одговарајућим установама и  приказују  се  мултимедијални  садржаји.

Оцене знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Активност у току предавања 10.00Да
Колоквијум 25.00Да
Практична настава - активност у току 10.00Да

Завршни испит ПоенаОбавезна
Усмени испит 55.00Да

Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година

1,

Војин Димитријевић, Обрад
Рачић, Владимир Ђерић,
Татјана Папић, Весна
Петровић, Саша Обрадовић

Основи Међународног јавног права, 3. изд. Београдски центар за људска
права 2012

2, Марко Милановић, Видан
Хаџи-Видановић (ур.) Међународно јавно право – збирка докумената Београдски центар за људска

права 2005

3, Владимир Ђерић, Татјана
Папић

Међународно-правни аспекти одлуке Уставног
суда Србије о уставности и законитости
Бриселског споразума

Анали Правног факултета
Универзитета у Београду,
2016, 64/2, стр. 200-
214.http://ojs.ius.bg.ac.rs/index.
php/anali/article/view/165

2016

4, International Court of Justice

Accordance with International Law of the Unilateral
Declaration of Independence in Respect of Kosovo,
Advisory Opinion of 22 July 2010. https://www.icj-
cij.org/files/case-related/141/141-20100722-ADV-01-
00-EN.pdf

International Court of Justice 2010

5, Татјана Папић Одговорност међународних организација Правни факултет
Универзитета Унион Београд 2019

6, Владимир Ђерић Судски имунитет стране државе, посебно у радним
споровима Liber amicorum 2016

7,
Војин Димитријевић, Татјана
Папић, Драгољуб Поповић и
Весна Петровић

Међународно право људских права Београдски центар за људска
права 2006

8, International Court of Justice
Case Concerning Application of the Convention on the
Prevention and Punishment of the Crime of Genocide
(Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro)

Judgment of 26 February 2007.
https://www.icj-cij.org/files/case-
related/91/091-20070226-JUD-
01-00-EN.pdf

2007
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - I степен студија

Наставни предмет

Међународно приватно правоОзнака предмета: 21.MPP

Број ЕСПБ: 7

OAS - Основне академске студије права (ОАС)Програм(и) у којем се изводи

УНО предмета Правне науке

Вукадиновић Г. Слободан, ДоцентНаставници:

Јовичић А. Катарина, Доцент

Број часова активне наставе (недељно)

Предавања Други облици наставеАудиторне вежбе СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР Остали часови

3 2 0 0 0

Предмети предуслови Нема

Услови:   Нема услова

Основни циљ јесте да код студената развије свест о коегзистенцији различитих држава, њихових правних поредака и њихових
правосудних и управних органа и о начину решавања колизија и спорних питања кроз систем норми, правила, института и
поступака који се примењују ради регулисања приватноправних односа са елементом иностраности. Студенти се упознају са
особеностима наведених односа, правним основом и обимом неопходне примене правила страног права у домаћем праву ради
регулисања односа са елементом иностраности, као и са особеностима судских поступака у којима се ти односи решавају.

Знања и интелектуалне вештине
Очекује се да ће успешним савладавањем материје овог курса студенти моћи да: објасне функцију међународног приватног
права и структуру норми којима се регулише сукоб јурисдикција, као и колизионих норми, уоче особености института, извора и
норми међународног приватног права у односу на норме из националног права, упореде их и одреде њихов међусобни однос и
редослед примене, објасне како се одвија поступак решавања спорова са елементом иностраности и разлике у односу на
поступак који се води поводом спора са истим предметом без елемента иностраности, реше конкретне примере проблема
изазваних сукобом закона и сукобом јурисдикција, одреде меродавно право применом колизионе технике, утврде међународну
судску надлежност у спору са страним елементом на основу развијених способности критичког мишљења и способности
контроле логичке повезаности стечених знања и доказаних чињеница.
Компетенције
Студенти су оспособљени за правно расуђивање из области међуна

Садржај  предмета је  директно повезан са појединим областима грађанског  права (Породично,  Наследно,  Облигационо,
Трговинско,  Компанијско),  као и са Међународним привредним правом.
Теоријска настава
1. Појам, предмет и основни институтимеђународног приватног права (даље: МПП); извори МПП-а;
2. Начини регулисања у МПП-у.
3. Субјекти МПП (физичка лицакао субјекти МПП и правна лица као субекти МПП);
4. Сукоб закона - Колизиона норма. Норме непосредне примене. Тумачење колизионе норме;
5. Претходно питање у МПП.Узвраћање и упућивање. Мобилни сукоб закона.
6. Међународни јавни поредак и изигравање закона у МПП-у.
7. Примена страног права.
8. Меродавно право за статусне односе физичких и правних лица.
9. Меродавно право за породичноправнеи брачне односе са страним елементом.
10. Меродавно право за наследноправне и стварноправне односе са страним елементом.
11. Меродавно право за уговорне односе.
12. Меродавно право за ван угоровне односе.
13. Правни положај странаца.
14. Сукоб јурисдикција.
15. Признање и извршење страних судских одлука.
Практична настава, односно вежбе
Облици практичне наставе изводе се на вежбама, које динамиком прате теоријску наставу и, кроз практичне примере из праксе
и законодавства, доприносе савлађивању градива. Вежбе су интерактивне: решавање хипотетичких случајева уз дискусију на
основу њих, анализа примера из судске и арбитражне праксе, одржавање радионица ради увежбавања:решавања спорних
питања, анализе института ММП-а, симулације судског или арбитражног поступка решавања случајева. Задаци су постављени
тако да подстичу критичко размишљање студената и правилно резоновање у складу са правом. Обука је усмерена на то да се
стечена теоријска знања повежу и допуне практично примењивим знањима и вештинама.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Предавања праћена видео презентацијама укључују активно учешће студената у анализи примера из законодавства и праксе и
увежбавање вештине примене норми из области међународног приватног права. У току вежби развијају се и увежбавају се
аналитичке, когнитивне и комуникационе вештине студената применом метода: студија случаја, решавања хипотетичких
случајева, и индивидуално или тимско истраживање на примерима судских пресуда (анализа судске и арбитражне праксе) и
кроз симулације судских и арбитражних поступака.
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - I степен студија
Оцене знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна
Активност у току предавања 10.00Да
Колоквијум 40.00Да
Практична настава - активност у току 10.00Да

Завршни испит ПоенаОбавезна
Усмени испит 40.00Да

Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година

1, Душан Китић Међународно приватно право
равни факултет Универзитета
Унион и Службени гласник,
Београд

2019

2,
Тибор Варади,Гашо
Кнежевић,Бернадет
Бордаш, Владимир Павић

Међународно приватно право Службени гласник, Београд 2016

3, Маја Станивуковић, Мирко
Живковић Међународно приватно право: општи део Службени гласник, Београд 2010

4, Слободан Вукадиновић,
Катарина Јовичић, К.

Критеријуми квалификације уговора о
међународној продаји робе и питање меродавног
права

Страни правни живот, 2010,
бр. 2, стр. 177-208.
http://www.comparativelaw.info/
spz20102.pdf

2010

5, Добросав Митровић, Ана
Кумпан Основи међународног приватног права

Правни факултет
Универзитета Унион и
Службени гласник, Београд,
2014. (и каснија издања).

2014

6, Катарина Јовичић,
Слободан Вукадиновић

30 година Конвенције УН о уговорима о
међународној продаји робе

Страни правни живот, 2011,
бр. 1, стр. 143-172.
http://www.comparativelaw.info/
spz20111.pdf.

2011

7, КатаринаЈовичић,
Слободан Вукадиновић

Правила за регулисање међународне пословне
операције

Правни живот, 2010, бр. 11,
стр. 443-463. 2010

8, РС Закон о решавању сукоба закона са прописима
других земаља

Службени лист СФРЈ, бр.
43/82 и 72/82-испр., Службени
лист СФРЈ, бр. 46/96 и
Службени гласник РС, бр.
46/06-др. закон доступно
онлине

x
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - I степен студија

Наставни предмет

Наследно правоОзнака предмета: 21.NASLED

Број ЕСПБ: 6

OAS - Основне академске студије права (ОАС)Програм(и) у којем се изводи

УНО предмета Правне науке

Арсић Д. Јелена, ДоцентНаставници:

Трговчевић Прокић М. Милена, Ванредни професор

Број часова активне наставе (недељно)

Предавања Други облици наставеАудиторне вежбе СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР Остали часови

2 2 0 0 0

Предмети предуслови Нема

Услови:   Нема услова

Стицање знања из области наследног права у погледу наследно правних дејстава смрти физичког лица, уз упознавање
релевантних међународних стандарда и националних прописа, којима се регулишу материјално наследно право и оставински
поступак.

Знања и интелектуалне вештине
Очекује се да ће успешним завршетком курса студенти моћи правилно да идентификују основне институте и правна питања из
области наследног права, да изврше анализу наследноправних односа, да их објасне и повежу са ситуацијом у пракси, као и да
су оспособљени да вреднују добијене информације из области наследног права.
Компетенције
Студенти  су  оспособљени  за  правничко  расуђивање  у  области  наследног  права  (примену  правних  принципа,  логичко
закључивање и доношење одлука) и кадри су обрадити сва наследноправна питања која се јављају са отварањем наслеђа
неког лица (одређивање круга наследника, одређивање величине наследног дела, састав заоставштине, решавање процесних
питања с тим у вези како у судским, тако и у другим законом уређеним поступцима).

Као посебан део грађанског права, предмет Наследно право директно је вертикално повезан са Грађанским процесним правом.
Теоријска настава
1.Појам, предмет и значај наследног права, начела и извори наследног права;
2. Претпоставке за наслеђивање: смрт оставиоца, заоставштина, постојање наследника, основи позивања на наслеђе;
3. Наслеђивање по основу закона (општа правила): наследноправни положај сродника и супружника оставиоца, држава као
наследник;
4. Наслеђивање по основу закона (посебна правила): наследноправни положај адоптивних сродника, супружника и родитеља
оставиоца;
5. Наслеђивање по основу завештања: појам и правна природа завештања, завештајна способност, форме завештања;
6. Садржина, тумачење, опозивање и ништавост завештања;
7. Нужно наслеђивање: појам и правна природа права на нужни део, нужни наследници, величина и израчунавање нужног дела;
8. Повреда и заштита нужног дела, разбаштињење нужних наследника;
9. Уговори у наследном праву: забрањени уговори (уговор о наслеђивању, уговор о садржини завештања и др), уговор о
уступању и расподели имовине за живота, уговор о доживотном издржавању;
10. Правни положај наследника: Наследничка заједница, Одговорност наследника за дугове оставиоца;
11. Спајање заоставштине и имовине наследника; Одвајање заоставштине од имовине наследника;
12. Урачунавање поклона и легата у наследни део;
13. Поступак расправљања заоставштине: појам и начела оставинског поступка, оставински суд и други субјекти оставинског
поступка, претходни поступак, мере за обезбеђење заоставштине;
14. Поступак расправљања заоставштине: оставинска расправа, наследничка изјава, упућивање на парницу; 15. Оставинско
решење и правни лекови у оставинском поступку, наследноправни захтев;
Практична настава, односно вежбе
На вежбама се решавају задаци формулисани тако да студенте подстичу да критички размишљају и науче да решавају
конкретне правне проблеме (из правосудне праксе). Студенти се усавршавају у правном расуђивању у области наследног
права. Студентима се чине доступни материјали из праксе како би се препознали институте о којима уче и да би дискутовали о
начину примене права у конкретној ситуацији, на основу хипотетичких примера или вршећи анализу случајева из праксе.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Предавања укључују презентације (са примерима из законодавства и праксе). Наставник обезбеђује изворе праксе, организује
дискусионе групе и усмерава дискусију, чиме подстиче активност студената у циљу овладавања вештином тимског рада, јачања
комуникационих способности и развоја критичког мишљења. У току вежби развијају се и увежбавају се аналитичке, когнитивне и
комуникационе вештине студената применом метода: студија случаја, решавања хипотетичких случајева и индивидуално или
тимско истраживање на примерима судских пресуда (анализа судске праксе) уз накнадну дискусију којом се проверавају
добијена решења.
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - I степен студија
Оцене знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна
Активност у току предавања 5.00Да
Колоквијум 30.00Да
Практична настава - активност у току 10.00Да

Завршни испит ПоенаОбавезна
Усмени испит 55.00Да

Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година

1, Дејан Ђурђевић Институције наследног права

Правни факултет
Универзитета у Београду,
Београд, 2015 или касније
издање.

2015

2, Оливер Антић, Зоран
Балиновац Коментар Закона о наслеђивању Номос, Београд 1996

3, Наташа Стојановић, Јелена
Видић Трнинић Поступак за расправљање заоставштине у Србији

Правни факултет
Универзитета у Нишу: Центар
за публикације, Ниш

2015

4, Гордана Станковић, Милена
Трговчевић Прокић Коментар Закона о ванпарничном поступку Службени гласник, Београд 2015

5, Република Србија Закон о наслеђивању Службени гласник (1995 са
каснијим изменама). 1995

6, Република Србија Закон о ванпарничном поступку Сл. гласник (1982 са каснијим
изменама). 1982

7, Република Србија Закон о јавном бележништву (2011 са каснијим
изменама).

Сл. гласник (2011 са каснијим
изменама). 2011

8, Гордана Станковић, Милена
Трговчевић Прокић Коментар Закона о ванпарничном поступку Службени гласник, Београд 2019
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - I степен студија

Наставни предмет

Облигационо право IОзнака предмета: 21.OBLIG

Број ЕСПБ: 7

OAS - Основне академске студије права (ОАС)Програм(и) у којем се изводи

УНО предмета Правне науке

Јовичић А. Катарина, ДоцентНаставници:

Вукадиновић Г. Слободан, Доцент

Број часова активне наставе (недељно)

Предавања Други облици наставеАудиторне вежбе СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР Остали часови

3 2 0 0 0

Предмети предуслови Нема

Услови:   Нема услова

Стицање знања о основним облигационо-правним институтима и принципима регулисања облигационих односа.Први део курса
посвећен је основним карактеристикама облигација и облигационог односа, односу облигационих и стварних права, о врстама
обавеза, изворима облигација. Студент стиче продубљена знања о уговору као извору облигација, закључењу уговора, форми,
тумачењу и подели уговора, посебним дејствима двострано-обавезујућих уговора те престанку уговора. Студенти се упознају са
посебним уговорима облигационог права: уговором о купопродаји, размени, поклону, закупу, пуномоћству, остави, зајму и
уговором о делу.

Знања и интелектуалне вештине
Очекује се да ће успешним завршетком курса студенти моћи да:дефинишу и објасне основне појмове, начела и институте
облигационог права, разликују изворе облигационих односа. Студенти су стекли знање о уговору као извору облигација и у
стању су да разумеју, тумаче и анализирају норме облигационог права које уређују општи део уговорног права као и посебне
уговоре: купопродаја, размена, поклон, закуп, пуномоћство, остава, зајам и уговор о делу. У стању су да ове норме примењују
на конкретно чињенично стање и да проналазе адекватне аргументације (правно расуђивање),  да самостално решавају
једноставније спорне ситуације из области уговорног права.
Компетенције
Студенти ће успешним савладавањем материје курса стећи знања и вештине неопходне за рад у правосуђу иу привреди и на
свим другим пословима за које се тражи вештина примене уговорног права као дела облигационог права. Стицањем поменутих
знања и вештина студенти су стекли компетенције које даљ

Садржај предмета повезан је са Основама грађанског и привредног права, које се претходно изучава. Хоризонтално је повезан
са предметом Облигационо право II, Трговинско право, а вертикално са предметом Грађанско процесно право. Облигационо
право је  такође садржајно повезано са предметима Банкарско право,  Потрошачко право и сличним који су изведени из
грађанског права,  као и са међународним приватним правом.
Теоријска настава
1. Појам и значај, настанак, развој и извори облигационог права; Појами садржина и субјекти облигационог односа, заштита
облигационог односа; 2. Разлике и сличности између облигационих и стварних права;Подела облигација; 3. Новчане обавезе;
Извори облигациоиних односа; Појам и значај уговора;4. Појам и садржина принципа слободе уговарања; Ограничења слободе
уговарања; Пословна способност уговорних страна;5. Предмет уговора;Захтеви које треба да задовољи предмет уговора;
Основ (кауза) уговора и мотив уговора;6. Изјава воље и сагласност воља уговорних страна; Преговори; Предуговор и коначан
уговор; Понуда за закључење уговора;7. Појам и услови прихватања понуде; Време и место закључења уговора; Уговори који се
закључују на основу општих услова пословања; 8. Тумачење уговора; Форма уговора; Подела уговора;9. Дејства уговора;
Приговор неиспуњења уговора; 10. Одговорност због правних недостатака ствари; Одговорност због материјалних недостатака
ствари;11. Прекомерно оштећење; Немогућности испуњења обавезе; Промењене околности;12. Раскид уговора; Ништави
уговори; Рушљиви уговори;13. Уговор о купопродаји; Модалитети уговора о купопродаји; Уговор о размени;
14. Уговор о закупу; Уговор о пуномоћству; Уговор о остави;15. Уговор о зајму; уговор о поклону; Уговор о делу.
Практична настава односно вежбе
Облици практичне наставе изводе се на вежбама, којепрате теоријску наставу и кроз практичне примере из правне праксе и
позитивног законодавства доприносе савлађивању градива. Вежбе су интерактивне (подразумевају припрему студената за
вежбе на којима се индивидуално или у групи анализирају хипотетички и реални случајеви из праксе, поједине врста уговора,
пракса  судова  у  вези  са  основним  институтима  облигационог  права,  уз  накнадну  дискусију  о  резултатима  анализе.
Индивидуалан рад подразумева самостално решавање домаћих задатака, док се кроз рад у групи додатно развијају и вештине
тимског радаи комуникације. Задаци су постављени тако да подстичу критичко размишљање студената и правилно резоновање
у складу са правом. Обука је усмерена на то да се стечена теоријска знања повежу и допуне практично примењивим знањима и
вештинама.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Предавања укључују теоријску анализу уз презентације (са примерима из законодавства и праксе). Наставник обезбеђује
изворе (практикум или судска пракса), организује дискусионе групе и усмерава дискусију, чиме подстиче активност студената у
циљу овладавања вештином тимског рада, јачања комуникационих способности и развоја критичког мишљења. У току вежби
развијају се и увежбавају се аналитичке, когнитивне и комуникационе вештине студената применом метода: студија случаја,
решавања хипотетичких случајева и индивидуално или тимско истраживање на примерима судских пресуда (анализа судске
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - I степен студија
праксе) уз накнадну дискусију којом се проверавају добијена решења.

