Студијски програм : Докторске академске студије: Право и безбедност
Назив предмета: Методи НИР-а
Наставник/наставници: Танчић Драган- научни сарадник, проф. др Базић Миљојко, проф.
др Софтић Крунислав
Статус предмета: обавезан
Број ЕСПБ:15
Услов: Завршене дипломске академске мастер студије
Циљ предмета
Стицање нових и проширивање постојећих знања о основним методама нучног сазнања и
истраживања, општенаучним методама и методама за прикупљање података у друштвеним
наукама, различитим теоријско-методолошким приступима у истраживању друштвених појава;
концептуализацији, пројектовању и реализацији научних истраживања; сређивању, обради и
анализи података и закључивању на основу података прикупљених у процесу истраживања.
Исход предмета
Теоријска и практична знања о методама, инструментима и техникама за спровођење научних
истраживања.
Садржај предмета
1. Појам, место и однос научне дисциплине: Методи научноистраживачког рада са другим
научним дисциплинама
2. Основне методе научног сазнања и истраживања у друштвеним наукама (аналитичке и
синтетичке методе)
3. Општенаучне методе у друштвеним наукама (хипотетичко-дедуктивна метода, метода
моделовања, статистичка метода, компаративна метода).
4. Теоријско-методолошке основе научног истраживања. Појам, битна својства и класификација
научних истраживања. Основна структура истраживања. Пројектовање истраживања:
концептулизација и реконцептулизација. Избор теме за истраживање. Пројект истраживања као
научни и оперативно-организацијски документ. Структура нацрта научне замисли.
5. Пројектовање истраживања: Формулација проблема, предмета и циљева научног истраживања.
6. Пројектовање истраживања: постављање хипотеза и индикатора; начин истраживања; научна
и друштвена оправданост истраживања.
7. Реализација истраживања. Основни извори података о друштвеним појавама и процесима.
8. Методе прикупљања података: Испитивање (интервју, анкета и тест); посматрање;
експеримент.
9. Оперативне методе прикупљања података: Анализа (садржај) докумената; Метода студија
случаја.
10. Сређивање и обрада података прикупљених истраживањем.
11. Анализа података. Провера хипотеза. Научно закључивање на основу података.
12. Израда извештаја о истраживању и резултатима истраживања.
13. Израда идејне скице научноистраживачког пројекта докторске дисертације.
14. Израда идејне скице научноистраживачког пројекта докторске дисертације.
15. Израда идејне скице научноистраживачког пројекта докторске дисертације.

Литература
1. Бранковић Србобран, Методологија научних истраживања, Мегатренд универзитет, 2008.
2. Славомир Милосављевић, Иван Радослављевић, Основи методологије политичких наука,
Службени Гласник Републике Србије, 2006.(одабрани делови уџбеника)
3. Радомир Лукић, Методологија права, Правни факултет, Београд 1987.
4. Богдан Шешић, Основи методологије друштвених наука, Београд 1988.
5. Фајгељ Стане, Методе истраживања понашања, Центар за примењену психологију, 2006.
6. Неђо Даниловић, Метод анализе садржаја докумената са инструментима, Задужбина
Андрејевић, 2015.
Број часова активне
Теоријска настава:105
Практична настава:
наставе
Методе извођења наставе
предавања, семинарски радови,
консултације, гостовања истакнутих стручњака из праксе
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
активност у току предавања

поена
5-10

практична настава
колоквијум-и

Завршни испит
писмени испит
усмени испт

30-70

поена

30-70

..........

семинар-и
Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени
испити, усмени испт, презентација пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 2 странице А4 формата

Студијски програм : Докторске академске студије: Право и безбедност
Назив предмета: Нове комуникационе технологије и савремено право
Наставник/наставници: Проф. др Весна Балтезаревић
Статус предмета: Обавезни
Број ЕСПБ: 15
Услов: Завршене мастер академске студије
Циљ предмета
јесте упознавање студената са начином деловања права са аспекта свакодневног живота у
модерним друштвима где је незаобилазна интеракција нових комуникационих технологија и
савременог права. Централне карактеристике права посматрају се као друштвене институције и
као обележја популарне културе, која је највећим делом окренута интеракцији посредством
интернета и социјалних мрежа. Истраживаћемо природу права као скупа друштвених система,
централне актере система, правно резоновање и однос правне форме и резоновања према

