
Односи Србије у процесу приступања Европској унији и прилив инвестиција из држава 

чланица ове организације намећу практичну потребу за подробнијим усавршавањем у 

области комунитарног права за све правне професије - судије, адвокате, јавне 

бележнике, јавне извршитеље, правне саветнике у јавном и приватном сектору, 

државне службенике.  

Мастер курс права Европске уније је фокусиран на продубљивању разумeвања правних 

појмова, института и установа институција, као и контекст њихове примене у пракси.  

Тематски, курс покрива већину суштинских аспеката права ЕУ, од општих правних 

концепата - начела, институција и поступака, људских права, надлежности и судске 

контроле, до посебних - заштита конкуренције и потрошача, финансијски прописи, 

компанијско право и усклађивање права унутар Европске уније и правног поретка 

Србије. Савладавањем материје, студенти развијају разумевање контекста норми и 

продубљна знања и практичне вештине у овој правној дисциплини и стичу способност 

да разумеју однос тог правног поретка ЕУ са правним системима држава чланица и 

Србије, што им отвара шире академске и професионалне могућности. Програм обухвата 

и специјализоване теме права Европске уније, чиме студенти продубљују своја 

теоријска и стручна знања у низу области и на међународном нивоу. 

Начин извођења курса 

- Током курса обрађују сe следеће тематске области 

1. Методи истраживања и тумачења права ЕУ (рад са изворима) 

2. Основи права ЕУ (интеграција кроз право субјекти, извори)  

3. Конституционално уређење ЕУ (органи, функционисање) 

4. Конституционално уређење (задаци и овлашћења) 

5. Конституционално уређење ЕУ (основне вредности и циљеви) 

6. Конституционално уређење ЕУ (основна права грађана) 

7. Однос између ЕУ и држава чланица 

8. Примена права ЕУ (хармонизација, контрола уставности, одговорност за примену) 

9. Примена права ЕУ (Суд правде, правосуђе ЕУ) 

10. Законодавни поступак 

11. Јединствено тржиште (компаније, финансије, радни односи, четири слободе) 

12. Јединствено тржиште (заштита конкуренције, заштита слободе тржишта) 

13. Заједничка спољна политика, безбедност и одбрана  

14. Проширење – правни аспекти 

15. Приступање Републике Србије (усклађивања права, сарадња Србије и ЕУ) 

- Извођење наставе  

 60 часова консултативног рада, 2 дана у недељи по 2 часа, у терминима према 

распореду објављеном на Студентском порталу (петак, понедељак).  

У случају погоршања епидемиолошке ситуације консултативни рад ће се спроводити 

онлајн путем скајпа/конференцијског система. 
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- Праћење напретка кандидата:  

 2 писмена  тестирања путем израде есеја (провера контекстуалног знања и 

разумевања актуелних чињеничних и правних ситуација у ЕУ):  

1. из области 2-8 (основи права и конституционално уређење),  

2. из области 9-15 (функционисање правног поретка ЕУ)  

 самостални рад  

1. семинар/учешће у групном пројекту (теме за семинарске радове и групни 

пројекат биће дате у 3. и 4. блоку консултација. Рок за израду је крај априла) 

- Завршни испит  

 усмени (2 питања: једно из области 2-8, друго из области 9-15) 

У случају погоршања епидемиолошке ситуације завршни испит ће бити одржаан 

писмено, путем мејла (са временским ограничењем). 