Оцене знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Активност у току предавања 5.00Да
Колоквијум 30.00Да
Практична настава - активност у току 10.00Да

Завршни испит ПоенаОбавезна
Усмени испит 55.00Да

Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година

1, Јаков Радишић Облигационо право Правни факултет у Нишу
2016 и каснија издања 2016

2, Карамарковић, Л.
Ивошевић, З. Облигационо право (скриптум предавања)

Правни факултет
Универзитета Унион, (стр.50
до 75).

2010

3, Слободан Перовић Облигационо право (општи део) Службени лист СФРЈ 1990

4, Миодраг Орлић, Закључење уговора Институт за упоредно право,
Београд 1993

5, Б. Благојевић и В. Круљ
(редактори) Коментар Закона о облигационим односима Београд 1983

6, Катарина Јовичић,
Слободан Вукадиновић

Уговорна одговорност - правни режим у упоредном
праву

Теме, 2, 647-660. Доступно
онлајн; 2018

7, Илија Бабић Грађанско право, књига 4: Уговори грађанског
права Службени гласник, Београд 2017
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - I степен студија

Наставни предмет

Облигационо право IIОзнака предмета: 21.OBLGII

Број ЕСПБ: 6

OAS - Основне академске студије права (ОАС)Програм(и) у којем се изводи

УНО предмета Правне науке

Јовичић А. Катарина, ДоцентНаставници:

Вукадиновић Г. Слободан, Доцент

Број часова активне наставе (недељно)

Предавања Други облици наставеАудиторне вежбе СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР Остали часови

2 2 0 0 0

Предмети предуслови

Ознака
предмета Назив предметаР.бр. Мора се

одслушати
Мора се

положити

OBLIG Облигационо право I1, Да Да

Услови:   Положен предмет Облигационо право I

Студенти стичу знања о следећим изворима облигација: проузроковање штете, пословодство без налога, стицање без основа,
једнострана изјава воље и јавно обећање награде. Студенти се детаљно упознају са облашћу накнаде штете (уговорне и
вануговорне) кроз изучавање следећих питања: појам и врсте штете;  одговорност за накнаду штете;  посебни случајеви
одговорности за штету који су регулисани Законом о облигационим односима. Студенти стичу знања о дејствима облигационог
односа, средствима обезбеђења потраживања, гашењу облигација, застарелости потраживања, облигацијама са више дужника
и поверилаца и ситуацијама замене субјеката облигационог односа.

Знања и интелектуалне вештине
Очекује се да ће успешним завршетком курса студенти моћи да:дефинишу и објасне основне појмове и институте облигационог
права, разликују изворе облигационих односа, тумаче и анализирају норме важећег облигационог праваи примењују их на
конкретно чињенично стање,  уз  проналажење адекватне аргументације  (правно расуђивање),  да  самостално решавају
једноставније  спорне ситуације  из  области  накнаде штете  и  других  делова облигационог  права.
Компетенције
Студенти ће успешним савладавањем материје курса стећи знања и вештине неопходне за рад у правосуђу иу привреди и на
свим другим пословима за које се тражи вештина примене облигационог права (уговорног права, накнаде штете). Стицањем
поменутих знања и вештина студенти су стекли компетенције које даље могу да продубљују у оквиру других предмета у којима
се користе знања облигационог права.

Садржај предмета повезан је са Основама грађанског и привредног права, које се претходно изучава. Хоризонтално је повезан
са предметом Облигационо право И, Трговинско право, а вертикално са предметом Грађанско процесно право. Облигационо
право је  такође садржајно повезано са  предметима Банкарско право,  Право потрошача и  сличним који  су  изведени из
грађанског  права,  као и  са  међународним приватним правом.
1. Проузроковање штете као извор облигација; Појам и суштина правне одговорности уопште; појам и суштина имовинске
(грађанске) одговорности; Уговорна и неуговорна одговорност; Однос грађанске и кривичне одговорности; 2. Субјективна
одговорност; Објективна одговорност; Одговорност по основу правичности; 3. Појам и врсте штете; Узрочност; 4. Кривица (појам
и облици); Противправност штетне радње; Околности које искључују или ограничавају одговорност за почињену штету; 5.
Одговорност за другог (појам и опште карактеристике); Одговорност за малолетна лица; Одговорност послодавца за запослене;
6. Појам опасне ствари и опасне делатности; Субјекти одговорности; Услови одговорности; Околности које искључују објективну
одговорност; 7. Одговорност у случају удеса изазваног моторним возилом у покрету; Одговорност произвођача ствари са
недостатком;Посебни случајеви одговорности за штету; 8. Надокнада материјалне штете; Надокнада нематеријалне штете;
Надокнада штете узроковане телесном повредом и оштећењем здравља лица; Надокнада штете услед проузроковања смрти
лица; Надокнада материјалне штете изазване повредом части и ширењем неистинитих навода; 9. Стицање без основа као
извор облигација; 10. Пословодство без налога као извор облигација; 11. Једностране изјаве воље које творе облигације;
Дејства облигационих односа; Обезбеђење потраживања; 12. Дужничка доцња; Доцња повериоца; Паулијанска тужба; 13.
Гашење облигационих односа; 14. Застерлост потраживања; Солидарни дужници; Солидарни повериоци; Облигациони односи
са недељивим обавезама; 15. Замена субјеката облигационог односа (цесија, уступање уговора, преузимање дуга; приступање
дугу и преузимање испуњења, асигнација).
Практична настава односно вежбе
Облици практичне наставе изводе се на вежбама, којепрате теоријску наставу и кроз практичне примере из правне праксе и
позитивног законодавства доприносе савлађивању градива. Вежбе су интерактивне (подразумевају припрему студената за
вежбе на којима се индивидуално или у групи анализирајухипотетички и реални случајеви из праксе, поједине врста уговора,
пракса  судова  у  вези  са  основним  институтима  облигационог  права,  уз  накнадну  дискусију  о  резултатима  анализе.
Индивидуалан рад подразумева самостално решавање домаћих задатака, док се кроз рад у групи додатно развијају и вештине
тимског радаи комуникације. Задаци су постављени тако да подстичу критичко размишљање студената и правилно резоновање
у складу са правом. Обука је усмерена на то да се стечена теоријска знања повежу и допуне практично примењивим знањима и
вештинама.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:
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Предавања укључују теоријску анализу уз презентације (са примерима из законодавства и праксе). Наставник обезбеђује
изворе (практикум или судска пракса), организује дискусионе групе и усмерава дискусију, чиме подстиче активност студената у
циљу овладавања вештином тимског рада, јачања комуникационих способности и развоја критичког мишљења. У току вежби
развијају се и увежбавају се аналитичке, когнитивне и комуникационе вештине студената применом метода: студија случаја,
решавања хипотетичких случајева и индивидуално или тимско истраживање на примерима судских пресуда (анализа судске
праксе) уз накнадну дискусију којом се проверавају добијена решења.

Оцене знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Активност у току предавања 5.00Да
Колоквијум 30.00Да
Практична настава - активност у току 10.00Да

Завршни испит ПоенаОбавезна
Усмени испит 55.00Да

Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година

1, Јаков Радишић Облигационо право Правни факултет у Нишу,
2016. и каснија издања 2016

2, Слободан Перовић Облигационо право (општи део) Службени лист СФРЈ 1990

3, Б. Благојевић и В. Круљ
(редактори) Коментар Закона о облигационим односима Београд 1983

4, Катарина Јовичић,
Слободан Вукадиновић

Уговорна одговорност - правни режим у упоредном
праву

Теме,2, 647-660. Доступно
онлајн; 2018

5, Обрен Станковић Накнада штете Номос Београд 1998

6, Катарина Јовичић
Ка „Однос захтева за накнаду штете због
неизвршења уговора о продаји робе са другим
правним средствима повериоца”

Страни правни живот 1/2013,
79-95, доступно онлајн 2013
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Наставни предмет

Основи банкарског праваОзнака предмета: 21.BANKA

Број ЕСПБ: 4

OAS - Основне академске студије права (ОАС)Програм(и) у којем се изводи

УНО предмета Правне науке

Бунчић М. Соња, Редовни професорНаставници:

Број часова активне наставе (недељно)

Предавања Други облици наставеАудиторне вежбе СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР Остали часови

2 1 0 0 0

Предмети предуслови Нема

Услови:   Нема услова

Циљ предмета је стицање основних  знања о правном  положају и пословању банака кроз изучавање и анализу система
правних норми  којима се они уређују,како у националним правним оквирима тако и у међународним (посебно  европским),као и
изучавање система  правних  норми којима се  регулишу банкарски послови.

Знање и интелектуалне вештине
Очекује се да ће успешним савладавањем курса студент моћи да: схвате, опишу и објасне положај банака и специфичности
уговорних односа својствених банкарском пословању, наведу одлике међународних (посебно европских) правних оквира
банкарског права и определе међусобни однос правне регулативе на међународном и националном нивоу, анализирају и
решавају правна питања у области банкарског права, уз синтезу раније стечених и нових знања.
Компетенције
Студенти ће бити оспособљени за разумевање правног положаја банка и уговорних односа који настају у њеном пословању.
Стичу компетенције које могу бити примењене у практичном раду кроз познавање пословних односа између банака и других
привредних субјеката.Стечена знања могу користити у даљем образовању.

1.  Појам и предмет банкарског   права;  Извори  банкарског  права ;  правни  извори  на  територији  Републике Србије и
међународни извори  банкарског  права
2.Извори  права  у  Европској  унији : Хронолошки  приказ развоја  банкарске  регулативе  ЕУ; Модернизација  правила у области
финансијског тржишта  ЕУ; Банкарска  регулатива  после  2007 –   деЛаросиере група
3.Базелски  комитет  за   банкарску  контролу : Базел I, Базел II,  Базел III.
4.Развој банака  и  банкарских  послова  кроз  историју ; Стари  век , Средњи век, Нови век, Развој  банка  у Србији.
5. Појам и врсте  банака – појам банке  у  нашем и европском  праву. Централна  банка-појам  и  функције. Комерцијалне  банке
-подела   према  кругу  послова. Електронско  банкарство.
6. Статусна  обележја  банке : пословно  име, седиште, делатност  и  забрана  повреде  правила  конкуренције. Оснивање
банке: оснивачи  и  оснивачки  капитал, поступак  оснивање  банке  и  акти  банке.
7.Правила  пословања  банке: Правила  пословања која  се  односе  на  капитал  банке; Капитал   банке  према  закону  о
банкама  Републике Србије; Акцијски  капитал банке – посебности.
8.Правила  пословања  банке  која  се   односе  на  управљање ризицима: Ризик ликвидности; Кредитни  ризик;  каматни,
девизни, и други  ризици; Ризици  изложености  банке; Оперативни ризик.
9. Правила  пословања банке  у односима  банке  и  клијента; Банкарска  тајна; Банкарски  годишњи  извештаји  и  ревизија  у
банакама.
10.Управљање  у  банци; Контрола  рада банке; Организациони  делови  банке; Статусне  промене  код  банака; Престанак
банке.
11. Уговори  банкарског  права;  Депозитни  банкарски  послови ;Уговор  о  новчаном  депозиту; Уговор  о  улогу  на  штедњу ;
Уговор  о  банкарском  текућем  рачуну.
12.Кредитни   послови банке; Уговор  о  кредиту; Акцептни  кредит;  Уговор  о  кредиту  на  основу  залоге   хартија  од
вредности.
13.Друге  врсте  уговора  о  кредиту: Есконтни  банкарски  послови, Угвор о  форфетирању; Уговор  о  факторингу.
14.Услужни  банкарски  послови; Акредитив
15.Документарни  акредитив; Банкарска  гаранција.Статусноправни односи члана са осталим лицима и других категорија
међусобно (учесника, запослених, трећих лица).

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Предавања праћена PowerPoint презентацијама, организовање дебата фокусираних на анализу актуелних правних питања у
области банкарског права, анализа судских одлука  ( питања кредитних , валутних ризика и заштите у корисника у области
банкарских  услуга и сл.), наставна посета Народној банци Србије.
Оцене знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна
Активност у току предавања 10.00Да
Семинари са анализом судских пресуда 10.00Да
Уводно излагање на дебати 20.00Да

Завршни испит ПоенаОбавезна
Усмени испит 60.00Да
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Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година

1, Соња  Бунчић Банкарско право Пословни  биро  СБ , Нови
Сад 2017

2, Соња  Бунчић Банкарско и  берзанско  право Пословни  биро  СБ 2012

3, Република Србија Закон  о  Народној  банци  Србије Сл.гласник (2003 са каснијим
изменама). доступно онлине 2003

4, Република Србија Закон о банкама Републике Србије Сл. гласник  (2005 сакаснијим
изменама). доступно онлине 2005

5, Cranston R. Principle of Banking Law Oxford 2005

6, Casu B.,Girardone
C.,MolyneuxPh. Introduction to Banking FT PrenticeHall, London 2006

7, Danny Busch, Giudo Ferrarini European Banking Union Oxford University Press 2015
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Наставни предмет

Основи грађанског  и привредног праваОзнака предмета: 21.OGRPRP

Број ЕСПБ: 12

OAS - Основне академске студије права (ОАС)Програм(и) у којем се изводи

УНО предмета Правне науке

Симић М. Јелена, Ванредни професорНаставници:

Вукадиновић Г. Слободан, Доцент

Радоњић Љ. Алекса, Доцент

Број часова активне наставе (недељно)

Предавања Други облици наставеАудиторне вежбе СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР Остали часови

4 4 0 0 0

Предмети предуслови Нема

Услови:   Услов није предвиђен

Студенти ће имати прилику да добију знања о основним грађанско правним појмовима и институтима, који су заједнички за све
посебне делове грађанског права. Циљ предмета је упознавање и разумевање начела грађанског права; стицање знања о
савременим тековинама у грађанско правној науци и општим правним појмовима којима се грађанско право служи, а пре свега
о: изворима, врстама грађанских права, статусу субјеката грађанског и привредног права, појму и елементима грађанскоправног
односа, карактеристикама грађанскоправне норме и методама тумачења.

Знање и интелектуалне вештине
Очекује  се  да  ће  успешним савладавањем курса  студент  моћи  даопише и  објасни  начела грађанског  права;  определи
савремене тековине у грађанско правној науци; препозна, дефинише, утврди и међусобно разликује опште правне појмове
којима се служи грађанско право; да ће уметида критички вреднује законодавна решења и судску праксу и тумачи грађанско
правне норме, те да ће бити оспособљен за уочавање нових проблема који се испољавају у практичном животу, у пословној и
судској пракси.
Компетенције
Студенти ће успешним савладавањем материје  курса стећи знања и  способности које  су  неопходне ради разумевања,
тумачења, критичке анализе и примене норми грађанског права као и вештине везане за практичну примену и критичко
сагледавање судске праксе.

Садржај предмета је уводног карактера и вертикално је повезан са свим позитивноправним предметима из грађанског и
привредног права.