друштвеним променама. Предмет наглашава однос између унутрашње логике правних наука и
економских, политичких и друштвених процеса. Нагласак је стављен на развој перспективе која
право посматра као практичан ресурс, механизам за решавање најширег спектра неодређених
друштвених питања, проблема и сукоба, а истовремено, као скуп заједничких представа и тежњи.
Скуп тема је изабран како би се развило разумевање ситуационих и системских захтева у оквиру
којих актери у правном систему делују и обављају своје улоге. Подстиче се разумевање шта
подразумевамо под законитошћу и владавином права. Шта је закон? Где налазимо закон? Колико
је закон битан? Истражују се ова темељна питања о улози коју право има у организовању
савременог друштвеног и политичког живота. Размотрићемо различите начине разумевања како
право обликује и омогућава друштвену интеракцију и оспоравање, како у реалном, тако и у сајбер
простору, како право конструише (расне, полне, класне, полне) разлике међу људима и њихов
друштвени статус, и како закон посредује, спроводи и повремено мења хијерархијску моћ односа.
Исход предмета
јесте да студенти развију своје теоријске способности за препознавање, разумевање и анализу
сложености права у савременој друштвеној пракси; Развијање способности за ригорозно
аналитичко, критичко и маштовито мишљење;. Циљ је да студенти прихвате суштину појма право
и правда и да се упознају о односу закона и друштва и трансформисању ових појава у сусрету са
савременим комуникационим технологијама. Студенти нису само изложени различитим
теоријским приступима праву и правди, већ им се пружа прилика да виде како је закон у сталној
интеракцији са друштвом кроз дискусију о савременим темама које покрећу људска права,
различитост, једнакост и приватност. Студенти ће моћи да разумеју различите дефиниције
система, перспективу и функцију права. Моћи ће да објасне улогу правних институција у
креирању закона и решавању спорова;. Разумети различите теорије о праву и правди и
идентификовати људска права, различитост, једнакост и приватност на националном и
међународном нивоу и проценити интеракцију између права и друштва у ери широко
распрострањене заштите грађанских слобода и технолошког напретка.
Садржај предмета
1)
Правци промена у друштву
2)
Перспективе права и друштва: перспектива консензуса наспрам перспективе
сукоба
3)
Природа права као скупа друштвених система, централни актери система, правно
резоновање и однос правне форме и резоновања према друштвеним променама
4)
Утицај нових комуникационих технологија на људска права, различитост,
једнакост и приватност на националном и међународном нивоу
5)
Како право обликује и омогућава друштвену интеракцију и оспоравање, како
право конструише (расне, полне, класне, полне) разлике међу људима и њихов друштвени
статус, и како закон посредује, спроводи и повремено мења хијерархијску моћ односа.
6)
Компјутерски посредована интеракција између права и друштва у ери широко
распрострањене заштите грађанских слобода и технолошког напретка
7)
Природно право и универзални принципи наспрам вредности, обичаја и веровања
датог друштва
8)
Појам друштвене групе и подела друштвених група
9)
Сајбер простор и комуникацијске замке у сајбер простору

10)
11)
12)
13)
14)
15)
Литература

Електронско пословање
Правна регулатива виртуелног простора
Утицај социјалних мрежа на правну професију
Дигитално депоновање правних докумената
Утицај глобализма на национална законодавства
Емпиријска истраживања професионалне свести правника

1)
Vesna Baltezarević & Dejana Gajić & Aleksandra Nikolova Marković Eds. (2020). Law and New
Technologies (229п.). Beau Bassin, Mauritius: LAP LAMBERT Academic Publishing.
2)
Vesna Baltezarevic, Radoslav Baltezarevic & Borivoje Baltezarevic (2016): The Internet as a Tool
of Modern Business and Communication (p. 228. Reviewers: Muhamed Aiinla Omolaja, Mohamer
Kabir, Isak Ilija Esema. Saarbrücken, Germany: Lap Lambert Academic Publishing
3)
Borivoje Baltezarevic, Radoslav Baltezarevic, Vesna Baltezarevic (2018). The Internet as a
Medium of Communication and Knowledge Sharing, (p. 198). Reviewers: prof. dr Boban Tomic, prof.
dr Abdel-Badeeh M Salem, prof. dr Piotr Kwiatek. Saarbrücken, Germany: LAP LAMBERT Academic
Publishing.
Број часова активне
наставе

Теоријска настава: 105

Практична настава:

Методе извођења наставе
Предавања, семинарски начин рада, студијски истраживачки рада, практична настава
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
активност у току предавања

поена
5-10

практична настава
колоквијум-и

Завршни испит
писмени испит
усмени испт

30-70

поена

30-70

..........

семинар-и
Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени
испити, усмени испт, презентација пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 2 странице А4 формата

Студијски програм : Докторске академске студије: Право и безбедност
Назив предмета: Компаративни политички системи
Наставник/наставници: Проф. др Љубојевић Ратко, проф. др Мирослав Стевановић
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 10
Услов: Завршене мастер студије
Циљ предмета

Увођење у шира теоријска и емпиријска питања поличког система, његове структуре, кључних
елемената и институција, односа и процеса, ангажмана политичких актера. Допринос бољем
разумевању феномена власти, његових институција, односа са другим социјеталним сферама –
економије и тржишта, права – легитимитета и легалитета, друштва – друштвених група и покрета,
грађанских слобода и права. Посебна пажња била би посвећена упознавању облика политичких
система у савремено доба, како у развијеним тако и неразвијеним, демоктатским или
ауторитарним земљама. Један од циљева предмета је и упознавање са ефектима глобализациских
процеса на функције и облике политичких система.
Исход предмета
Проширено разумевање о савременим компаративним политичким системима, сличностима и
разликама у њиховом функционисању и организацији, посебно односа политичког система са
економским и културно-цивилизациским окружењем, које врши знатан утицај на обликовње
политичког система и формирање различитих типова политичког система. Способност за
уочавање фактора који утичу на већу или мању ефикасност политичког система, степен
грађанских и политичких слобода у њему.
Садржај предмета
1. Појам, елементи и структура политичког система
2. Класификације политичких система
Традиционалне класификације
Савремене класификације
3.Политички системи развијених земаља, Стабилне демократије
Западне земље: Политички систем САД
4 Политички систем В. Британије
5.Политички систем Немачке
6.Политички систем Француске
7Политички систем Швајцарске
8.Источна Азија: Политички систем Јапана
9.Нове демократије: Политички систем Русије и политички ситеми источно европских земања
10.Политички системи земаља у развоју:
Политички систем Кине
11Политички систем Индије
12.Политички систем Бразила
13. Исламски политички системи: Политички систем Ирана
14.Политички системи са доминантном улогом војске Политички системи Латиноамеричких
војних диктатура
15. Опште тенденције у развоју политичких система
Литература
1. Мијат Дамјановић: “Демократија – епизодна мистерија”, Службени гласник, Београд, 2011
2. Вучина Васовић: Савремене демократије, Том 1, Сл. гласник, Београд, 2006, стр. 41 – 133.
3. Филип Лово: “Велике савремене демократије”, Сремски Карловци – Нови Сад, 1999.
4. Ulrich Beck: “The Reinvention of Politics – Rethinking Modernity in the Global Social Order”,
Polity Press, 1997., str.132 – 160.
5. Endrju Hejvud: “Политика”, KЛИО, 2004, 11 – 49.

6. Иваниш Ж., Младеновић М., Драгишић З., Политички систем, Факултет цивилне одбране,
Београд, 2005.
7. Марковић Р., Кривокапић Б., Гоати В., Томић И., Антонић С., Томић З., Јовановић М.,
Политички систем Србије– хрестоматија, Факултет политичких наука, Београд, 2009.
8. Јовица Тркуља, Основи политичког система, ридер, Издавачки центар Правног факултета
Универзитета у Београду, Београд, 2011
Број часова активне
Теоријска настава: 90
Практична настава:
наставе
Методе извођења наставе
предавања, семинарски радови,
консултације, гостовања истакнутих стручњака из праксе
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
активност у току предавања

поена
5-10

практична настава
колоквијум-и

Завршни испит
писмени испит
усмени испт

30-70

поена

30-70

..........

семинар-и
Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени
испити, усмени испт, презентација пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 2 странице А4 формата

Студијски програм : Докторске академске студије: Право и безбедност
Назив предмета: Савремене теорије безбедности
Наставник/наставници: Проф. др Стевановић Мирослав, проф. др Љубојевић Ратко
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 10
Услов: Завршене дипломске академске - мастер студије
Циљ предмета
Да докторанди прошире и продубе знања о савременим теоријама безбедности, новим изазовима,
ризицима и претњама глобалној безбедности, принципима стратешког управљања кризама,
променама у безбедносној структури евроатлантске заједнице, са тежиштем на региону
Југоисточне Европе и Западног Балкана и улози међународних система безбедности ( Уједињених
нација, Европске уније, Организације за европску безбедност и сарадњу (ОЕБС) и НАТО-а),
регионалних организација и ад хок коалиција у остваривању међународне безбедности.
Исход предмета

Прикупљање и опис теоријске грађе из области безбедности као основног теоријскометодолошког ослонца за самостално истраживање савремених безбедносних процеса, појава и
догађаја и на основу тога заснивање критичког мишљења о теоријским концептима безбедности.
Садржај предмета
1. Увод у студије безбедности;
2. Теоријски приступи студијама безбедности (реализам, либерализам, теорија игара и
конструктивизам);
3. Савремене теорије безбедности (студије мира, критичка теорија, феминистичка теорија,
Становишта међународне политичке социологије);
4. Кључни концепти безбедности (неизвесност, рат, тероризам, геноцид и масовна убијања);
5. Кључни концепти безбедности (етнички сукоби, присила, лјудска безбедност, сиромаштво,
промена животне средине, здравље итд);
6. Теорије о савезима (глобалне институције, НАТО и регионалне институције);
7. Савремени изазови, ризици и претње националној и глобалној безбједности (међународна
трговина оружјем, ширење нуклеарног оружја, антитероризам, војне мере против устаничких
снага);
8. Савремени изазови, ризици и претње националној и глобалној безбједности (Мировне операције
и одговорност за заштиту);
9. Савремени изазови, ризици и претње националној и глобалној безбједности (Транснационални
организовани криминал, енергетска безбедност, кретање становништва и приватна
безбедност);
10. Савремени изазови, ризици и претње националној и глобалној безбједности (климатске
промене);
11. Стратешко управљање кризама;
12. Безбједносна архитектура евроатлантске заједнице;
13. Безбједносни профил југоисточне европе и Западног Балкана,
14. Комуникација у остваривању савремене безбедности,
15. Будућност студија безбедности.
Литература
1. Драган Симић, Наука о безбедности, ''Службени лист СРЈ'', ФПН, Београд, 2002.
2. Рамо Маслеша, Теорије и системи сигурности, Факултет криминалистичких наука, Сарајево,
2001.
3. Неђо Даниловић, Миодраг Гордић, Савремени системи безбедности, ВИНЦ, Београд, 2013.
4. Heinz Gartner, Adrian Hyde-Price and Erich Reiter, Europe's New Security Challenges, Lynne
Reinner Publishers, Boulder, London, 2001.;
5. Baylis, John, International and Global Security, u: The Globalization of World Politics, second
edition, John Baylis & Steve Smith (eds), Oxford Unive-rsity Press, 2001;
6. Јовић Војислав, Манојловић Драган, Ћемаловић Урош, Право безбедности, Беосинг, Боград,
2019.
Број часова активне
Теоријска настава: 90
Практична настава:
наставе
Методе извођења наставе

предавања, семинарски радови,
консултације, гостовања истакнутих стручњака из праксе
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
активност у току предавања

поена
5-10

практична настава
колоквијум-и

Завршни испит
писмени испит
усмени испт

30-70

поена

30-70

..........