Теоријска настава
1.Окруженост грађанским правом. Појам грађанских права и обавеза. Врсте грађанских права и обавеза. Проста и сложена
права. Апсолутна и релативна права. Супротстављива и несупротстављива права.
2.Права припадања, власти, располагања, тражења, учешћа, стицања и преображајна права. Права са објектима и безобјектна
права. Права на правима и објект-права. Права располагања и права којима се располаже.
3.Имовинска и неимовинска права. Преносива и непреносива права. Права са субјектима и безсубјектна права. Нечија и свачија
права. Индивидуална и заједничка права. Главна и зависна права.
4.Права и обавезе по гранама грађанског права. Породична права. Стварна права. Облигациона права. Привредна права.
Интелектуална права
5.Лична права (права личности). Наследна права. Имовина (скупови имовинских права и обавеза).
6.Стицање, пренос и престанак грађанских права и обавеза. Јемство (гарантија) и ограничење грађанских права
7. Привид права – тзв. злоупотреба права; Повреда и заштита грађанских права.
8.Правни субјекти. Статусно право
9.Физичка лица. Правна способност физичког лица. Настанак. Зачеће. Рођење. Престанак. Смрт. Проглашење несталог лица за
умрло. Утврђивање смрти. Коморијенти. Пословна способност физичког лица. Деликтна способност. Идентитетска својства
физичког лица.
10.Правна лица. Начело правне раздвојености и самосталности. Функције правног лица. Врсте правних лица. Елементи правног
лица. Организационо јединство. Идентитет правног лица. Признање правног субјективитета. Правна способност. Пословна
способност. Деликтна способност. Животиње.
11. Правне чињенице. Врсте правних чињеница. Чињенични скуп, правни основ и начин. Правни послови. Појам. Функције.
Начини изјаве воље. Перфекција правног посла. Састојци правног посла.
12.Врсте правних послова. Пуноважни и непуноважни правни послови. Заступање и сродне правне установе.
13.Непословне радње. Проузроковање штете. Време. Рачунање времена. Правни институти код којих је време конститутивна
правна чињеница
14.Грађанско право- назив и појам. Систематика савременог грађанског права. Предмет и метод грађанског права
15.Грађанско право у  систему права.  Упоредно грађанско право и историја грађанског  права.  Извори грађанског  права.
Хијерархија  извора  грађанског  права.  Грађанскоправни  појмови.  Грађанскоправне  норме.  Грађанскоправно  тумачење,
конкретизовање  и  попуњавање празнина.
Практична настава, односно вежбе
Изводи се на вежбама. Прати теоријску наставу и кроз практичне примере из правне праксе и позитивног законодавства
доприноси савлађивању градива уз тимски и индивидулан рад студената. Обухвата и интерактиван рад и дискусију на основу

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:
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хипотетичких примера и анализу случајева из праксе.

4. Методе извођења наставе:

Предавања и  вежбе,  на  којима  се  спроводи  и  анализа  случајева  и  примера  из  судске  праксе  радистицања практично
примењивих знања и вештина. Рад на задацима са мањим групама студената, уз накнадну заједничку дискусију о решењима.
По потреби power-pointпрезентације и коришћење практикума за вежбе. Студенти могу израдити семинарски рад или реферат,
који усмено излажу, након чега следи дискусија и анализа у циљу давања сугестија за унапређење.
Оцене знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна
Активност у току предавања 8.00Да
Колоквијум 30.00Да
Практична настава - активност у току 8.00Да
Семинар/реферат 4.00Да

Завршни испит ПоенаОбавезна
Усмени испит 50.00Да

Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година

1, Владимир В. Водинелић Грађанско право- Увод у грђанско право и Општи
део грађанског права

Правни факултет
Универзитет унион и ЈП
„Службени гласник“, Београд

2014

2, Слободан Вукадиновић Основи грађанског и привредног права: Практикум
за вежбе

Правни факултет
Универзитет Унион, Београд 2019

3, Владимир В. Водинелић Такозвана злоупотреба права Номос, Београд 1997
4, Владимир В. Водинелић Грађанско право – Уводне теме Службени гласник, Београд 2012

5,
Владимир В. Водинелић,
Београдска цивилистика и
њено европско окружење

Београдска цивилистика и њено европско
окружења, Анали Правног факултета у Београду,
1-2, 1993, = у: Научно наслеђе

Правни факултета
Универзитета у Београду,
Београд

1994

6, Jelena Simić The Protectionof Nasciturus With in the CivilLaww
Правни записи, бр. 2/2018,
стр. 255-270, доступно он-
лине.

2018

7, Слободан Вукадиновић Систематика грађанског права професора
Водинелића

Правни записи, бр. 1/2012,
стр. 108-125,  доступно он-
лине.

2012

8, Jelena Simić Pravni problemi definisanja polja pravne zaštite
nondumconceptus-a

Strani pravni život, br.3/2018,
str.25-41. dostupno on-line. 2018

9, КатаринаЈовичић,
Слободан Вукадиновић

Уговорна одговорност - правни режим у упоредном
праву Теме, бр. 2/2018, стр. 647-660 2018
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - I степен студија

Наставни предмет

Писање правних акатаОзнака предмета: 21.PISPA

Број ЕСПБ: 2

OAS - Основне академске студије права (ОАС)Програм(и) у којем се изводи

УНО предмета Правне науке

Наставници:

Број часова активне наставе (недељно)

Предавања Други облици наставеАудиторне вежбе СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР Остали часови

0 3 0 0 0

Предмети предуслови Нема

Услови:   Нема услова

Циљ предмета јесте да студенти стекну знања о стварању права, о изради закона и других нормативних аката: (принципима при
њиховој изради, методима стварања права, правилима правне технике, саставним деловима прописа, поступку израде закона и
других аката од израде теза, преко састављања преднацрта, нацрта и предлога). У оквиру предмета студенти се упознају и са
техникаматумачења права и израде појединачних правних аката (судских и управних),  у условима у којима се симулира
државни правосудни испит.

Знања, интелектуалне вештине
Очекује се да ће успешним савладавањем материје овог курса студенти моћи да:дефинишу принципе стварања права и методе
израде правних прописа; опишу и објасне правила правне технике, саставне делове прописа, поступак израде закона, уоче
номотехничке посебности аката Европске уније, препознају технике тумачења примењене у појединачним правним актима,
користе технике тумачења како би утврдили значење правних текстова, повезују стечена знања тражећи решење конкретног
проблема,припреме нацрт прописа, општег или појединачног акта једноставнијег карактера.
Компетенције
Студенти су стекли основна знања из номотехнике и овладали вештинама неопходним за израду законских текстова и других
правних  прописа,  општих  и  појединачних  правних  аката,  као  и  за  правилну  примену  техника  тумачења  права  и  стичу
међупредметне компетенције неопходне за успешно обављање будуће правничке професије у одговарајућем друштвеном
окружењу. Студенти увежбавају вештине битне за п

Садржај предмета обухвата уводно теоријско упознавање са основама номотехнике, правилима номотехнике која важе при
доношењу домаћих прописа, са номотехничким посебностима аката Европске уније и техникама тумачења прописа. У наставку
следи практична настава.
Практична настава
У  току  практичне  наставе  студенти  се  увежбавају  у  скицирању  нацрта  предлога  закона  или  другог  прописа,  општег  и
појединачног управног акта, изради измена и допуна правног акта, изради пречишћеног текста правног прописа, изради тужби,
уговора, пресуда, жалби, приговора на хипотетичким случајевима,правној анализи и тумачењу правних аката. У извођење
практичне наставе укључени су предавачи ван радног односа.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Краћа теоријска излагања наставника имају за циљ само да припреме студенте за практичну наставу. Настава се одвија кроз
наставне радионице: одређују се задаци, у складу са наставним планом овог предмета, изаберу се правни извори и други
материјали (судске пресуде, управни акти доношени у сличним случајевима и друго) на основу којих ће студенти приступити
изради задатака,  определе се  погодни социјални облици рада (индивидуални рад,  рад у  пару или у  групи).  Настава је
проблемски оријентисана тако да омогући учење откривањем: откривање, дефинисањеи решавање правног проблема, које као
крајњи исход има састављање правног прописа, општег или појединачног правног акта (задаци конструкције). Студент се
оспособљава за самосталну израду правних аката, што се проверава на завршном испиту.

Оцене знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Писање истраживачког задатка 10.00Да
Писање појединачног акта из 15.00Да
Писање појединачног акта из 15.00Да
Скицирање нацрта закона и осталих 10.00Да
Тумачење правних прописа 10.00Да

Завршни испит ПоенаОбавезна
Писмени испит 40.00Да

Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година

1, ур. Р. Васић (ур.) Номотехника и правничко расуђивање

УНДП, Београд (доступно na
http://wp2008.ius.bg.ac.rs/nomo
tehnika/files/2018/06/Nomotehn
ika2018.pdf).

2018
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - I степен студија
Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година

2, Небојша Шаркић (приредио) Писање правних аката Правни факултет
Универзитета Унион, Београд 2018

3, Миодраг Мајић Вештина писања првостепене кривичне пресуде Службени гласник, Београд 2015

4, Више аутора Јединствена методолошка правила за израду
прописа

Службени гласник РС, бр.
21/2010). доступно онлине 2010
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - I степен студија

Наставни предмет

Породично правоОзнака предмета: 21.PORODP

Број ЕСПБ: 9

OAS - Основне академске студије права (ОАС)Програм(и) у којем се изводи

УНО предмета Правне науке

Шаркић Н. Небојша, Редовни професорНаставници:

Арсић Д. Јелена, Доцент

Вујовић В. Ранка, Предавач ван радног односа

Број часова активне наставе (недељно)

Предавања Други облици наставеАудиторне вежбе СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР Остали часови

4 2 0 0 0

Предмети предуслови Нема

Услови:   Нема услова

У оквиру предмета студенти стичу знања из области породичног права и разумевање правних аспеката породичних односа у
погледу брака, ванбрачне заједнице, родитељског права и права детета, законског издржавања, имовинских породичних
односа, старатељства, хранитељства, усвојења и других породичноправних института.

Знања и интелектуалне вештине
Очекује  се  да  ће  успешним савладавањем курса  студенти  моћи  да  правилно  идентификују  правна  питања из  области
породичног права и то да: дефинишу институте и правне изворе, објасне претпоставке за настанак породичних односа и њихов
престанак, издвоје и опишу права и обавезе учесника тих односа, анализирају садржај тих односа, упореде правна дејства
појединих института, објасне и разумеју улогу државних органа у области породичног права и да су критички сагледају примену
позитивноправних решења у пракси, поредећи степен њихове усклађености са релевантним међународним стандардима.
Компетенције
Студент усавршава способности критичког и аналитичког мишљења важне за примену правних принципа и правила породичног
права у конкретним ситуацијама у пракси и стиче основу за развој међу предметних компетенција везано за заштиту права
чланова породице у управним и судским поступцима, као и у процесима алтернативног решавања породичних спорова.

Садржина предмета се хоризонтално повезује са предметом Људска права (у сегменту заштите права детета) и Основи
грађанског и привредног права, а вертикално пре свега са Грађанскопроцесним правом, Медијацијом и Правном клиником (за
породично право).
Теоријска настава
1. Појам, предмет и значај породичног права, начела и извори породичног права;
2.Породица и заштита породице;
3. Лично име, сродство, матичне књиге;
4.Брак: склапање брака и дејства склапања брака;
5. Престанакбрака: ништавост/поништење брака, развод брака, смрт супружника, дејства престанка брака; 6. Ванбрачна
заједница;
7.Имовински породични односи: имовински односи супружника, ванбрачних партнера, чланова породичне заједнице;
8.Законско издржавање супружника, ванбрачних партнера, детета, родитеља и осталих сродника;
9. Родитељско право: вршење,  престанак, лишење и продужење родитељског права;
10. Права детета: Породични закон и Конвенција о правима детета, поступак у спору за заштиту права детета;
11. Породични статус детета: утврђивање и оспоравање материнства/очинства, поступак у матернитетским и патернитетским
споровима;
12. Посредовање у породичним споровима: мирење, медијација у споровима о вршењу родитељског права, споровима о
издржавању и имовинским породичним споровима;
13. Усвојење: услови и поступак за заснивање усвојења, дејства усвојења, престанак усвојења;
14. Хранитељство: услови и поступак за заснивање хранитељства, дејства хранитељства, престанак хранитељства;
15. Старатељство: орган старатељства, старатељ, врсте старатељства, престанак старатељства;
Практична настава–односно вежбе.Прати теоријску наставу, обухвата и интерактиван рад и дискусију на основу хипотетичких
примера и анализу случајева из праксе, са циљем повезивања теоријских и практичних знања, као и стицања и увежбавања
вештина.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

У наставу су укључени предавачи ван радног односа са задатком да студентима пренесу знања и вештине неопходне за
примену породичног права у пракси. Предавања укључују презентације (са примерима из законодавства и праксе) уз дискусију
унутар дискусионих група. Наставник обезбеђује изворе, организује дискусионе групе и усмерава дискусију, чиме подстиче
активност студената у циљу овладавања вештином решавања проблема и доношења одлука (уз усмеравање наставника) и
јачања комуникационих способности. У току вежби развијају се и увежбавају когнитивне и комуникационе вештине студената
применом метода: студија случаја, индивидуалног или тимског истраживања на задату тему уз накнадну дискусију о добијеним
резултатима.
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - I степен студија
Оцене знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна
Активност у току предавања 10.00Да
Колоквијум 20.00Да
Практична настава - активност у току 10.00Да

Завршни испит ПоенаОбавезна
Усмени испит 60.00Да

Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година

1, Милан Почуча, Небојша
Шаркић Породичноправо и породично правна заштита

Правни факултет
Универзитета Унион и ЈП
„Службени гласник”, Београд

2016

2, Марија Драшкић Коментар Породичног закона ЈП „Службени гласник”,
Београд 2016

3,
Марија Драшкић, (ур.),
Небојша Шаркић, (ур.),
Јелена Арсић (ур.)

Породични закон – дванаест година после
Правни факултет
Универзитета Унион и ЈП
„Службени гласник”

2018

4, Марина Јањић-Комар,
Мирјана Обретковић Права детета: права човека Досије, Београд 1996

5, Разни аутори Конвенција о правима детета досупно он-лине 1989

6, Република Србија Породични закона Службени гласник РС, бр.
18/2005, 72/2011, 6/2015). 2015

7, Република Србија Закон о ванпарничном поступку

Службени гласник СРС, бр.
25/82, 48/88, Службени
гласник РС, бр. 46/95,
18/2005, 85/2012, 45/2013,
55/2014, 6/2015, 106/2015 –
доступно он-лине.

2015
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Наставни предмет

Посебни грађански поступциОзнака предмета: 21.PGP

Број ЕСПБ: 4

OAS - Основне академске студије права (ОАС)Програм(и) у којем се изводи

УНО предмета Правне науке

Црњански М. Владимир, ДоцентНаставници:

Шаркић Н. Небојша, Редовни професор

Сибиновић Д. Ђорђе, Предавач ван радног односа

Број часова активне наставе (недељно)

Предавања Други облици наставеАудиторне вежбе СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР Остали часови

2 1 0 0 0

Предмети предуслови

Ознака
предмета Назив предметаР.бр. Мора се

одслушати
Мора се

положити

OGRPRP Основи грађанског  и привредног права1, Да Да

Услови:   положен испит из Основа грађанског и привредног права

Циљ предмета јесте да студенти стекну знања о основним појмовима и институтима извршног, ванпарничног, јавно-бележничког
и стечајног поступка, да се упознају са нормативном техником наведених посебних врста поступака, начелима, садржином и
током и да стекну знања и вештине неопходне за практичну примену процесних правила која уређују сваку од наведених врста
поступака.

Знања и интелектуалне вештине
Очекује се да ће успешним савладавањем курса студент моћи да одреди, опише и објасни основне институте посебних
грађанских поступака, опише и анализира ток сваког од наведених поступака и примени процесне норме, састави поднеске
својствене поједином грађанском поступку, судску или нотарску одлуку или друго писмено, тумачи, разликује и повезује основне
појмове и процесноправне институте.
Компетенције
Успешним савладавањем материје курса стичу се знања и способности неопходне за обављање послова у правосуђу, у
извршитељским и нотарским канцеларијама, као и за самостално суделовање у посебним грађанским поступцима.

Садржајем је предмет повезан са раније изучаваним областима грађанског и привредног права (пре свега са Породичним,
Наследним, Корпоративним и Грађанским процесним правом) и као и са предметом Правосудно-организационо право, у делу у
коме се изучава статус и организација јавних бележника,  извршитеља и других правосудних професија које учествују  у
посебним грађанским поступцима).
Теоријска настава
1.ИЗВРШНИ ПОСТУПАК:Извршно право и извршни поступак, врсте извршних исправа и начела извршног поступка.
2.Јавни извршитељи, средства извршења.Извршење одлука из породичних односа.
3.Извршење одлука у којима је запослени извршни поверилац.
4.Извршење стране јавнобележничке исправе. Привремене и претходне мере.
5. ЈАВНОБЕЛЕЖНИЧКИ ПОСТУПАК: Правно уређење јавног бележништва, начела јавнобележничког поступка.
6.Субјекти јавнобележничког поступка. Надлежност јавних бележника и јавнобележничке исправе.
7.Спровођење јавнобележничког поступка. Издавање исправа, јавнобележнички депозит и јавнобележничке књиге и списи.
8. ВАНПАРНИЧНИ ПОСТУПАК: Однос ванпарничног поступка према другим поступцима.Начела ванпарничног поступка. опште
одредбе Закона о ванпарничном поступку.
9.Поступци за уређење личних стања. Уређење породичних односа.
10.Поступци за уређење имовинских односа.
11.Исправе, судски депозит, обезбеђење доказа у ванпарничном поступку.
12. СТЕЧАЈНИ ПОСТУПАК: Однос стечајног поступка према другим грађанским судским поступцима. Начела и органи стечајног
поступка.
13. Органи поверилачке аутономије – одбор поверилаца и скупштина поверилаца.Стечајни разлози и предлог за покретање
стечајног поступка, отварање стечајног поступка, странке и учесници у поступку.
14. Поступак спровођења стечаја и основне процесне одредбе.Управљање имовином и правима, стечајна маса и поступак
деобе.
15.Закључење стечајног поступка.Побијање правних радњи стечајног дужника.Реорганизација.Међународни стечај.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

На предавањима се представљају и анализирају институти посебних грађанских поступака (уз коришћење Поwер Поинт
презентација).  У  наставу  на  овом  стручно  апликативном  предмету  укључени  су  предавачи  ван  радног  односа  (јавни
извршитељи, јавни бележници, судије), под чијим надзором се организују радионице у оквиру којих студенти подељени у групе
или самостално састављају поднеске, нацрте судских, нотарских или извршитељских одлука и друга писмена). Са студентима
се дискутује о појединим, актулним решењима из судске праксе и решавају се хипотетички случајеви.
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - I степен студија
Оцене знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна
Активност у току предавања 15.00Да
Колоквијум 20.00Да
Решавање писаних задатака 15.00Да

Завршни испит ПоенаОбавезна
Усмени испит 50.00Да

Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година

1, Небојша Шаркић, Дејан
Радуловић, Милан Почуча

Посебни грађански поступци, Извршни поступак,
јавно бележништво (нотарски поступак),
ванпарнични поступак и стечајни поступак, друго
измењено и допуњено издање

Београд 2019

2, Небојша Шаркић, Младен
Николић Коментар Закона о извршењу и обезбеђењу равни факултет Универзитета

Унион у Београду, Београд 2020

3, Душица Палачковић Ванпарнични поступак Службени гласник, Београд 2004
4, Милена Трговчевић Прокић Овлашћења јавног бележника Службени гласник, Београд 2007

5, Небојша Шаркић, Милена
Трговчевић Прокић Коментар Закона о јавним бележницима Параграф, Београд 2015

6, Милена Трговчевић Прокић Овлашћења јавног бележника Службени гласник, Београд 2009
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - I степен студија

Наставни предмет

Потрошачко правоОзнака предмета: 21.POTR

Број ЕСПБ: 6

OAS - Основне академске студије права (ОАС)Програм(и) у којем се изводи

УНО предмета Правне науке

Радоњић Љ. Алекса, ДоцентНаставници:

Број часова активне наставе (недељно)

Предавања Други облици наставеАудиторне вежбе СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР Остали часови

2 0 0 0 0

Предмети предуслови Нема

Услови:   Нема услова

Циљ предмета је стицање основних знања о потрошачком праву, упознавање са регулативом заштите права потрошача у
европском праву и у српском праву, стицање увида у значај потрошачког права и могућности које његов развој пружа у процесу
квалитетнијег и коректнијег тржишног наступа привредних субјеката и погодностима за потрошаче.