семинар-и
Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени
испити, усмени испт, презентација пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 2 странице А4 формата

Студијски програм : Докторске академске студије: Право и безбедност
Назив предмета: Криминологија са пенологијом и виктимологијом
Наставник/наставници: Матић Бошковић Марина- научни сарадник
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 10
Услов: Нема
Циљ предмета
Стицање продубљених знања из области криминологије, пенологије и виктимологије, те усвајање
нових метода и модела који су усмерени на заштиту жртви, превецију, препознавање криминала
и заштиту лица која сеналазе на извршавању казне у затворским установама. Оспособљавање за
анализу криминалних делатности, стицање научних топичких и аргументационих знања за
формулисање и развој размишљања, везаног за разумевање криминалног миљеа, профилисање
прикупљање и обезбеђење доказа, али и за савладавање модела научног и практичног рада и
уочавање битних елемената и процеса развоја криминалитета, деликвената, извршилаца, система
за извршења санкција лишења слободе, препознавања и заштите жртава криминалних делатности,
а који доприносе или могу доприносити развоју теорије и праксе, са уочавањем упоредног развоја,
а са циљем одржавања корака са савременим стањем теоријског, научног и практичног развоја
ових дисциплина.
Исход предмета
Усвајање теоријског и практичног расуђивања у препознавању, криминолошких, пенолошких и
виктимолошких института и феномена и способност спровођења механизама криминологије,
пенологије и виктимологије у стручноји истраживачкој пракси.
Садржај предмета
1) развој теоријске мисли у литератури и стручној пракси о криминолошким институтима; 2)
савремене криминолошке теорије о истаживању злочина;

3) појам криминолошког профилисања;
4) појам криминолошког метода;
5) појам и предмет криминологије- злочин, криминал, криминалитет, делинквенција, криминалац,
криминогенеза;
6) развој теоријске мисли у литератури и стручној пракси о пенологији;
7) појам, садржај и предмет пенологије);
8) развој пенертацијског система;
9) савремене пенолошке теорије о системима за извршавање санкција лишења слободе;
10) савремени облици алтернације;
11) развој теоријске мисли у литератури и стручној пракси о виктимологији;
12) криминалистичка виктимологија;
13) појам, предмет и значај виктимологије;
14) заштита и превција од виктимизације, виктимитет;
15) међународни и национални правни акти, о жртви, установама за извршавање санкција лишења
слободе.
Литература
1. Larry J. Siegel, Criminology, 2008., ISBN 978-0-493-39102-9
2. Игњатовић Ђ, Криминологија, Службени гласник РС., Београд, 2019.
Константиновић-Вилић, С., Николић-Ристановић, В., Костић, М., Криминологија, ПЕЛИКАН
Принт, Ниш, 2009.
3. Michael Gottfredson: Victims of crime. The dimensions of risk. Stationery Office Books, London
,1984., ISBN 0-11-340775-0.
4. Viktimologie und Opferrechte (VOR). Schriftenreihe der Weisser Ring Forschungsgesellschaft.
Studienverlag, Innsbruck, Wien 2004
5. Манјловић Драган, Чимбуровић Љубомир, Стевановић Зоран, Играчки Јасмина,
Виктимологија, Мегатренд универзитет, Београд, 2018. год.
Број часова активне
Теоријска настава: 90
Практична настава:
наставе
Методе извођења наставе
предавања, семинарски радови,
консултације, гостовања истакнутих стручњака из праксе
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
активност у току предавања

поена
5-10

практична настава
колоквијум-и

Завршни испит
писмени испит
усмени испт

30-70

поена

30-70

..........

семинар-и
Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени
испити, усмени испт, презентација пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 2 странице А4 формата

Студијски програм : Докторске академске студије: Право и безбедност
Назив предмета: Медијско право у дигиталном друштву
Наставник/наставници: Проф. др Весна Балтезаревић
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ:10
Услов: Завршене мастер академске студије
Циљ предмета
јесте упознавање студената са начином деловања нових медија и њиховим утицајем на друштво.
Налазимо се у револуцији нових медија који са са собом доносе израженије сигурносне проблеме
Због тога је изражена потреба регулације и утврђивања сигурносних механизама којима ће се
осигурати поверљивост, интегритет, и доступност података. Захваљујући новим медијима
новинарство доживљава бројне и дубинске трансформације. Дошло је до удружења говора, слике
и текста. Нови медији помажу новинару и обичном човеку да лако дође до информација.
Недостатци интернета су све злоупотребе његових предности. Информације које се налазе на
порталима сучесто непроверене, граматички неисправне, а омогућено је и анонимност која често
стоји иза вулгарности или порнографије. Нове околности постављају и питање да ли се схватање
етике успоредо с развојем и применом нових технологија у медијима мења? Одговор је често
замагљен због саме природе нових медија: лакоћа манипулације интернетом, друштвеним
мрежама и форумима. У овој области су још увек отворене многобројне дилеме. Једна од њих је
свакако и та: да ли су нови медији само инструмент у рукама владајуће глобалне елите која
користи суптиплне манипулативне методе да би грађанство држала у покорности, или је то само
савремени мит? Знатан део медијског онлајн простора још увек није обухваћен правном
регулативом што доводи до бројних несанкционисаних кршења људских права, али и до
озбиљних криминалних радњи које остају изван домета закона. Савремени човек је постао
медијски зависник и готово да не постоји човек који на неки начин није изложен дејству медија.
Интегрална улога медија у процесу стварања, али и одржавања демократске државе остварује се
управо кроз слободу изражавања и слободу медија. То су околности које указују на потребу да се
приступи едукацији и стварању стручњака у областирегулације и нових медија.
Исход предмета
јесте да се поставе чврсти темељи на којима ће моћи да се изграде методе за одбрану људског
достојанства и приватности у оквиру сајбер простора. Свако ограничавање слободе изражавања
и информисања на интернету мора имати легитимно оправдање у демократским оквирима.
Револуција рачунарских медија утиче на све степене комуникације, укључујући прикупљање,
манипулацију, складиштење и дистрибуцију, као и на све врсте медија, као што су текст, статична
слика, видео, звук и просторне конструкције. Едукација у овој области треба да допринесе
акумулирању знања која као закључак намећу првенствено личну одговорност за оно што
причамо и чинимо на интернету. Студенти после изучавања материје у оквиру овог предмета не
могу да буду део медијске публике која је погодна за манипулацију и треба да буду оспособљени
да доносе независне судове. Реч је о спсобности критичке аутономије која треба да постане
примарни циљ континуираног образовања у области регулације нових медија. Прихватање знања
и вештина које подразумева ова научна дисциплина омогућава се појединцу и целокупном
медијском аудиторијуму да критички анализирају деловање и намере медија, али и потезе
државних посленика и њихову спремност да овај простор покрију адекватним законским
регулативама.
Садржај предмета
(1) Онлајн медији и нови облици комуницирања. (2) Правно регулисање глобалног
простора/реалност или заблуда? (3) Међународни механизми за промовирање слободе

изражавања. (4) Хармонизација прописа са прописима и принципима унутар ЕУ. (5) Домицилна
правна регулатива. (6) Отворена правна питања. (7) Хипертекст-да ли постоји могућност да се
уведе у правне оквире? (8) Етика и онлајн медији. (9) Људска права у cyber простору. (10)
Приватност, јавни интерес и друштвено умрежавање. (11) Cyber криминал. (12) Саморегулација
онлине индустрије.(13) Новинарски омбудсман у дигиталном добу. (14) Будућност онлајн
простора и његов утицај на друштво и човека као појединца. (15). Несанкционисана злоупотреба
човека/регистрација нових патената који омогућавају манипулацију.
Литература
1)
Radoslav Baltezarevic, Borivoje Baltezarevic, Vesna Baltezarevic (2020). New Media in
Contemporary Society-New Rules of the Game. Saarbrücken, Germany: Lap Lambert Academic
Publishing member of Omniscriptum Publishing Group.
2)
Baltezarevic, R., Baltezarevic, V. & Baltezarevic, B. (2018). Media Law, Ethics and Society.
Saarbrücken, Germany: Lap Lambert Academic Publishing.
3)
Vodič za samoregulaciju online medija / ur. A. Hulin i M. Stone; Beč: Ured predstavnice OSCEa za slobodu medija, 2013. http://www.osce.org/bs/fom/104555?download=true
Број часова активне
Теоријска настава: 90
Практична настава:
наставе
Методе извођења наставе
предавања, семинарски радови,
консултације, гостовања истакнутих стручњака из праксе
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
активност у току предавања
писмени испит
5-10
практична настава
усмени испт
30-70
колоквијум-и
..........
30-70
семинар-и
Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени
испити, усмени испт, презентација пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 2 странице А4 формата

Студијски програм : Докторске академске студије: Право и безбедност
Назив предмета: Актуелни проблеми међународног права
Наставник/наставници: Горданић Јелица- научни сарадник
Статус предмета:Изборни
Број ЕСПБ:15
Услов: Завршене мастер академске студије
Циљ предмета
Циљ предмета је стицање продубљених знања о актуелном стању и разумевање трендова развоја
нормативног аспекта међународних односа. У том контексту од посебног значаја анализа праксе
у погледу неких од најактуелнијих питања савременог међународног права (попут, на пример,
савремених схватања појма међународног права, субјективитета у међународном праву; државне