Знање и интелектуалне вештине
Очекује  се  да  ће  успешним свладавањем предмета студенти моћи да дефинишу и  објасне правне механизме заштите
потрошача у српском и праву Европске уније, упореде међусобне разлике и уоче потребу за прилагођавањем српског права
праву ЕУ у тој области, анализирају и примене законске норме које регулишу правни положај потрошача, њихова основна права
и начин њихове заштите, препознају могућа спорна питања у пракси и недостатке постојећег законодавства.
Компетенције
Студенти стичу практична сазнања и усавршавају вештине које су основа за обављање правних послова везаних за поштовање
права потрошача и њихово остваривање у привредном субјекту, удружењима за заштиту потрошача и надлежним телима која
се баве овом проблематиком.

Предмет Потрошачко право садржајем је повезан са Облигационим правом и Трговинским правом, тако да су студенти упућени
на то да умрежено повезују знања из тих предмета.
Теоријска настава
1.Појам, предмет, развој института и значај заштите потрошача; Институт заштите потрошача у Европској унији
2.  Правни извори заштите потрошача у Европској унији; Правни извори заштите потрошача у Србији
3.  Појам потрошача, појам трговца; Појам потрошачког уговора; Основна права потрошача
4. Обавеза обавештавања потрошача, оглашавање производа и услуга и непоштена пословна пракса трговаца; Директива
2005/29/ЕЦ о непоштеној пословној пракси трговаца према потрошачима на унутрашњем тржишту; Директива  2011/83/ЕУ о
потрошачким правима
5. Потрошачки уговори и неправичне клаузуле – Директива 93/13/ЕЕЦ о неправичним одредбама у потрошачким уговорима
6. Уговор о продаји и заштита потрошача – Директива 1999/44/ЕЦ о одређеним аспектима продаје робе широке потрошње и
пратећим гаранцијама
7-8. Специфичне маркетиншке технике и закључење потрошачког уговора: Продаја ван пословних просторија и продаја на
даљину; Електронска трговина; Директива 2011/83/ЕУ о потрошачким правима
9.  Финансијске  услуге  и  заштита потрошача –  потрошачки кредит;  Директива 2008/48/ЕЕЦ о  уговорима о  потрошачким
кредитима
10. Продаја финансијских услуга на даљину; Директива 2002/65/ЕЗ о склапању на даљину уговора о потрошачким финансијским
услугама;
11.   Заштита  потрошача приликом пружања туристичких  услуга;  Туристички  пакет  аранжмани -  Директива  2015/2302 о
путовањима у пакет аранжманима и повезаним путним аранжманима; Тиме схаринг -  Директива 2008/122/ЕЦ о заштити
потрошача у погледу појединих аспеката временски подељеног коришћења непокретности, дугорочних производа за одмор,
препродаје и размене.
12. Сигурност производа и заштита живота и здравља потрошача; Директива 92/59/ЕЕЦ и 2001/95/ЕЦ о општој сигурности
производа; Директива 85/374/ЕЕЦ о уједначавању права држава чланица у погледу одговорности за производ с недостатком
13. Право потрошача на правну заштиту - рекламација
14. Заштита колективних интереса потрошача
15. Решавање потрошачких спорова

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Настава се изводи тако да подстакне учење откривањем, дефинисање и решавање уоченог проблема из области потрошачког
права. На предавањима се студенти упознају са основним теоријским поставкама и позитивноправним решењима у области,
али се накнадно на основу тог предзнања анализирају случајеви из праксе и води дискусија о позитивноправним решењима и
њиховом дејству у пракси, која за циљ има потицање на критичко размишљање о прописима. Студенти активно учествују у
настави решавајући хипотетичке случајеве и случајеве из праксе (цасе студy), индивидуално (у облику домаћих задатака) или у
оквиру групе током наставе. Подстиче се истраживачки рад студената (израда семинарских радова), што, осим усавршавања
когнитивних вештина доводи и до јачања комуникационих способности.
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - I степен студија
Оцене знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна
Активност у току предавања 5.00Да
Анализа и решавање хипотет. случајева и 10.00Да
Колоквијум 20.00Да
Семинарски рад 5.00Да

Завршни испит ПоенаОбавезна
Усмени испит 60.00Да

Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година

1, Катарина Иванчевић Основи потрошачког права- скрипта Правни факултет
Универзитета Унион, Београд 2018

2, Јелена Вилус Правна заштита потрошача Институт за упоредно право,
Београд 1996

3, Миодраг Мићовић Заштита права потрошача
Правни факултет
Универзитета у Крагујевцу,
Крагујевац

2009

4, Joasia A. Luzak Passive consumers vs. the new online disclosure
rules of the consumer rights Directive

Amsterdam Law School Legal
Studies Research Paper No.
2015-02, Centre for the Study
of European Contract Law,
dostupno na:
https://papers.ssrn.com/sol3/pa
pers.cfm?abstract_id=2553877

2015

5, Rafał Mańko Towards new rules on sales and digital content.
analysis of the key issues

European Parliament, Dostupno
na:
http://www.europarl.europa.eu/
RegData/etudes/IDAN/2017/59
9359/EPRS_IDA(2017)599359_

2017

6, Aleksa Radonjić Behavioral approach to unfair terms and conditions in
EU consumer law Strani pravni život 4/2018. 2018

7, Република Србија Закон о заштити потрошача Службени гласник РС бр.
62/2014. доступно онлине 2014

8, РС Закон о заштити корисника финансијских услуга Службени гласник РС бр.
36/2011 доступно онлине 2011

9, РС Закон о заштити корисника финансијских услуга Службени гласник РС бр.
44/2018. доступно онлине 2018

10, РС Закон о облигационим односима

Службени лист СФРЈ, број
27/78, 39/85, 57/89  и
Службени лист СРЈ бр. 31/93,
22/99, 44/99. доступно онлине

x
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - I степен студија

Наставни предмет

Правна клиникаОзнака предмета: 21.PKLIN

Број ЕСПБ: 2

OAS - Основне академске студије права (ОАС)Програм(и) у којем се изводи

УНО предмета Правне науке

Наставници:

Број часова активне наставе (недељно)

Предавања Други облици наставеАудиторне вежбе СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР Остали часови

0 3 0 0 0

Предмети предуслови

Ознака
предмета Назив предметаР.бр. Мора се

одслушати
Мора се

положити

GPP Грађанско процесно право1, Да Да
OBLIG Облигационо право I2, Да Да

OGRPRP Основи грађанског  и привредног права3, Да Да
PORODP Породично право4, Да Да

Услови:   уписана четврта година студија, положен испит Основи грађанског и привредног права и одговарајући позитивноправни
предмети из којих се организује Правна клиника

Циљ предмета јесте усавршавање вештина везаних за практичну примену стечених знања у областима права за које су правне
клинике основане, јачање способности правног расуђивања (повезивање теоријских знања са чињеницама и правним нормама
које регулишу одређене области права у складу са околностима конкретног случаја), састављања правног мишљења, поднесака
или нацрта правних аката. Обука се остварује у непосредном контакту са клијентима (грађанима и друштвеним групама које се
налазе у ризику од социјалне искључености) којима се указује бесплатна правна помоћ, чиме се додатно код студената
подстиче развијање осећаја професионалне одговорности и препознавање друштвеног значаја правничке професије.

Знања и интелектуалне вештине
Очекује се да ће успешним савладавањем материје овог курса студенти моћи да дефинишу врсту правног проблема са којим се
суочавају у конкретном случају, изврше правилну анализу случаја издвајајући правно релевантне чињенице, примене теоријска
знања на конкретно чињенично стање, саставе правно мишљење, правни акт или поднесак уз адекватну стручну аргументацију.
Компетенције
Студенти унапређују компетенције у практичној примени правних норми из различитих области права, овладавају вештинама
правне анализе, аргументације, правилног тумачења правних извора (правно расуђивање), правног истраживања (самостално
или тимски), писања правних мишљења, састављања поднесака или нацрта правних аката према презентованом чињеничном
стању. Поред когнитивних вештина неопходних за савесно и професионално обављање правничких професија, студенти јачају
комуникационе и социјалне способности и развијају социјалну интелигенцију (емпатију) кроз интеракцију са ко

Рад Правне клинике започиње уводним предавањем којим се студенти упознају са начином рада на предмету, активностима
које се предузимају у оквиру клинике и са етичким кодексом. Рад Правне клинике одвија се кроз две фазе.
Практична настава
Прва фаза: Обука студената у одређеним правним областима у погледу вештина писања правних докумената (поднесака,
стручних мишљења и слично), правне етике и вештина комуникације од значаја за каснији рад са клијентима. На часовима
обуке обнављају се знања стечена на одређеним правним предметима и даље проширују применом интерактивних метода,
кроз практичан рад у одговарајућим областима материјалног и процесног права. Програм обуке укључује и учешће стручњака из
праксе, као и сарадњу са релевантним институцијама.
Друга фаза:  Студенти уз супервизију адвоката,  наставника,  сарадника и асистената пружају правну помоћ грађанима, у
одређеним правним областима и у складу са важећим прописима.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

У оквиру наставе користе се презентације (Поwер Поинт), филмови и мултимедијални садржаји. У току Правне клинике развијају
се и увежбавају се аналитичке, когнитивне и комуникационе вештине студената, увек под надзором наставника, предавача ван
радног  односа  или  стручњака  укљученог  у  рад  клинике,  применом метода:  студија  случаја,  индивидуално  или  тимско
истраживање правних извора или судске праксе, увежбава се анализа судских одлука по групама, примењују се и друге методе
у оквиру истраживачки оријентисане наставе (учење откривањем, симулације судског поступка, играње улога - роле плаy,
дебате о појединим етички контраверзним темама). Задаци се по правилу реализују у пару или тимски, тако што се група
студената задужује да испита чињенични основ случаја и предложи могућа правна решења другој групи студената. Према
потреби у тој почетној фази представљања проблема и тражења решења проблема користи се техника набацивања идеја
групним „мозгањем“ (brainstorming).
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - I степен студија
Оцене знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна
Играње улога – правни интервју 10.00Да
Писање правних аката 20.00Да
Проучавање литературе и правних извора 10.00Да
Симулација судјења 20.00Да
Учешће у расправи и решавању задатака 10.00Да

Завршни испит ПоенаОбавезна
Практични рад са клијентима 30.00Да

Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година

1,

Радмила Ковачевић
Куштримовић, Марија
Драшкић, Јелена Арсић,
Јелена Јокановић

Вештине комуникације – правни интервју

ОЕБС и Мрежа  правних
клиника, Београд, 2010.
Доступно на:
https://www.osce.org/sr/serbia/1
10265?download=true.

2010

2, С. Бељански, Д. Укропина, и
други Правна етика Мрежа универзитетских

правних клиника, Београд 2013

3, Pursuing the Public Interest Pursuing the Public Interest Public Interest Law Initiative,
New York, 2001. 2001

4, РС Закон о парничном поступку (2011 са каснијим
изменама), Сл. гласник доступно онлине 2011

5, РС Закон о ванпарничном поступку (1982 са каснијим
изменама)

Сл. гласника(1982 са каснијим
изменама) доступно онлине 1982

6, РС Закон о посредовању у решавању спорова Службени гласник РС, бр.
55/14 доступно онлине x

7, РС Закон о општем управном поступку Сл. гласник (2016 са каснијим
изменама) доступно онлине 2016

8, С. Бељански, Д. Укропина, и
други Правна етика Мрежа универзитетских

правних клиника, Београд 2016
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - I степен студија

Наставни предмет

Право интелектуалне својинеОзнака предмета: 21.INTSV

Број ЕСПБ: 4

OAS - Основне академске студије права (ОАС)Програм(и) у којем се изводи

УНО предмета Правне науке

Лукиновић В. Марио, Ванредни професорНаставници:

Број часова активне наставе (недељно)

Предавања Други облици наставеАудиторне вежбе СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР Остали часови

2 1 0 0 0

Предмети предуслови Нема

Услови:   Нема услова

Стицање знања о основама права интелектуалне својине, разумевање оправданости правне заштите интелектуалних добара;
стицање знања о најважнијим изворима права интелектуалне својине; упознавање са управним поступком регистрације права
интелектуалне својине.

Знање и интелектуалне вештине
Очекује се да ће успешним савладавањем курса студент моћи да: препозна разлоге за издвајањем права интелектуалне
својине као посебне правне дисциплине из оквира грађанског права, дефинише и објасни основне појмове и институте права
интелектуалне својине, определи одговарајући поступак остваривања заштите ауторских и сродних права и примени га,
аналитички и  критички сагледа поједине појмове и  законска решења у  овој  материји,  нарочито у  контексту  савременог
дигиталног  (информатичког)  друштва.
Компетенције
Студент уме да разликује поједина права интелектуалне својине и зна на који начин да постигне њихову заштиту.

1. Појам и правна природа права интелектуалне својине; однос са другим гранама права; извори права интелектуалне својине;
2.  Појам,  настанак  и  историјски  развој  ауторског  права;  појам ауторског  дела  и  услови  заштите  ауторских  дела;  врсте
заштићених  дела;
3. Садржина ауторског субјективног права;
4. Имовинска и морална права аутора;
5. Трајање ауторског права;
6. Заштита ауторског и сродних права;
7. Сродна права;
8. Појам и историјски развој проналазачког права, појам и врсте патената; права сродна патенту;
9. Грађанскоправна и кривичноправна заштита патената и сродних права;
10. Појам и садржина права на жиг; поступак заштите жига;
11. Географска ознака порекла;
12. Традиционална знања;
13. Дизајн;
14. Појам права конкуренције и његов историјски развој;
15. Облици нарушавања конкуренције – нелојална конкуренција и монополистичка понашања.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Предавања  се  одржавају  уз  примену  аудио  визуелних  средстава  (power-point   презентације  и  филмови),  у  складу  са
концепцијом егземпларне наставе. Интерактивни приступ предавањима омогућен је кроз активности студената на анализи и
решавању примера из судске или правне праксе (у виду индивидуалних задатака или кроз тимско истраживање, чиме се поред
истраживачких вештина развијају и вештине социјалне комуникације). У току наставе студенти се обучавају да примењују
правне прописе из области права интелектуалне својине, а нарочито савладавају процедуре регистрације наведених права у
управном поступку. У наставу су укључени предавачи ван радног односа који својим стручним искуством доприносе да студенти
овладају вештинама правничног расуђивања и да стечена теоријска знања повежу и допуне практично примењивим знањима и
вештинама.
Оцене знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна
Активност у току предавања 30.00Да
Колоквијум 40.00Да

Завршни испит ПоенаОбавезна
Усмени испит 30.00Да

Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година

1, Марио Лукиновић Интелектуална својина
Правни факултет
Универзитет Унион,
Службени гласник, Београд

2019

18.06.2021Датум: Страна 61



УНИВЕРЗИТЕТ "УНИОН", ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА УНИОН У БЕОГРАДУ
11070 НОВИ БЕОГРАД, БУЛЕВАР МАРШАЛА ТОЛБУХИНА 36

КЊИГА ПРЕДМЕТА - I степен студија
Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година

2, Слободан Марковић, Душан
Поповић Право интелектуалне својине

Правни факултет
Универзитета у Београду,
Београд

2009

3, Зоран Миладиновић Право интелектуалне својине
Правни факултет
Универзитета у Крагујевцу,
Крагујевац

2012

4, Димитрије Милић Коментар закона о ауторским и сродним правима Грађевинска књига, Београд 2011

5, Зоран Миладиновић Практикум за право индустријске својине и
ауторско право

Правни факултет
Универзитета у Нишу, Ниш 2003

6, Катарина Дамњановић,
Владимир Марић Интелектуална својина

Правни факултет
Универзитета Унион,
Службени гласник, Београд

2012

7, Весна Бесаровић Интелектуална својина: индустријска својина и
ауторско право

Правни факултет
Универзитета у Београду,
Београд

2005

8, Зоран Миладиновић Практикум за ауторско право Правни факултет
Универзитета у Нишу, Ниш 2011
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - I степен студија

Наставни предмет

Право интернетаОзнака предмета: 21.WWW

Број ЕСПБ: 6

OAS - Основне академске студије права (ОАС)Програм(и) у којем се изводи

УНО предмета Правне науке

Лукиновић В. Марио, Ванредни професорНаставници:

Гајин С. Саша, Ванредни професор

Број часова активне наставе (недељно)

Предавања Други облици наставеАудиторне вежбе СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР Остали часови

2 0 0 0 0

Предмети предуслови Нема

Услови:   Нема услова

Основни циљ предмета јесте да се студенти, мултидисциплинарним приступом, упознају са правним питањима која се отварају
коришћењем информационе и комуникационе технологије и са начином њиховог регулисања (на нивоима права Европске уније
и домаћег законодавства).  Студенти ће упознаје са основним правним концептима везаним за примену информационих
технологија и коришћење интернета, а пре свега са начинима заштите права на приватност, ауторских права, са регулисањем
електронске управе и електронског пословања.

Знања, вештине и компетенције
Очекује се да ће успешним савладавањем садржаја курса студент моћи да одреди и објасни основне правне проблеме који
настају у савременом сајбер окружењу, да илуструје, идентификује и истакне најважније начине њиховог правног регулисања,
да изведе закључке о усклађености домаћег законодавства са правним оквиром ЕУ и да процени, уз заузимање критичког
става, адекватност постојеће правне регулативе.
Компетенције
Студент је развио компетенције за демократску културу у дигиталном окружењу, оспособљен је да логички повезује садржаје из
различитих области права са садржајима ванправних дисциплина (информатика),упознат је са безбедносним изазовима
коришћења интернета, са потребом заштите интелектуалне својине и са најновијим правилима и процедурама заштите права
података о личности на интернету, начинима правне заштите корисника интернета, функционисањем е-управе и е-пословања
што је предуслов успешне примене наведених правних правила у пракси.

У оквиру студијског програма садржај предмета повезује различите области јавног и приватног права, а пре свега предмете
Људска права, Антидискриминационо право, Право интелектуалне својине, Кривично право, Кривично процесно право и друге
позитивноправне предмете.
Теоријска настава
1. Развој интернета,
2. Информационе технологије и право,
3. Правни проблеми у сајбер простору,
4. Информационе технологије и приватност,
5. Слобода изражавања и интернет,
6. Правни информациони системи,
7. Информационе технологијеи интелектуална својина,
8. Право интернета, заштита приватности и података о личности,
9. Правни оквир заштите података о личности,
10. Податак о личности, обрада података,
11. Руковалац и обрађивач, начела обраде података,
12. Права лица чији се подаци обрађују и њихова заштита,
13. Високотехнолошки криминал,
14. Електронска управа,
15. Електронскопословање.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Организује се интерактивна егземпларна настава, у оквиру које се користе аудиовизуелна средства (power-point презентације и
филмови) и организује дебата и дискусија о приказаном садржају. Омогућава се учење откривањем и решавањем проблема,
тако што се студентима даје прилика увида у информационе системе, различите базе података, препознавање ризичних
понашања  корисника  интернета.  Студенти  се  увежбавају  у  вештини  правничког  расуђивања  (усавршавају  когнитивне
способности) на тај начин што врше анализу актуелних законских решења, како у националном тако и у међународном праву.
Организује се гостовање експерата из Министарства унутрашњих послова(одељење за високотехнолошки криминал) са циљем
да  се  студентима  пренесу  најновија  искуства  из  праксе  и  методику  рада  на  откривању  учинилаца  високотехнолошког
криминалитета.
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - I степен студија
Оцене знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна
Активност у току предавања 25.00Да
Колоквијум 40.00Да

Завршни испит ПоенаОбавезна
Усмени испит 35.00Да

Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година

1, Саша Гајин, Марио
Лукиновић Право интернета

Правни факултет
Универзитета Унион,
Службени гласник

2020

2, Драган Прља, Марио
Рељановић Правна информатика

Правни факултет
Универзитета Унион,
Службени гласник

2017

3,
Драган Прља, Звонимир
Ивановић, Марио
Рељановић

Кривична дела високотехнолошког криминала Институт за упоредно право,
Београд 2011

4, Драган Прља, Стеван
Лилић, Миодраг Савовић Интернет водич за правнике Правници за демократију,

Београд 2006

5, Саша Гајин Азбучник права заштите података о личности Београд 2019

6,  Keli Reks Rajner, Efraim
Turban Увод у информационе системе Дата статус, Београд 2009
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - I степен студија

Наставни предмет

Право медијаОзнака предмета: 21.PME

Број ЕСПБ: 6

OAS - Основне академске студије права (ОАС)Програм(и) у којем се изводи

УНО предмета Правне науке

Гајин С. Саша, Ванредни професорНаставници:

Број часова активне наставе (недељно)

Предавања Други облици наставеАудиторне вежбе СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР Остали часови

2 0 0 0 0

Предмети предуслови Нема

Услови:   Нема услова

Кроз  наставне  садржаје  студенти  се  упознајуса  слободом  медија,  као  средишњим  институтом  права  медија  као  и  са
јавноправним и приватноправним институтима права медија, са важећом правном регулативом у Републици Србији (Закон о
јавном информисању и медијима, Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја,  Закон о електронским
медијима, Закон о јавним медијским сервисима),са релевантном праксомКомитета Уједињених нација за људска права и
праксом Европског суда за људска права у примени члана 10. Европске конвенције за заштиту људских права и основних
слобода као и са меродавном домаћом судском праксом у области права медија.

Знања и интелектуалне вештине
Очекује  се  да  ће  успешним завршетком курса  студенти  моћи дадефинишу и  опишу најважније  карактеристике  правног
регулисања слободе медија на нивоу националне и наднационалне регулативе, да препознају меродавне стандарде и начин
њиховог тумачења у пракси Европског суда за људска права, да упореде домаћу судску праксу у области права медија са
праксом међународних тела и органа и оцене степен њихове усаглашености, да развију способност критичког уочавања
недоследности  праксе,  како  домаћих  судова,  тако  и  Европског  суда  за  људска  права,  да  развију  способност  правног
расуђивања по синтетичком моделу (без подвајања на области јавноправног и приватног права) како би могли успешно
примењивати норме медијског права.
Компетенције
Студенти су оспособљени да правилно тумачеи користе правне норме које уређују правне односе у вези са медијима масовне
комуникације, који имају изузетно велики значај у савременом информатичком друштву.

Теоријска настава
1. Приватно право медија и јавно право медија, Слобода медија као средишњи институт медијског права;
2. Зајемченост слободе медија, структура слободе медија;
3. Слобода изражавања, слобода информисања;
4. Институциона слобода, правна природа слободе медија, субјекти слободе медија;
5. Ограничења слободе медија, ограничења у јавном интересу;
6. Ограничења слободе медија у приватном интересу, сукоб са другим слободама и правима;
7. Заштита права личности као ограничење слободе медија;
8. Међународни извори слободе медија, пракса Комитета за људска права Уједињених нација, пракса Европског суда правде;
9.Пракса Европског суда за људска права,специфични медијскоправни захтеви и тужбе, медијскоправни захтеви и тужбе
грађанскоправног порекла;
10.Заједнички услови свих захтева и тужби, посебни услови захтева и тужби;
11.Право на одговор;
12.Право на исправку;
13. Право на опозив, право на пропуштање поновног објављивања информације;
14. Право на новчану накнаду штете,право на учешће у добити;
15. Право на објављивање пресуде, право на објављивање информације о исходу кривичног поступка.
Практична настава –функцију практичне наставе која није предвиђена у садржају овог предмета остварују наставне посете
установама за Радио-телевизији Србије, Регулаторном телу за електронске медије (РЕМ), другим установама и удружењима.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

На предавањима се представљају и укратко анализирају теме према плану предавања и са студентима се дискутује о њима.
Организују  се дискусије и дебате о изабраним актуелним темама из области медијског  права и анализирају се пресуде
Европског суда за људска права и домаћих судова. Студенти у договору са наставником бирају теме за семинарски рад,
израђују га и јавно презентују, а остали студенти се слободно укључују у дискусију поводом изложеног семинарског рада. У
функцији практичне наставе практикују се наставне посете РТС-у, РЕМ-у или другим установама и удружењима. У оквиру
посета студенти се упознају са радом установа, омогућена је размена мишљења, дискусија и постављање питања стручњацима
из установа.
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - I степен студија
Оцене знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна
Активност у току предавања 20.00Да
Едукативна посета РТС или РЕМ 10.00Да
Семинар/реферат 10.00Да

Завршни испит ПоенаОбавезна
Усмени испит 60.00Да

Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година

1, Владимир В. Водинелић Право масмедија, скрипта за студенте Правног
факултета Универзитета Унион

Правни факултет
Универзитета Унион, 1998. и
каснија издања.

1998

2, Саша Гајин Начела и основне одредбе медијског права, у
књизи Право медија

ПФ УУБ Београд, 1998.
година 1998

3, Република Србија Закон о јавном информисању и медијима Сл. гласник (2014 са каснијим
изменама) 2014

4, Република Србија Закон о електронским медијима Сл. гласник  (2014 са каснијим
изменама) 2014

5, Република Србија Закон о јавним медијским сервисима Сл. гласник (2014 са каснијим
изменама) 2014

6, Република Србија Закон о слободном приступу информацијама од
јавног значаја

Сл. гласник (2004 са каснијим
изменама) 2004
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - I степен студија

Наставни предмет

Правосудно организационо правоОзнака предмета: 21.PPP

Број ЕСПБ: 6

OAS - Основне академске студије права (ОАС)Програм(и) у којем се изводи

УНО предмета Правне науке

Шаркић Н. Небојша, Редовни професорНаставници:

Црњански М. Владимир, Доцент

Број часова активне наставе (недељно)

Предавања Други облици наставеАудиторне вежбе СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР Остали часови

2 0 0 0 0

Предмети предуслови Нема

Услови:   Нема услова

Циљ предмета је да студенти стекну сазнања о уставном положају судске власти и посебних органа/служби повезаних са радом
правосуђа (јавно тужилаштво, јавно бележништво, јавно правобранилаштво, јавни извршитељи, адвокатура, заштитник грађана
и слично). Студенти се упознају са уставним начелима која се односе на организацију судова и рад других органа или служби,
са начинима како се, организацијом, обезбеђује независност и самосталност судства и других правосудних органа, као и са
посебним нормативни оквиром којим је опредељена организација судске власти и статус других органа/ служби који спадају у
правосуђе у ширем смислу те речи.Студенти се упознају са релевантним изворима права (од устава, преко правосудних
организационих закона, до судског пословника и етичких правила која обавезују припаднике правосудних професија).

Знања и интелектуалне вештине
Очекује се да ће успешним завршетком курса студенти моћи да: дефинишу и објасне начин структурирања судске власти у
Републици Србији,разграниче и класификују судове по надлежности, уоче повезаност начина организације судске власти са
обезбеђењем независног положаја и самосталности судова, опишу и објасне  статус и надлежност различитих правосудних
органа  и  служби  и  критеријуме  разграничења  њихових  надлежности,  определе  њихово  место  и  функцију  у  систему
правосуђа,конструктивно повежу знања стечена у уставном праву на објашњење функционисања судова и других правосудних
органа, односно служби.
Компетенције
Студенти су стекли основна теоријска и практично примењива знања о организацији, надлежности и начину функционисања
судова и других органа или служби из области правосуђа.

Садржај  предметаСадржајем  је  предмет  хоризонтално  повезан  са  Уставним  правом,  а  вертикално  са  осталим
позитивноправним предметима, а нарочито са Кривичним процесним правом, Грађанским процесним правом  и Посебним
грађанским поступцима.
Теоријска настава
1. Општа учења о појму и предмету правосудног организационог права. Судска власт.
2. Судије и судска надлежност.
3. Појединачни судови и њихова надлежност, домаће и међународне судске инстанце.
4. Судије поротници, стручно судско особље и унутрашње уређење судова (судска и правосудна управа, финансирање судова).
5. Судска стража, запослени у службама за извршење кривичних санкција.
6. Друштвени (недржавни судови), алтернативно решавање спорова (АРС). Посредници  -  Миритељи. Арбитри, поступак
њиховог именовања, положај,  престанак дужности арбитра, признање и извршење арбитражне одлуке.
7. Стручна правна помоћ и видови стручне правне помоћи. Адвокатура као независна и самостална служба.
8. Јавно бележништво као служба јавног поверења, карактеристика нотаријата и делокруг послова.
9. Стечајни управник, надлежност, именовање и организација. Вештак, законско уређење. Тумач и преводиоци као помоћни
органи поступка.
10. Јавно тужилаштво, Државно веће тужилаца, избор јавних тужилаца и њихових заменика, положај и престанак функције,
стручно тужилачко особље, унутрашње уређење, тужилачка и правосудна упраа.
11. Јавно правобранилаштво,надлежност, именовање и организација.
12. Други државни органи, службе и професионалци од значаја за правосудну делатност. Заштитник грађана, основна правила
о надлежности, утврђивање повреда учињених актима, радњама или нечињењем органа управе и последице непоступања по
препоруци.
13. Повереник за информације од јавног значаја, претходни поступак приступа информацијама, поступак пред повереником,
мериторна одлука повереника и њено извршење.
14. Агенција за борбу против корупције, надлежност за изрицање мера, врсте мера и правни лекови.
15. Савет за борбу против корупције, оснивање и улога.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Предавања се изводе уз коришћење презентација и анализу правних текстова (са примерима из законодавства и праксе).
Наставник  организује  дискусионе групе и  усмерава дискусију,  чиме подстиче активност  студената у  циљу овладавања
вештином тимског рада, јачања комуникационих способности и развоја критичког мишљења. У оквиру наставе (у ограниченом
временском трајању) могу бити организована гостовања представника стручних удружења (комора) адвоката, нотара, јавних
тужилаца, јавних извршитеља или представника правосудних органа и тела, како би се студенти упознали са њиховим радом.
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - I степен студија
Оцене знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна
Активност у току предавања 10.00Да
Колоквијум 40.00Да

Завршни испит ПоенаОбавезна
Усмени испит 50.00Да

Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година

1, Весна Ракић Водинелић Правосудно организационо право, друго измењено
и допуњено издање Пф УУБ Београд, 2012. 2012

2, Слободан Спасић, Небојша
Шаркић, Ђорђе Сибиновић Правосудне професије Правми факултет

универзитета Унион, Београд 2011

3, Република Србија
Закони и други прописи који се односе на
организацију судова, односно организацију других
правосудних органа или служби.

Сл. гласник доступно он-лине 0000
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - I степен студија

Наставни предмет

Радно правоОзнака предмета: 21.RADPR

Број ЕСПБ: 4

OAS - Основне академске студије права (ОАС)Програм(и) у којем се изводи

УНО предмета Правне науке

Шаркић Н. Небојша, Редовни професорНаставници:

Радоњић Љ. Алекса, Доцент

Број часова активне наставе (недељно)

Предавања Други облици наставеАудиторне вежбе СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР Остали часови

2 1 0 0 0

Предмети предуслови Нема

Услови:   Нема услова

Циљ  предмета  јесте  упознавање  студената  са  основним  појмовима  из  теорије  радног  права,  изворима  радног  права
(националним и међународним), са најважнијим упоредним решењима у области радних односа и социјалног осигурања, као и
са релевантним међународним инструментима. У оквиру курса учи се опште радно право; индивидуално радно право (повезано
са заснивањем радног односа, забраном дискриминације на раду, заштитом малолетника, жена и посебних категорија радника
на раду, правима из радног односа и социјалног осигурања слично) и колективно радно право (закључивање колективних и
гранских уговора, синдикално удруживање, право на штрајк, колективни радни спорови  и слично).