територије; суверенитета, мањина, међународног судства; концепта хуманитарне интервенције и
превентивне самоодбране, или борбе против савремених пирата.
Савладавање предмета треба да обезбеди усвајање теоријско-методолошког промишљања о
питањима везаним за функционисање и развој међународног права и у способност за јасно
академско и стручно артикулисање правних димензија питања која се тичу међународно-правних
односа, а на тај начин са оспособи за истраживачки рад, како процеса стварања норми тако и
њиховог остваривања и практичних дејстава.
Садржај предмета
1.
Појам међународног права - унутрашње и међународно право; разне дефиниције
међународног права;
2.
Појам савременог међународног права; назив; развој међународног права; међународно
право као особени правни поредак; подела међународног права и разликовање од сличних појава;
3.
Субјекти међународног права:- међународна заједница; појам субјекта међународног права;
државе; квазидржаве; међународне организације; квазимеђународне организације; субјекти sui
generis; појединци и групе;
4.
3.Државна територија у међународном праву:- просторна димензија међународног права;
5.
појам државне територије; начини стицања државне територије; начини губљења државне
државне границе; неповредивост државнетериторије;
6.
Појам, врсте, назив и дефиниција мањина:- појам; проблем избора правог назива;
дефиниција мањина; проблем разликовања и различитог третирања тзв. аутохтоних и алохтоних
мањина;
7.
Мањинска права: - мањинска права као људска права; општа људска права и слободе;
8.
посебна мањинска права; мањинска права: индивидуална и/или колективна права;
ограничења права мањина, дужности мањина.
9.
Међународно судство на почетку 21. века: општи осврт, преглед најважнијих савремених
међународних судова, међународно судство као реалност,
10. Међународни кривични судови: стање до Другог светског рата,
11. Савремени ад хок трибунали, мешовити судови, сталми међународни кривични суд;
12. Концепти хуманитарне интервенције и превентивне самоодбране у светлу забране употребе
и претње силом: хуманитарна интервенција, превентивна самоодбрана;
13. Гусари и пирати: гусари, пирати, пиратерија у прошлости, морско разбојништво и
савремено међународно право, најважнији проблеми.
14. Одбрана семинарских радова
15. Одбрана семинарских радова
Литература
1. Кривокапић Б., Међународно јавно право, Мегатренд, Београд 2014.
2. Мирослав Стевановић, Увод у савремено међународно јавно право, Мегатренд, Београд, 2019.
3. Contemporary Issues in International Law, B.C. Nirmal, Rajnish Kumar Singh(eds.), Springer) 2018.
Број часова активне
Теоријска настава: 90
Практична настава:
наставе
Методе извођења наставе
предавања, семинарски радови,
консултације, гостовања истакнутих стручњака из праксе
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
активност у току предавања

5-10

писмени испит

практична настава
усмени испт
30-70
колоквијум-и
..........
30-70
семинар-и
Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени
испити, усмени испт, презентација пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 2 странице А4 формата

Студијски програм : Докторске академске студије: Право и безбедност
Назив предмета: Антикорупционе стратегије у економији
Наставник/наставници: Проф. др Совтић Крунислав
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 15
Услов: Завршене мастер студије
Циљ предмета
јесте упознавање студената са стратегијама за борбу против неформалне економије, спречавања
прања новца, финансирања тероризма и финансијског криминала. Студенти ће се упознати са
методама корупције које се користе у економији а које неретко доводе до осиромашења
целокупног друштва. Указује се на мултидимензионалност појаве корупције, посебно њени
вишеструкх погубних последица: економски ломови, социјалне дезинтеграције, урушавање
институција и кидање друштвених веза, криза система вредности и моралних норми.
Организовани криминал и корупција су претње економском развоју против којих се мора упорно
и истрајно борити. Корупција је систем манипулације, проневера, утаје, пљачке друштвених
добара са несагледивим економским последицама. Корупцијски систем се отргао контроли и
угрозио је будућност следећих генерација.
Исход предмета
јесте овладавање знањем које се односи на област неформалне економије, корупције, прања
новца, финансирања тероризма и финансијског капитала. С обзиром на то да већина ових
активности има обележја привредних прекршаја, привредних преступа или кривичних дела,
овладавање знањем из ове области отвара широк спектар перспектива дипломираним студентима
за обавље правне струке.
Садржај предмета
1.

Стратегија за борбу против неформалне економије

2.

Корупција у економији

3.

Последице корупције

4.

Спречавање прања новца

5.

Финансирање тероризма

6.

Институције за спровођење закона у циљу спречавања свих облика неформалне економије

7.
Прикупљање, студирање и претходне анализе података и докумената који обрађују појаву
неформалне економије

8.

Утицај неформалне економије на приходе буџета

9.

Нелојална конкуренција

10.

Не-пријављено запошљавање

11.

Прање прихода од илегалних активности

12. Повећање финансијских средстава за јавне услуге као исход додатних прихода од пореза и
од заплене незаконите имовине
13.

Побољшање квалитета управљања у економији

14. Побољшање квалитета података како би се омогућио развој политика које ефективно
доприносе смањењу неформалне економије.
15. Побољшање квалитета добровољног испуњавања путем подизања свести, извештавања и
законске мере ограничења.
Литература
Слободан Радуловић и Славко Каравидић, Корупција и економски развој, Графопак, 2019.
Број часова активне
наставе

Теоријска настава: 90

Практична настава:

Методе извођења наставе
предавања, семинарски радови,
консултације, гостовања истакнутих стручњака из праксе
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
активност у току предавања

поена
5-10

практична настава
колоквијум-и

Завршни испит
писмени испит
усмени испт

30-70

поена

30-70

..........