Знања и интелектуалне вештине
Очекује се да ће успешним савладавањем материје овог курса студенти моћи да дефинишу основне појмове и начела радног
права,  препознају  и  наведу  изворе  радног  права,  уоче  хијерархијски  однос  између  релевантних  извора  из  домаћег  и
међународног права, интерпретирају норме и институте радног права, изврше анализу правних питања у вези радних односа и
права из социјалног осигурања, идентификују меродавна правна правила која се могу применити на конкретно чињенично
стање,  реше једноставније  предмете  из  праксе  и  критички  процењују  квалитет  регулативе  у  области  радних  односа  и
социјалних  права.
Компетенције
Студенти суоспособљени за критички и аналитички рад на пословима везаним за радне односе, као и за рад на пословима
везаним за пензијско-инвалидско, здравствено и друге облике социјалног осигурања, будући да су стекли знања и развили
специфичне вештине за препознавање и решавање проблема који се јављају у пракси у вези са радним односима, узимајући

Теоријска настава
1. Међународни и унутрашњи извори; хијерархијски однос извора; судска пракса; појам и режими радног односа.
2.Врсте радног односа; услови за заснивање; начин заснивања; посредовање при запошљавању; судска заштита.
3.Основна права и обавезе; забрана дискриминације; индивидуална и колективна права; распоређивање запослених; радно
време.
4.Одмори; одсуства; образовање, стручно оспособљавање и усавршавање; општа и посебна заштита запослених; заштита
личних података; заштита од злоупотребе боловања.
5.Зарада; накнада зараде; друга примања; потраживања у случају стечаја; забрана конкуренције;одговорност запосленог
заштету коју проузрокује послодавцу; одговорност послодавца за штету коју проузрокује запослени;одговорност послодавца
заштету коју запослени проузрокује трећем лицу.
6.Дисциплинска одговорност; удаљење са рада; вишак запослених; промена послодавца; измена уговора о раду; радноправни
положај директора.
7 .Образовање  савета  запослених ;  синдикално  удруживање;  корпоративно  удруживање;  утврђивање
репрезентативности;колективно преговарање; примена и трајање колективног уговора; међусобни односи учесника колективног
уговора; Социјалноекономски савет; штрајк; протести, пикетинг, лок аут.
8.Основи за престанак радног односа; истек рока; навршење радног века; споразум запосленог и послодавца; отказ уговора
ораду.
9.Захтев  родитеља,  односно  старатеља;  смрт  запосленог;  враћање  радне  књижице;  незаконит  престанак  радног
односа;остваривање  права.
10.Заштита индивидуалних и колективних права.
11. Рад без радног односа; самозапошљавање; потреба за надзором; инспекција рада; овлашћења инспекције.
12.Обавезно и добровољно пензијско и инвалидско осигурање; стања од којих зависе права из пензијског и инвалидског
осигурања.
13.Право  на  старосну,  инвалидску  и  породичну  пензију;  право  на  накнаду  за  телесно  оштећење;  право  на  накнаду  за
погребнетрошкове; одређивање висине пензије; одређивање накнаде за телесно оштећење; одређивање накнаде за погребне
трошкове;усклађивање обима права.
14. Фонд за пензијско и инвалидско осигурање; остваривање права из пензијског и инвалидског осигурања; одговорност за
штету;  обавезно  и  добровољно  здравствено  осигурање;  права  из  здравственог  осигурања;  остваривање  права  из
здравственогосигурања.
15.Врсте осигурања; стање незапослености; права из осигурања; Национална служба за запошљавање; остваривање права.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:
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На предавањима се студенти упознају са основним теоријским поставкама и позитивноправним решењима у области, али се
накнадно на основу тог предзнања анализирају случајеви из праксе и води дискусија о позитивноправним решењима и њиховом
дејству у пракси, која за циљ има потицање на критичко размишљање о прописима.
Оцене знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна
Активност у току предавања 10.00Да
Колоквијум 30.00Да

Завршни испит ПоенаОбавезна
Усмени испит 60.00Да

Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година

1, Зоран Ивошевић Радно право, девето издање
Правни факултет
Универзитета Унион,
Службени гласник, Београд

2019

2, Марио Рељановић Алтернативно радно законодавство

Београд 2019, доступно на:
https://www.rosalux.rs/bhs/alter
nativno-radno-zakonodavstvo; 2019

3, Зоран Ивошевић

Коментар Закона о раду : са одабраним
подзаконским прописима, судском праксом и
обрасцима за примену прописа : према стању
законодавства од 1. септембра 2017. године

Београд 2017

4, Љубинка Ковачевић Ваљани разлози за отказ уговора о раду Београд 2016

5, Љубинка Ковачевић Правна субординација у радном односу и њене
границе Београд 2013

6, Љубинка Ковачевић
Интернет и приватан живот запослених : границе
послодавчевих надзорних, дисциплинских и
нормативних овлашћења

Интернет и друштво, Београд
(стр. 337-352) 2014

7, РС

Закон о раду Службени гласник РС, бр. 24/2005,
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 -
одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично
тумачење.

Сл.гласник доступно онлине x
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Наставни предмет

Римско правоОзнака предмета: 21.RIMPR

Број ЕСПБ: 8

OAS - Основне академске студије права (ОАС)Програм(и) у којем се изводи

УНО предмета Правне науке

Матовић М. Тамара, ДоцентНаставници:

Број часова активне наставе (недељно)

Предавања Други облици наставеАудиторне вежбе СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР Остали часови

4 2 0 0 0

Предмети предуслови Нема

Услови:   Услов није предвиђен

Римско право, иако несистематско и каузално, представља темељ модерног права простора на којима живимо. Савесно
одабрано и сачувано у делима правничког карактера, насталим по наредби источноримскогцара Јустинијана (483-565), постало
је актуелно и познато још у доба првих професора болоњског универзитета, у XI веку. Њиховим иницијалним истраживањем,
као и вишевековном накнадном научном анализом, на основу извора римског права изграђује се научна дисциплина Римског
права, која је сушта потреба правничког образовања сваког студента права, како треба да га упути у основне правне појаве,
институте и гране права.

Знања и интелектуалне вештине
Очекује се да ће студент савладавањем програма кроз планиране активности студент моћи да уочи значај Римског права као
основе већине правних установа модерног приватног права, да дефинише појмове и  уочи разлике између јавног и приватног
права, облигационог и стварног права, уговорне и вануговорне штете и слично. У сагласју са знањем стеченим на предмету
Историја права, студент има основно сазнање о историјским токовима и друштвеним чиниоцима који су били носиоци промена у
домену права.
Компетенције
Студент стиче уводна специјална знања и вештине неопходна за наставак образовања, пре свега у области приватног права,
усваја правну терминологију, препознаје утицаје Римског права на модерно приватно право, проширује своју општу културу и
развија свест о друштвеном значају правничке професије.

Теоријска настава
Теоријска настава обухвата провођење кроз историјски развитак римске државе, политичке околности, култура, религија;
преглед правних грана и правних института.
1-4. Доба краљевства: легендарна државна организација, друштвена стратификација (патрицији и плебејци), извори права (fas,
legesregiae); доба републике: државна организација, даље друштвено раслојавање, закони 12 таблица, iushonorarium; доба
принципата: државна организација, друштвена организација, iuspublicerespondendi, други извори римског класичног права; доба
домината, iusi leges, пред-јустинијанске кодификације права.
5-10.  Детаљнији преглед правних установа статусног,  породичног  и  брачног  права;  стварог  права;  облигационог  права;
грађанског  поступка;  наследног  права,  начела одштетног  права;  деликти.
11-15.  Рецепција  римског  права  –  увид  у  доктринарну  и  нормативну  рецепцију,  правне  школе,  припрема  студента  за
разумевање  израстања  европског  континенталног  правног  система.

Практична настава, односно вежбе
Читање  правних  извора  из  епохе  са  разумевањем:  Тит  Ливије  –  Историја  Рима  од  оснивања  града(књ.  1);  Гај  –
Институције;Паул  –  Сентенције;  Јустинијанова  Дигеста;  Јустинијанове  Институције;  Јустинијанове  Новеле  уз  анализу,
заједничку дебату и дискусију. Увид у рецепцију римског права кроз изворе (Акурзије, Кижа, Доно, Гротофредо, и други) и
заједничка анализа прочитаног уз дискусију.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Интерактивно предавање уз презентације, коришћење мултимедијалног садржаја. Учешће студената у настави кроз сопствена
истраживања (самостални или тимски рад): есеји, семинарски радови, други студентски истраживачки радови, дебате, дискусије
и панели).  Поред постизања наведених исхода учења,  вежбе допунски утичу на развијање вештине учења читањем са
разумевањем, развијање вештине истраживања, писања и комуникационих способности студената, као и вештине тимског рада.
Оцене знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна
Активност у току предавања 10.00Да
Практична настава - активност у току 10.00Да
Решавање задатака 20.00Да
Семинарски рад 30.00Да

Завршни испит ПоенаОбавезна
Усмени испит 30.00Да

Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година
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Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година

1, Срђан Шаркић Основи римског права

Правни факултет
Универзитета Унион у
Београду и „Службени
гласник“, Београд

2019

2, Жика Бујуклић Римско приватно право Београд 2018

3, Марјан Хорват Римско право Загреб 1948 (скрипта
доступна на сцрибд.цом) 1948

4, Драгомир Стојчевић Римско приватно право Београд, било које издање 0000

5, Обрад Станојевић, Јелена
Даниловић Одабрани текстови римског права Београд, било које издање. 0000

6, Милена Полојац Практикум за римско право : текстови и случајеви
римских правника из облигационог права 2014

7, Магдолна Сич Практикум из римског приватног права : живот и
право у римској империји 2013
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Стручна пракса

Стручна праксаОзнака предмета: 21.STPRAK

Број ЕСПБ: 3

OAS - Основне академске студије права (ОАС)Програм(и) у којем се изводи

УНО предмета Правне науке

Наставници:

Број часова активне наставе (недељно)

Предавања Други облици наставеАудиторне вежбе СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР Остали часови

0 0 0 0 6

Предмети предуслови Нема

Услови:   Нема услова

Стручна пракса обавља се циљу оспособљавања студената за практично обављање правничких послова, кроз симултано
повезивање  стечених  теоријских  знања  са  потребама  праксе,  проверу  и  усавршавање  практично  примењивих  знања.
Студентдобија прилику да посматра како се одвија делатност послодавца код кога обавља праксу ида сагледа могућности
примене  стечених  знања у  пракси  кроз  обављање одређених  послова.  Крајњи  циљ предмета  јесте  обезбедити  помоћ
студентима да  кроз стручну праксу изграде и ојачају властито самопоуздање кроз употребу знања и вештина стечених током
студија, да добију прилику за истраживање премапотребама праксе и дасаобразно тим захтевима усаврше своје компетенције
како би били успешнији на тржишту рада.

Знање, вештине и компетенције
Очекује се да ће савладавањем курса кроз планиране активности студенти моћи да: примене теоријска знања стечена из
општих и стручних предмета студија у практичном раду на конкретним задацима, усаврше знања и вештине потребне за
извршавање радних задатака код различитих послодаваца, препознају посебне потребе послодавца код кога обављају стручну
праксу, науче да примењују посебне процедуре везане за обављање одређеног правничког посла, упоређују и вреднују личне
компетенције са компетенцијама које послодавац тражи од запосленог. Поред тога што представља припрему за рад студента
тако што доприноси развијању вештина решавања проблема и прихватања вредности везаних за одговорност за резултате
рада, стручна пракса олакшава доношење одлука о будућој каријери и омогућава повезивање са стручњацима из области
права, уз (евентуално) добијање препоруке за заснивање радног односа.

Стручна пракса је посебна наставна активносткоја се одвија у организацији у којој се организује стручна пракса. Стручну праксу
студент обавља како би извршио задатак (студија случаја) или истражио тему који му је одредио ментор стручне праксе који му
је  одређен међу наставницима и  сарадницима Факултета.  Стручну  праксу  студент  обавља на основу  упута  који  издаје
координатор судске праксе. Процес стручне праксе састоји се из пет фаза: И – увођење студента– практиканта у стручну праксу
упознавањем са организацијом и фукционисањем установе/ канцеларије у којој се пракса обавља, II – упознавање са начином
рада, захтевима радног места, додељивање и извршавање радних задатака према плану стручне праксе, на дневном нивоу (уз
вођење дневника стручне праксе),  III  – обрада података, анализа добијених резултата у складу са опредељеном темом/
задатком стручне праксе (праћено теоријским и стручним објашњењима,  документовано приложеним урађеним актима,
документима, табеларно организованим подацима и на други начин); IV –израда извештаја (истраживачког рада, студије
случаја) са стручне праксе и добијање потврде о обављеној пракси; V – одбрана извештаја са стручне праксе. Процес обуке у
организацији у којој се пракса обавља надгледа руководилац стручне праксе, док задатак/тему праксе одређује ментор праксе,
који је задужен и да оцењује квалитет извршене праксе на основу дневника праксе и извештаја.
Број часова стручне праксе: укупно 90. Од укупног броја часова у току 80 часова обављају се радне активности, док је 10 часова
намењено писању извештаја и одбрани извештаја. Радне активности организују се по правилу крајем летњег семестра у складу
са општим актима Факултета. Трају 10 дана (уз осмочасовно радно време).

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Студент обавља практичан рад у одговарајућој организацији, надгледан и усмераван од руководиоца праксе који му је додељен
тој организацији. У току практичног рада руководилац праксе упућује студента, усмерава његове активности и оцењује њихов
квалитет. Студент је у обавези да редовно обавља праксу, да води по данима дневник стручне праксе у коме уноси запажања о
дневним активностима које је предузимао и да на крају праксе сачини извештај - самостални истраживачки рад који пише на
одобрену тему (стручни рад у форми семинарског рада) или у коме решава постављени задатак (студија случаја у форми
припремљене PowerPoint презентације).Извештај стручне праксе студент брани пред ментором.

Оцене знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Извештај (студија случаја/ истраживачки 35.00Да
Стручна пракса 35.00Да

Завршни испит ПоенаОбавезна
Усмени испит 30.00Да

Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година

1, Литература по препоруци
руководиоца стручне праксе

Литература по препоруци руководиоца стручне
праксе

Литература по препоруци
руководиоца стручне праксе x

18.06.2021Датум: Страна 73



УНИВЕРЗИТЕТ "УНИОН", ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА УНИОН У БЕОГРАДУ
11070 НОВИ БЕОГРАД, БУЛЕВАР МАРШАЛА ТОЛБУХИНА 36

КЊИГА ПРЕДМЕТА - I степен студија

Наставни предмет

Својинско правоОзнака предмета: 21.SVOJIN

Број ЕСПБ: 9

OAS - Основне академске студије права (ОАС)Програм(и) у којем се изводи

УНО предмета Правне науке

Симић М. Јелена, Ванредни професорНаставници:

Радоњић Љ. Алекса, Доцент

Број часова активне наставе (недељно)

Предавања Други облици наставеАудиторне вежбе СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР Остали часови

5 2 0 0 0

Предмети предуслови

Ознака
предмета Назив предметаР.бр. Мора се

одслушати
Мора се

положити

OGRPRP Основи грађанског  и привредног права1, Да Да

Услови:   уписана друга година студија; положен испит Основи грађанског и привредног права

Циљ предмета је добијање знања о основним својинско правним појмовима и институтима.Стварноправне норме уређују коме
ствари припадају, шта титулар може сам у погледу оних ствари (и неких права) која су објекти његовог права, а шта може да од
других захтева поводом њих, као што уређују и понашање свих трећих. Стварно право пружа студентима знања о низу правних
института, од којих је најзначајнија својина, а поред ње ту су и права службености, реалних обезбеђења као и право изградње
објеката, регистара непокретности и државине.

Знања и интелектуалне вештине
Очекује се да ће успешним завршетком курса студенти моћи да схвате разлике између стварних и облигационих права, да
дефинишу, опишу и објасне основне карактеристике стварних права, а посебно права својине као најзначајнијег у оквиру њих,
да опишу систем и класификацију наведених права и уоче разлике између њих, да стекну основна знања о другим институтима
стварног права, да овладају вештином тумачења својинско правних норми и вештином решавања практичних проблема из
области стварног права, што претпоставља стицање когнитивних вештина анализе правних норми, оспособљеност за правно
расуђивање и развијеност способности за критичко вредновање законодавних решења и судске праксе и за уочавање нових
проблема који се јаве у пословној и судској пракси.
Компетенције
Студенти ће успешним савладавањем материје курса стећи знања и вештине неопходне за рад у правосуђу, на пословима
јавних бележника, јавних извршитеља, адвоката и другим који се тичу ства

Теоријска настава
1.Увод; Ствари - стварно право у објективном и субјективном смислу;
2-3. Ствари (општи појам), саставни делови ствари. Проста и сложена ствар. Припадак, главна и споредна ствар, плодови
ствари у  промету и  ствари ван промета,  збирна ствар,  дељиве и  недељиве ствари,  процењиве и  непроцењиве ствари,
бестелесне ствари;
4-5. Државина – појами врсте, римска и модерна концепција, објект (предмет) и субјект, искључива државина и судржавина,
стицање, пренос и губитак,  врсте државине; државинске тужбе и државински (посесорни) спорови, заштита судржавине,
државинске тужбе непосредног и посредног држаоца, самопомоћ;
6-7.Својина; јавна и задружна својина - општи појам и правне карактеристике, стицање права својинеуопште и на основу
уговора са претходним власником, врсте предаје, задржавање права својине и поред предаје, уговорно стицање својине на
непокретности,  стицање  од  невласника,  одржај  (редовни,  ванредни,  рачунање  времена),  реивиндикациона  тужба,
публицијанска  тужба,  тужба  због  сметања  права  својине;
8-9.Сусвојина,право сувласника на удео, правни положај сувласника у односу на целу ствар, употреба ствари, управљање
стварју, стицање сусвојине, раскидање сувласничке заједнице, заједничка својина, етажна својина;
10-11.  Службености  и  реални  терети  –стицање  стварних  службености  на  основу  судске  одлуке,  престанак  стварних
службености (на основу правног посла, невршењем), укидање стварних службености због промењених околности, престанак
стварних службености сједињењем (консолидацијом), заштита стварних службености, важнија суседска права, важније стварне
службености,нужни пролаз, плодоуживање, право употребе, право становања;
12-13. Заложно право и сродни институти; закуп; право прече куповине – заложно право (појам и врсте), врсте заложног права,
судско и законско заложно право, начела, ручна залога, подзаложно право, заложно право на правима, право ретенције,
хипотека, заложно право на покретним стварима које се уписују у регистар.
14-15. Регистри непокретности – појам и значај земљишних књига, катастар земљишта, састав земљишних књига, тапијски
систем, начела земљишнокњижног права, катастар непокретности, начела катастра непокретности, врсте уписа у катастар
непокретности, упис права у катастар непокретности.
Практична настава, односно вежбе
Облици практичне наставе изводе се на вежбама, којепрате теоријску наставу и кроз практичне примере из правне праксе и
позитивног законодавства доприносе савлађивању градива. Вежбе су интерактивне:дискусија на основу хипотетичких примера
и анализа случајева из праксе, индивидуално (решавање домаћих задатака) или у групи, чиме се додатно развијају и вештине
тимског рада. Задаци су постављени тако да подстичу критичко размишљање студената иправилно резоновање у складу са
правом. Обука је усмерена на то да се стечена теоријска знања повежу и допуне практично примењивим знањима и вештинама.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - I степен студија
4. Методе извођења наставе:

Предавања праћена видео презентацијама укључују активно учешће студената у анализи примера из законодавства и праксе и
увежбавање вештине примене норми из области својинског права и израде одређених врста појединачних правних аката. У току
вежби развијају се и увежбавају се аналитичке, когнитивне и комуникационе вештине студената применом метода: студија
случаја, решавања хипотетичких случајева, и индивидуално или тимско истраживање на примерима судских пресуда (анализа
судске праксе) уз накнадну дискусију којом се проверавају добијена решења и отклањају недоумице.
Оцене знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна
Активност у току предавања 5.00Да
Израда појединачних правних аката 10.00Да
Колоквијум 25.00Да
Практична настава - активност у току 5.00Да

Завршни испит ПоенаОбавезна
Усмени испит 55.00Да

Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година

1, Обрен Станковић, Миодраг
Орлић Стварно право Номос, Београд, сва издања

након 1996. године. 1996

2, Јелена Симић, Алекса
Радоњић Својинско право, Практикум за вежбе Правни факултет

Универзитет Унион, Београд 2018

3, Владимир В. Водинелић Државина: појам, природа, заштита и разлог
заштите

Правни факултет
Универзитета Унион и
Службени гласник, Београд

2015

4, Владимир В. Водинелић Одржај - упоредноправно, магистарски рад Београд 1981

5, Владимир В. Водинелић
(ур.)