семинар-и
Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени
испити, усмени испт, презентација пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 2 странице А4 формата

Студијски програм : Докторске академске студије: Право и безбедност
Назив предмета: Компаративне јавне (безбедносне) политике
Наставник/наставници: Проф. др Стевановић Мирослав
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ:15
Услов:
Циљ предмета

Овим предметом омогућиће се упознавање са основним приступима компаративне анализе јавних
политка као и добијање одговора зашто сличне земље примењују различите јавне политике у
решавању одређених друштвених проблема као и зашто примена сличних политика у различитим
земљама често производи сасвим различите резултате.Посебно ће се упознати са разним
компаративним јавним политикама, различитим концептуалним оквирима, теоријама и методама
на основу којих се истражују сличности и разлике у различитим секторским политикама као што
су политике у области образовања, здравства, социјалне политике, безбедносне политике и
политике заштите животне околине.
Исход предмета
Студенти ће радом на овом предмету бити оспособљени за основне приступке и методе
компаративне анализе јавних политика у појединим земљама, садржаја одлука везаних за
поједине јавне политике, утицаја појединих политичких актера у процесу креирања јавних
политика као и исхода појединих јавних политика у разним земљама, исто тако и утицаја које
јавне политике имају на друштво.Студенти оспособиће се за истраживање иновација о јавним
политикама, посебно проблема треансфера јавних политика, облика преношења јавних политка и
извлачење поука везаних за примену јавних политика.
Садржај предмета
1.

Појам компаративне политике;

2.

Појам безбедности;

3.

Појам безбедносне политике;

4.

Стварање европске безбедносне одбране;

5.

Концепсија и замисао ЗСБП;

6.

Европска концепција безбедности;

7.

Безбедносна политика Сјединјених Америчких Држава;

8.

Безбедносна политика Русије, Кине, Безбедносна политика земаља западног балкана;

9.

Безбедносна концепција и политика УН;

10.

Сектор безбедности на Балкану;

11.

Безбедносне операције и мисије;

12.

Европске одбрамбене операције;

13.

Полицијска безбедносна политика ЕУ;

14.

Безбедносни изазови, ризици и претње;

15.

Безбедносна политика Србије.

Литература
1. Јовић Војислав, Манојловић Драган, Ћемаловић Урош, Право безбедности, Беосинг, Боград,
2019.
2. Парламентарни надзор безбедносног сектора: начела, механизми и пракса, (2003), Женевски
центар за контролу оружаних снага и Интерпарламентарна унија, Београд.
3. Ричард Коен, Мајкл Михалка, (2005), Сарадња у безбедности: Нови хоризонти за међународни
поредак, Европски центар за студије безбедности Џорџ К. Маршал, Гarmisch–Patenkirchen

4. Француско-британска декларација о европској одбрани из Сент Малоа, 1998.
Број часова активне
наставе

Теоријска настава: 90

Практична настава:

Методе извођења наставе
предавања, семинарски радови,
консултације, гостовања истакнутих стручњака из праксе
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
активност у току предавања

поена
5-10

практична настава
колоквијум-и

Завршни испит
писмени испит
усмени испт

30-70

поена

30-70

..........

семинар-и
Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени
испити, усмени испт, презентација пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 2 странице А4 формата

Студијски програм : Докторске академске студије: Право и безбедност
Назив предмета: Међународни односи и спољна политика
Наставник/наставници: Проф. др Мирослав Стевановић
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 15
Услов:
Циљ предмета
Циљ овог предмета је упознавање савремених међународних односа у свету и њихов утицај на
спољну политику дате државе. Овај предмет описује савремени међународни поредак, главне
актере, њихов положај и улогу. Од значаја је политика коју воде најмоћније државе света, у
контексту међународних односа, али и на националну политику. Такође, циљ је и разумевање
процеса доношења спољнополитичких одлука, сарадња/сукоби са одређеним државама, као и
утицаја међународних односа и политике на спољну политику Србије.
Исход предмета
Стицање капацитета разумевања дешавања на међународном плану и утицаја на спољну политику
државе. Такође, усвајање методолошко-теоријског апарата за компетентну анализу и
артикулацију спољнополитичке ситуацијом дате државе и Републике Србије.
Садржај предмета
1. Теоријске школе и правци. Методе и технике истраживања у анализи међународних односа
2. Теорија рационалног избора. Утицај разних чинилаца на доношење одлука у међународним
односима