Промене стварног права у Србији(Могућности
реформе у оквиру регионалног развоја у
југоисточној Европи)

ГТЗ, Београд 2004

6, Владимир В. Водинелић Тзв. злоупотреба права Номос, Београд 1997
7, Андрија Гамс Својина Научна књига, Београд 1991
8, Мирослав Лазић Личне службености Личне службености, Ниш 2000
9, Мирослав Лазић Права реалног обезбеђења Ниш 2009

10, Владимир В. Водинелић

Стварна права у међународном приватном праву
(Колизионо ра/стезање супстанцијалног појма и
круга стварних права), у: Либер
амицорум–Митровић  Добросав

(ур. Весна Ракић-Водинелић,
Гашо Кнежевић),
Гласник,Београд

2007
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - I степен студија

Наставни предмет

Трговинско правоОзнака предмета: 21.TRGOV

Број ЕСПБ: 8

OAS - Основне академске студије права (ОАС)Програм(и) у којем се изводи

УНО предмета Правне науке

Стефановић С. Златко, Редовни професорНаставници:

Јовичић А. Катарина, Доцент

Број часова активне наставе (недељно)

Предавања Други облици наставеАудиторне вежбе СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР Остали часови

3 3 0 0 0

Предмети предуслови Нема

Услови:   Нема услова

Предавања праћена видео презентацијама укључују активно учешће студената у анализи примера из законодавства и праксе и
увежбавање вештине тумачења и примене норми из области трговинског права. У току вежби развијају се и увежбавају се
аналитичке, когнитивне и комуникационе вештине студената применом метода: студија случаја, решавања хипотетичких
случајева, и индивидуално или тимско истраживање на примерима судских пресуда (анализа судске праксе) и кроз самостално
сачињавање појединих врста уговора.

Знања и интелектуалне вештине
Очекује се да ће успешним савладавањем материје овог курса студенти моћи да идентификују трговинске послове, објасне
специфичности регулисања уговора у привреди, разликују уговоре у привреди од других уговора, да издвоје норме трговинског
права које се примењују на конкретни уговорни однос, да их протумаче и примене решавајући спорна правна питања, као и да
самостално саставе једноставније уговоре у привреди.
Компетенције
Студенти су оспособљени за правно расуђивање у области трговинског права и стекли су почетне вештине за рад у пракси на
пословима који захтевају примену норми трговинског права.

Садржај предмета је хоризонтално повезан са Облигационим правом, а вертикално са Грађанским процесним правом. Успешно
савладавање предмета Трговинског  права могуће је  под условом да су стечена почетна знања из Основа грађанског  и
привредног  права,  због  садржинске повезаности наведених предмета.
Теоријска настава Настава обухвата следеће наставне јединице:
1.Предмет Привредног уговорног права; извори трговинског права;
2.Оглашавање; понуда, преговори; прихват понуде; типови и класе уговора;
3.Типични уговори промета роба или услуга: уговор о продаји – обавезе продавца; обавезе купца;
4.Одговорност купца и продавца за неиспуњење обавеза, право на накнаду штете и друга права због неиспуњења обавеза,
ризик за штету која настане у превозу; продаја са правом прече куповине, куповина на пробу, продаја по узорку или моделу,
продаја са спецификацијом, продаја са задржавањем права својине;
5.Продаја са оброчним отплатама цене, уговор о ексклузивној продаји; продајни налог; уговор о закупу; уговор о лизингу;
6.Уговор о лиценци, издавачки уговор, уговор о франшизингу, уговор о делу;
7.Уговор о грађењу,уговор о ускладиштењу, уговор о контроли робе или услуга;
8. Уговор о превозу робе морем;уговор о превозу робе у унутрашњој пловидби; уговор о превозу робе ваздушним путем;
9. Уговор о превозу робе железницом; уговор о превозу робе друмом; уговори о превозу путника;
10. Уговор о налогу, уговор о посредовању; уговор о трговинском заступању; Уговор о комисиону; Уговор о осигурању;
11. Уговор о о шпедицији;уговор о асигнацији;уговор о цесији;уговор о преузимању дуга.
12. Заштита конкуренције привредних субјеката;
13. Уговор о оснивању ортачког друштва, уговор о оснивању командитног друштва; уговор о оснивању друштва с ограниченом
одговорношћу, уговор о оснивању акционарског друштва;
14. Уговор о куповини акција (удела), уговор о куповини имовине привредног друштва, Јоинт вентуре уговор.
15. Правни послови и институти комплементарни трговачким пословима.

Практична настава, односно вежбе
Облици практичне наставе изводе се на вежбама, које динамиком прате теоријску наставу и кроз практичне примере из правне
праксе и позитивног законодавства доприносе савлађивању градива. Вежбе су интерактивне: решавање хипотетичких случајева
уз дискусију на основу њих, анализа случајева из праксе, одржавање радионица ради увежбавања израде појединих уговора у
привреди и решавања задатих правних проблема у вези закључења и испуњења уговора у привреди и других трговинских
послова. Задаци су постављени тако да подстичу критичко размишљање студената и правилно резоновање у складу са правом.
Обука је усмерена на то да се стечена теоријска знања повежу и допуне практично примењивим знањима и вештинама.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Предавања праћена видео презентацијама укључују активно учешће студената у анализи примера из законодавства и праксе и
увежбавање вештине тумачења и примене норми из области трговинског права. У току вежби развијају се и увежбавају се
аналитичке, когнитивне и комуникационе вештине студената применом метода: студија случаја, решавања хипотетичких
случајева, и индивидуално или тимско истраживање на примерима судских пресуда (анализа судске праксе) и кроз самостално
сачињавање појединих врста уговора.
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - I степен студија
Оцене знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна
Активност у току предавања 10.00Да
Израда уговора 10.00Да
Колоквијум 20.00Да
Практична настава - активност у току 10.00Да

Завршни испит ПоенаОбавезна
Усмени испит 50.00Да

Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година

1, Златко Стефановић Привредно уговорно право, ВИИ измењено и
допуњено издање ПФУУБ, Београд 2019

2, Мирко Васиљевић Трговинско право, XВИ издање Београд 2018

3, Миодраг Мићовић Услуге и уговор о продаји, Савремени правни
промет и услуге

Зборник реферата са
Међународног научног скупа
одржаног 25. маја 2018.
године]. - стр. 17-30 (доступно
он-лине).

2018

4, Александар Соловјев Уговор о куповини и продаји у средњевековној
Србији

Архив за правне и друштвене
науке, 2006, бр. 1-2, стр. 1003-
1024 (доступно он-лине).

2006

5, Катарина Љубовић Уговор о „својинском закупу“ - својина на
непокретности у англосаксонском праву

Право : теорија и пракса, бр.
5/6 (2010), стр. 142-
158(доступно он-лине)

2010

6, Весна Бесаровић
Рестриктивни споразуми и злоупотреба
доминантног положаја на тржишту Републике
Србије у светлу комунитарног законодавства

у:Стеван Лилић (ур.) Правни
капацитет Србије за европске
интеграције, књ. 5, Београд,
Правни факултет
Универзитета у Београду,
2010, стр. [9]-22(доступно он-
лине).

2010

7, Лорис Беланић, Иво Шкунца Асигнација као промјена субјеката у
обвезноправном односу, у: Услуге и одговорност

[зборник реферата са
Међународног научног скупа
одржаног 19. маја 2017.
године]. - стр. 99-114
(доступно он-лине).

2017

8, СФРЈ Закон о облигационим односима (ЗОО)

Службени лист СФРЈ,
бр.29/78, 39/85, 45/89 и 57/89,
и Службени лист СРЈ, бр.
31/93, 22/99, 44/99. доступно
онлине

x

9, Редактори Б. Благојевић и
В. Круљ

Коментар Закона о облигационим односима (књига
1. и 2)

Савремена администрација,
Београд 2003

10, Дамњановић Катарина Саобраћајно право Правни факултет
Универзитета Унион, Београд 2015
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - I степен студија

Наставни предмет

Упоредно правоОзнака предмета: 21.UPORED

Број ЕСПБ: 6

OAS - Основне академске студије права (ОАС)Програм(и) у којем се изводи

УНО предмета Правне науке

Божић Д. Марко, Ванредни професорНаставници:

Матовић М. Тамара, Доцент

Број часова активне наставе (недељно)

Предавања Други облици наставеАудиторне вежбе СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР Остали часови

2 0 0 0 0

Предмети предуслови Нема

Услови:   Нема услова

Кроз наставне садржаје студенти се упознају са теоријом и праксом упоредног права, одликама упоредноправне методе и
различитих  правних  традиција.  Циљ  предмета  је  двоструки:  а)  развој  опште  културе  упознавањем  са  основним
упоредноправним системима,  њиховим настанком,  развојем и одликама,  б)  проширивање знања истраживањем правне
традиције различите у односу на национални правни систем (common law,исламска правна традиција) ради развоја критичког
мишљења и свести о релативности правних појмова и института националног правног поретка.

Знања и интелектуалне вештине
Очекује се да ће успешним завршетком курса студенти моћи да: користе стечена знања о компаративнимправним системима и
њиховим одликама, да компетентно пореде различите правне традиције, да разумеју историјски, друштвени, политички и
идеолошки контекст у којима су наведене традиције и компаративни системи формирани, да препознају традиционалне
елементе у развоју савременог правног поретка, да разумеју правце међусобног утицаја различитих компаративних система и
развију способност критичког мишљења приликом процене предности и недостатака страног и домаћег права.
Компетенције
Развијена је способност студената да одређене правне институте сагледају критички из историјско-компаративне перспективе
што је значаја за разумевање тенденција присутних у савременом праву (пре свега у оквиру европског културног простора).

Због свог наглашеног општеобразовног карактера садржај предмета упоредно право повезан је хоризонтално и вертикално са
свим позитивнопранвним предметима који се изучавају у оквиру овог студијског програма.
Теоријска настава
1.Упоредно право – наука или метод (Појам и функција дисциплине, појам и технике поређења, савремени значај упоредног
права);
2: Везе правних система (Међусобни утицаји великих правних система, стварање европског наднационалног права, прожимање
великих правних система);
3: Велики правни системи (Појам великог правног система, критеријуми разликовања, велики правни системи савременог
света);
4: Европско-континентално право (Наслеђе римске правне традиције и порекло европског правног јединства);
5:Закон као извор права (Појам закона, однос закона и судске пресуде, однос закона и подзаконског акта, однос закона и
устава);
5:Романистички подсистеми (Француско право као родоначелник подсистема, кодификације француског грађанског права,
правни системи припадници романистичког подсистема);
6. Германистички подсистем (Опште земаљско право Пруске, баварски законици, примери почетних немачких кодификација);
7:  Германистичке кодификације (Кодификација у  германском подсистему,  Аустријски општи-грађански законик,  Немачки
грађански законик,  Швајцарске кодификације приватног права);
8: Место српског права у европскоме континенталном систему (Постанак Српског грађанског законика, склоп и стил српског
грађанског законика, припадност српског права германистичком подсистему);
9. Англосаксонско право (Историјски развитак енглеског права, Енглеско право као систем тужби, Common law i Equity);
10: Судска пресуда као извор права у Енглеској (Појмови ratio decidendii obiter dicta, учење остаре decisis, однос судске пресуде
за законом и обичајем);
11: Правосудни систем и професије у Енглеској (Организација правосуђа у Енглеској, правнички сталеж у Енглеској);
12: Рецепција Common Law-a у Америци (Подела надлежности између савеза и савезних држава, судска пресуда као извор
права и њен однос са законом и уставом, појам једнообразног закона);
13: Правосудни систем и професије у Америци (Организација правосуђа у САД; Правнички ред у Америци); 14. Шеријатско
право – Историјат (Постанак ислама, извори шеријатског права, коран, суна, иџма и кијас, исламско правосуђе);
15: Шеријатско право – правне школе (Иџтихад, таклид и учења четири правне школе шеријатског права).

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Предавања се изводе на интерактивни начин, што претпоставља припреме ученика за сваки час, учествовање у организованим
дискусионим групама на тему коју наставник одреди или у слободној дискусији после излагања студента који је написао
семинарски рад или есеј. Нове теме обрађују довођењем у везу са раније обрађеним градивом. Припрема семинарског рада
или есеја резултат је самосталног истраживачког рада студента. Применом наведених метода увежбавају се комуникационе
вештине и омогућава се стицање вештина писаног изражавања и примене истраживачких техника.
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - I степен студија
Оцене знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна
Активност у току предавања 30.00Да
Семинарски рад/писани рад 15.00Да

Завршни испит ПоенаОбавезна
Усмени испит 55.00Да

Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година

1, Драгољуб Поповић Увод у упоредно право Правни факултет
Универзитета Унион, Београд 2011

2, Сима Аврамовић, Војислав
Санимировић Упоредна правна традиција Правни факултет

Универзитета у Београду 2006

3, Будимир Кошутић Увод у велике правне системе данашњице Београд 2002

4, Срђан Шаркић, Драгољуб
Поповић Велики правни системи и кодификације Драганић, Београд- и каснија

издања 1996
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - I степен студија

Наставни предмет

Управно правоОзнака предмета: 21.UPRAV

Број ЕСПБ: 8

OAS - Основне академске студије права (ОАС)Програм(и) у којем се изводи

УНО предмета Правне науке

Милосављевић Ј. Богољуб, Редовни професорНаставници:

Јеринић Д. Јелена, Редовни професор

Број часова активне наставе (недељно)

Предавања Други облици наставеАудиторне вежбе СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР Остали часови

3 2 0 0 0

Предмети предуслови Нема

Услови:   Нема услова

Циљ предмета је стицање основних знања о појму управе и управног права, главним начелима и институтима управног права,
субјектима управе, делатности управе и контроли управе.

Знања и интелектуалне вештине
Очекује се да ће успешним завршетком курса студенти моћи да:дефинишу и објасне основне појмове, начела и институте
управног права, разликују државну управу од других органа управе, опишу организацију система управе, положај и овлашћења
државне управе и других органа управе, опишу, објасне и међусобно разликују положај државних службеника и осталих
субјеката управе, наведу одлике управног акта и уоче разлике у односу на акте управе, објасне како се одвија управни поступак
и управно судски поступак, упореде механизме контроле управе и изаберу одговарајући према околностима конкретног случаја.
Компетенције
Студенти стичу компетенције за рад у управи и правосуђу, као и на пословима који захтевају познавање управног права:
поседују основна знања о управи, њеној делатности и контроли, разумеју основне карактеристике управног и управносудског
поступка, оспособљени су за тумачење формалних извора управног права и умеју да их примењују на конкретно чињенич

Теоријска настава
1.Појам управе и управног права, начела управног права (начело законитости и владавине права, дискрециона оцена),
2. Начела управног права (начело сразмерности, начело о овлашћењима, контроли и одговорностима, начела о односима
према људским правима, начело јавности рада,
3.Органи државне управе, врсте и уређење органа државне управе, Положај и односу органа државне управе са другим
органима и субјектима,
4. Државни службеници,управа територијалних јединица, службеници управе територијалних јединица,
5. Остали субјекти управе, јавна овлашћења и поверавање послова, послови и средства за рад управе, финансирање управе,
6-7.Акти управе и управни акт,
8. Управни поступак (покретање, учесници, субјекти, фазе, одлуке којима се окончава),
9. Другостепени поступак, ванредна правна средства, извршење решења,
10. Контрола управе,
11-13. Судска контрола управе -управни спор,
14-15. Парламентарна и други облици контроле управе.
Практична настава, односно вежбе
Облици практичне наставе изводе се на вежбама, које прате теоријску наставу и кроз практичне примере из правне праксе и
позитивног законодавства доприносе савлађивању градива. Вежбе су интерактивне: приликом обраде одређене тематске
јединице развија се дискусија на основу хипотетичких примера и анализа случајева из управне и праксе Управног суда, чиме се
студенти увежбавају за тумачење прописа из области управног права. Студенти обављају самостални истраживачки рад
индивидуално (решавање домаћих задатака) или у групи, чиме се додатно развијају и вештине тимског рада и социјалне
комуникације. Задаци су постављени тако да подстичу критичко размишљање студената и правилно резоновање у складу са
правом. Обука је усмерена на то да се стечена теоријска знања повежу и допуне практично примењивим знањима и вештинама.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Предавања укључују теоријску анализу уз Power Point презентације (са примерима из законодавства и праксе Управног суда).
Наставник обезбеђује изворе (практикум или судска пракса), организује дискусионе групе и усмерава дискусију, чиме подстиче
активност студената у циљу овладавања вештином тимског рада, јачања комуникационих способности и развоја критичког
мишљења. У току вежби развијају се и увежбавају се аналитичке, когнитивне и комуникационе вештине студената применом
метода:  студија  случаја,  решавања хипотетичких  случајева,  израда есеја  и  индивидуално или тимско  истраживање на
примерима судских пресуда (анализа судске праксе) уз накнадну дискусију којом се проверавају добијена решења. У оквиру
вежби организују се по потреби наставне посете одговарајућим установама.

Оцене знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Активност у току предавања 10.00Да
Колоквијум 30.00Да
Практична настава - активност у току 30.00Да

Завршни испит ПоенаОбавезна
Усмени испит 30.00Да
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - I степен студија
Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година

1, Богољуб Милосављевић Управно право
Правни факултет
Универзитета Унион,
„Службени гласник“, Београд

2019

2, Јелена Јеринић, Игор Вила Практикум за вежбе из управног права Правни факултет
Универзитета Унион,Београд 2020

3, Зоран Томић Коментар Закона о општем управном поступку Београд 2017
4, Зоран Томић Коментар Закона о управним споровима Београд 2012
5, Богољуб Милосављевић Систем локалне самоуправе у Србији Београд 2009
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - I степен студија

Наставни предмет

Уставно правоОзнака предмета: 21.USTAVN

Број ЕСПБ: 11

OAS - Основне академске студије права (ОАС)Програм(и) у којем се изводи

УНО предмета Правне науке

Милосављевић Ј. Богољуб, Редовни професорНаставници:

Јеринић Д. Јелена, Редовни професор

Беширевић М. Виолета, Редовни професор

Број часова активне наставе (недељно)

Предавања Други облици наставеАудиторне вежбе СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР Остали часови

4 4 0 0 0

Предмети предуслови Нема

Услови:   Нема услова

Циљ предмета је упознавање студената са основним системима организације власти; изборни системом, компаративним
уставним правом,  појмом,  развитком и  системима заштите људских права и  основним начелима и  институтима Устава
Републике Србије,  укључујући и  уставно-судски поступак.

Знања и интелектуалне вештине
Очекује се да ће успешним завршетком курса студенти моћи да: дефинишу и објасне основне појмове и институте уставног
права, уоче сличности и разлике између домаћег и страног права, издвоје карактеристике организације власти у Републици
Србији, у складу са важећим Уставом и законима и на основу тих знања могу да тумаче одредбе Устава Републике Србије и
других формалних извора уставног права, у контексту конкретних примера из праксе, аргументовано дискутују о спорним
питањима у  области уставног  права,  конструктивно повежу нова знања и  раније  стечена знања о  политичком систему,
релевантна за  објашњење функционисања правне државе.
Компетенције
Студенти разумеју уставни оквир којим је опредељена организација државне власти и функционисање државе и повезаност
позитивноправних предмета са уставним правом.

Садржај предмета се делимично повезује са предметом Људска права који се изучава на првој години, а хоризонтално и
вертикално са свим позитивноправним предметима.
Теоријска настава
1.Основни појмови о уставном праву и уставу;
2. Опште линије у развитку уставности;
3. Развитак уставности у Србији;
4. Начела уставног уређења Републике Србије;
5. Основни појмови и садржина људских права;
6. Остваривање и заштита људских права;
7. Општа учења о власти и непосредно учешће грађана у вршењу власти;
8. Избори и политичке странке;
9. Обнова пређеног градива;
10. Органи власти: парламент, шеф државе и влада;
11. Органи власти: судови, тужилаштва и други уставни органи власти;
12. Облици државног уређења;
13. Територијална децентрализација,
14. Контрола уставности: системи контроле, уставно судство
15. Уставни суд.
Практична настава, односно вежбе
Вежбепрате теоријску наставу. На вежбама се кроз практичне примере из правне праксе и позитивног законодавства студенти
увежбавају уз тимски и/или индивидуалан рад да у складу са правилима правничког расуђивања анализирају правне норме, да
их тумаче и примењују на конкретне примере из праксе или при решавању хипотетичких случајева. Поводом заузетих ставова
развија се дискусија.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Предавања се изводе уз коришћење презентација и анализу правних текстова (са примерима из законодавства и праксе).
Наставник  организује  дискусионе групе и  усмерава дискусију,  чиме подстиче активност  студената у  циљу овладавања
вештином тимског рада, јачања комуникационих способности и развоја критичког мишљења. У току вежби развијају се и
увежбавају се аналитичке, когнитивне и комуникационе вештине студената применом метода: студија случаја, решавања
хипотетичких случајева и индивидуално или тимско истраживање на примерима пресуда Уставног суда (анализа судске праксе)
уз накнадну дискусију којом се проверавају добијена решења. У оквиру наставе (практични део) практикују се наставне посете
Уставном суду и одговарајућим установама, ради упознавања са радом тих установа и дискусије са стручњацима из тих
установа.
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - I степен студија
Оцене знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна
Активност у току предавања 10.00Да
Колоквијум 30.00Да
Практична настава - активност у току 30.00Да

Завршни испит ПоенаОбавезна
Усмени испит 30.00Да

Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година

1, Богољуб Милосављевић,
Драгољуб Поповић Уставно право Правни факултет

Универзитета Унион, Београд 2019

2, Јелена Јеринић Практикум за вежбе из Уставног права Правни факултет
Универзитета Унион , Београд 2019

3, Република Србија Устав Републике Србије и други формалних
извори уставног права РС- доступно он-лине 0000

4, Богољуб Милосављевић,
Јелена Јеринић

Уставно правни положај локалне самоуправе:
Устав Републике Србије у упоредној европској
перспективи

Стална конференција градова
и општина 2017

5, Богољуб Милосављевић Увод у теорију уставног права Београд 2011
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - I степен студија

Наставни предмет

Увод у правоОзнака предмета: 21.UVODPR

Број ЕСПБ: 10

OAS - Основне академске студије права (ОАС)Програм(и) у којем се изводи

УНО предмета Правне науке

Божић Д. Марко, Ванредни професорНаставници:

Број часова активне наставе (недељно)

Предавања Други облици наставеАудиторне вежбе СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР Остали часови

4 2 0 0 0

Предмети предуслови Нема

Услови:   нема услова

Циљ  предмета  је  да  студентима  пружи  сазнања  о  појмовном  одређењу  и  друштвеној  улози  права,  основама  правног
закључивања и кључним правним појмовима. Предмет проучава карактеристике, начин организовања и функционисања
правног система кроз изучавање начина стварања права, његовог тумачења и примене као и институције и процедуре у којима
се ове делатности одвијају.

Знање и интелектуалне вештине
Очекује се да ће успешним савладавањем курса студентипознавати правну терминологију, да ће моћи да схвате кључне
концепте и институте (појмове права, државе, суверености, ефикасност и важење права, структуру правне норме и принципе
тумачења), да ће битиу стању да их изложе, објасне и да их разликују. Поред развоја поменутих интелектуалних и правних
вештина студент је упознат са начином коришћења правних аргумената и развија критичко размишљање.
Компетенције
Студент је стекао основна знања о држави и праву које стварају државни органи, разуме међусобни однос права и државе и
припремљен је да са разумевањем настави своје даље правно образовање на Факултету.

Садржај предмета је хоризонтално и вертикално повезан са свим позитивноправним предметима на студијском програму
(знања стечена на овом курсу уводног су карактера, функционално се повезују са накнадно стеченим).
Теоријска настава
1.Појам објективног права (однос права и стварности, врсте нормативних система, појам права);
2. Појам субјективног права (појам правног овлашћења, корелативност субјективних права и обавеза, врсте субјективних права);
3.Појам државе (однос права и државе, држава као територијална и персонална заједница, појам државног становништва, појам
државне територије);
4.Појамсуверености (дефиниција суверености, историја појма суверености, савремена ограничења суверености);
5.Општа правна норма (структура опште правне норме, хипотеза диспозиције, диспозиција, деликт и санкција);
6.Општи правни акт (појам правног акта, појам извора права, однос формалног и материјалног права, појам устава, појам
закона, појам и врсте подзаконских правних аката);
7.Просторно важење права (начело територијалности, решавање сукоба закона у простору, екстериторијално важење права);
8.Временско важење права (појам важења права, ретроактивно важење права, појмови аброгације и дерогације):
9. Ефикасност права (однос важења и примене права, појам изобичајења закона, појам правног система);
10.Појам субјекта права (појмови правне и пословне способности, појам физичког лица, појам и врсте правних лица);
11.Примена права (правни силогизам, чињенично и правно питање, докази, правне претпоставке и фикције);
12.Тумачење права (правно питање, правна квалификације чињеница, предмет и субјекти тумачења права, тумачење ин
цонцрето и ин абстрацто);
13.Средства  тумачења права  (језичко  тумачење права,  системско  тумачење права,  субјективно  тумачење,  објективно
тумачење,  логичко  тумачење права);
14.Појединачни правни акт (судска пресуда, управно решење и правни посао);
15.Законитост (појам законитости, средства за заштиту законитости, појам жалбе, појам тужбе, појам правноснажности).
Практична настава,  односно вежбе.  Прате  теоријску  наставу  и  кроз  практичне примере из  правне праксе  и  позитивног
законодавства доприносе савлађивању градива.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Теоријска  знања  преносе  се  методом  предавања,  на  којима  се  дискутује  о  теми  предавања,  док  практична  знања  и
комуникацијске вештине студенти стичу кроз самосталну припрему излагања о одређеном институту (презентација), дискусију
поводом презентације, израду, презентацију и дебату поводом семинарских радова.
Оцене знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна
Активност у току предавања 10.00Да
Колоквијум 20.00Да
Практична настава - активност у току 10.00Да
Семинар/реферат 10.00Да

Завршни испит ПоенаОбавезна
Усмени испит 50.00Да
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - I степен студија
Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година

1, Душан Врањанац, Горан
Дајовић Основи права

Правни факултет
Универзитета Унион и
Службени гласник, Београд

2017

2, Марко Божић Материјали за припрему испита из Основа права Београд, 2019 (електронско
издање) 2019

3,
Миодраг Јовановић,
Радмила Васић, Горан
Дајовић

Увод у право Београд 2019

4, Радомир Лукић Увод у право Београд 2003-2007 2007
5, Будимир Кошутић Увод у јуриспруденцију Подгорица 2008

6, Коста Чавошки Увод у право  I , Основни појмови и државни
облици Београд 1999

7, Радомир Лукић Увод у право, (прилагодили Јасминка
Хасанбеговић, Марко Божић) Београд електронско издање 2018
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - I степен студија

Наставни предмет

Увод у право ЕУОзнака предмета: 21.UPEU

Број ЕСПБ: 5

OAS - Основне академске студије права (ОАС)Програм(и) у којем се изводи

УНО предмета Правне науке

Беширевић М. Виолета, Редовни професорНаставници:

Број часова активне наставе (недељно)

Предавања Други облици наставеАудиторне вежбе СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР Остали часови

2 2 0 0 0

Предмети предуслови Нема

Услови:   Нема услова

Предмет упознаје студенте са теоријским и практичним питањима правног система Европске уније, укључујући историјску и
савремену перспективу европског поретка, однос националног права и права ЕУ, институције ЕУ, изворе права ЕУ, заштиту
људских права, приступање и иступање из ЕУ, унутрашње тржиште и четири основне слободе на којима функционише ЕУ.

Знања, вештине и компетенције
Очекује се да ће успешним савладавањем садржаја курса студент моћи да објасни и опише настанак, развој,  политичке
институтције и функцонисање ЕУ, да наведе и објасни надлежност Европског суда правде, анализира праксу Европског суда
правде, повезивањем раније стечених и нових знања аргументима оправда изабрана решења хипотетичких случаја, самостално
изради презентацију са тематиком из права ЕУ.
Компетенције
Стицањем теоријског и практичног знања о правном поретку ЕУ студенти се оспособљавају да право ЕУ примењују како са
аспекта државе кандидата што је Србија данас, тако и са аспекта државе чланице онда када се Србија придружи ЕУ, што је
дугорочни циљ Републике Србије. Имајући у виду да се право ЕУ пре свега примењује у државама чланицама, студенти ће
моћи  да  стечено  знање примене  у  раду  у  државним институцијама,   правосудним организацијама,  адвокатури,  раду  у
институцијама  и  агенцијама  ЕУ,  као  и  у  цивилном сектору.

Садржај предмета повезан је са предметима Уставно право, Људска права и са свим позитивно правним предметима у делу у
коме се позива на изворе из права ЕУ.
1. Настанак и развој европских интеграција: пројекат политичког месијанизма , од Париза до Лисабона,
2. Правна природа ЕУ: од међународно-правне до уставне природе ЕУ; демократски дефицит, грађанство ЕУ,
3. Институције ЕУ, политичке институције ЕУ,
4. Однос између институција ЕУ, законодавни поступак, грађанска иницијатива, поступак усвајања буџета,
5. Финансијске институције ЕУ и правосудни систем ЕУ,
6. Поступци пред Судом правде ЕУ,
6. Извори права ЕУ и њихова хијерархија,
7. Однос између националног права и права ЕУ,
8-9. Однос између Суда правде ЕУ и националних судова,
10. Заштита људских права на нивоу ЕУ,
11. Студентске презентације: Поступак придруживања и иступања из ЕУ, BREXIT,
12. Студентска дебата: за и против уласка Србије у пуноправно чланство ЕУ,
13. Унутрашње тржиште, циљеви, етапе и методи изградње,
14. Слобода кретања роба, слобода кретања лица,
15. Слобода кретања услуга, слобода кретања капитала.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Предавања се изводе уз коришћење презентација и анализу правних текстова (са примерима из праксе). Студенти сеактивно
укључују у дискусију поводом одређених питања и/или обављају истраживање на основу ког израђују презентације које јавно
излажу током наставе. Наставник организује дебатне групе и усмерава дебату, чиме подстиче активност студената у циљу
овладавања вештином тимског рада, јачања комуникационих способности и развоја критичког мишљења. У току вежби развијају
се и увежбавају се аналитичке, когнитивне и комуникационе вештине студената применом метода: студија случаја, решавања
хипотетичких случајева и индивидуално или тимско истраживање на примерима пресуда Европског суда правде (анализа
судске праксе) уз накнадну дискусију којом се проверавају добијена решења.

Оцене знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Активност у току предавања 5.00Да
Колоквијум 20.00Да
Практична настава - активност у току 5.00Да
Презентације 10.00Да

Завршни испит ПоенаОбавезна
Писмени испит 60.00Да

Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година

18.06.2021Датум: Страна 86



УНИВЕРЗИТЕТ "УНИОН", ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА УНИОН У БЕОГРАДУ
11070 НОВИ БЕОГРАД, БУЛЕВАР МАРШАЛА ТОЛБУХИНА 36

КЊИГА ПРЕДМЕТА - I степен студија
Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година

1, Виолета Беширевић Увод у право Европске уније са изабраним
одлукама Суда правде ЕУ Службени гласник и ПФУУБ 2020

2, ЕУ Уговор из Лисабона, превод,
http://www.mei.gov.rs/upload/documents/eu_dokumen

Превод,
http://www.mei.gov.rs/upload/do
cuments/eu_dokumenta/ugovor

x

3, Виолета Беширевић Устав без демоса Зашто ЕУ ипак има Устав Правни записи, бр. 1, 2103,
стр. 27-61. 2013

4, Виолета Беширевић
Ко се боји федералне Европе?Критички осврт на
„лисабонску”одлуку Савезног уставног суда
Немачке

Правни записи, 2011,
бр.1,стр. 53-79 2011

5, Слободан Самарџић, Ивана
Милосављевић (ур.) Европски грађанин у времену кризе

Факултет политичких наука
Универзитета у Београду,
Београд

2014

6, Владимир Међак ет ал. Промене Устава на путу до Европске Уније

Београд  http://emins.org/wp-
content/uploads/2019/10/Prome
ne-Ustava-na-putu-do-
Evropske-unije-trece-
izmenjeno-izdanje.pdf.

2019
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