3. Теоријски концепти међународних односа, међународног права; место и положај међународних
организација
4. Глобализација и развој међународних односа на почетку 21. века
5. структура и распоред моћи на почетку 21. века
6. САД и њени изазивачи: Кина, Русија и Европска унија
7. Савремене теорије спољне политике. "Спољно - политичка" анализа. Национални интерес
8. Субјекти и актери спољне политике
9. Унутрашњи и спољашњи утицаји на спољну политику неке земље
10. Циљеви у спољној политици. Универзални и циљеви специфични за поједине земље
11. Средства спољне политике
12. Детерминанте спољне политике
13. Креирање и спровођење спољне политике
14. Међународни положај и спољна политика Србије
15. Односи Србије са великим силама и суседима
Литература
1. Војин Димитријевић – Р. Стојановић, Међународни односи, Службени лист СРЈ, Београд,
2006.
2. Џозеф Нај, Како разумевати међународне сукобе, Стубови културе, Београд, 2006.
3. Р. Вукадиновић, ТЕОРИЈЕ ВАЊСКЕ ПОЛИТИКЕ, Загреб, 2005.
4. Č. Kegli – J. Vitkof, SVETSKA POLITIKA – Trend i transformacja, Beograd, 2006.
5. Anne- Marie Slaughter, A New World Order, Princeton University Press, New Jersey, 2005.
Број часова активне
Теоријска настава: 90
Практична настава:
наставе
Методе извођења наставе
предавања, семинарски радови,
консултације, гостовања истакнутих стручњака из праксе
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
активност у току предавања

поена
5-10

практична настава
колоквијум-и

Завршни испит
писмени испит
усмени испт

30-70

поена

30-70

..........

семинар-и
Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени
испити, усмени испт, презентација пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 2 странице А4 формата

Студијски програм : Докторске академске студије: Право и безбедност
Назив предмета: Право интелектуалне својине
Наставник/наставници: Проф. др Весна Балтезаревић
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 10
Услов: Завршене мастер студије
Циљ предмета
Кроз укупно 90 часова активне наставе, циљ је да се докторандима пружи унапређен увид у
основне институте права интелектуалне својине, њен историјски развој, економски и политички
значај њене заштите, њене најбитније области, међународно-правну заштиту, као и на улогу
интелектуалне својине као покетача привредног развоја.
Исход предмета
Докторанди треба да усвоје основне механизме правне заштите интелектуалне својине, њене
тржишне валоризације, као и да стекну сазнања о њеном месту у систему правних наука и њеном
значају за систем државне управе.
Садржај предмета
1. Појам интелектуалне својине – правни, економски, технички и уметнички аспекти
2. Историјат правне заштите интелектуалне својине
3. Економски и политички значај правне заштите интелектуалне својине
4. Основне гране права интелектуалне својине
5. Међународно-правна заштита интелектуалне својине
6. Место правне заштите интелектуалне својине у систему државне управе – постојећи модели и
стање у Републици Србији
7. Ауторско право и сродна права 1
8. Ауторско право и сродна права 2
9. Жиговно право 1
10. Жиговно право 2
11. Патентно право 1
12. Патентно право 2
13. Право географских ознака порекла и друге гране права интелектуалне својине
14. Међународне организације за правну заштиту интелектуалне својине
15. Интелектуална својина као покетач привредног развоја
Литература
1. Балтезаревић В. & Балтезаревић Р.: (2015) Интелектуални искорак, Београд: Alma Mater
Europaea
2. Балтезаревић, Б. (2009). Право и интелект, Београд: Мегатренд.
3. Марковић М. Слободан, Поповић В. Душан, Право интелектуалне својине, Правни факултет
Универзитета у Београду,Београд 2020.
Број часова активне
Теоријска настава: 90
Практична настава:
наставе
Методе извођења наставе

предавања и вежбе, семинарски радови,
консултације, гостовања истакнутих стручњака из праксе
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
активност у току предавања

поена
5-10

практична настава
колоквијум-и

Завршни испит
писмени испит
усмени испт

30-70

поена

30-70

..........

семинар-и
Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени
испити, усмени испт, презентација пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 2 странице А4 формата

Студијски програм : Докторске академске студије: Право и безбедност
Назив предмета: Грађанско право
Наставник/наставници: Доц. др Александра Николова Марковић
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ:10
Услов: Завршене мастер студије
Циљ предмета
Упознавање студената са савременим достигнућима теорије и законодавства у домену грађанског
материјалног и процесног права, са принципима и стандардима правне заштите грађанских
субјективних права; оспособљавање студената за критичку анализу грађанскоправних института,
разумевање везе између грађанског материјалног и процесног права, сагледавање
инструменталног карактера грађанског процесног права и самостално теоријско и емпиријско
истраживање у грађанскоправној области.
Исход предмета
Кроз планиране активности у настави и самосталног истраживања и учења очекује се да студент
упозна теоријске ставове и трендове у савременој науци и законодавству, да познаје
фундаменталне принципе и универзалне стандарде, да уме да критички сагледа, анализира,
евалуира институте позитивног права, да компетентно дискутује и аргументује о теоријским
ставовима и позитивноправним институтима, да врши самостална истраживања, да познаје
теоријску и нормативну грађу, да прати развој грађанскоправне теорије, законодавства и праксе.
Садржај предмета
1. Развој и стање законодавства у обновљеној Србији. Европеизација српског права и страни
утицаји у 19. веку. Покушаји реформе грађанског права у Србији. Правни континуитет и правни
партикуларизам у домену грађанског права у Краљевини Југославији. Рад на хармонизацији
грађанског права у Краљевини Југославији

2. Правци развоја законодавства у области грађанског права после Другог светског рата.
Попуњавање законских празнина
3. Дивергенција и дисхармонија југословенског грађанског права
4. Савремени правни извори грађанског права у Републици Србији. Однос грађанског
материјалног и процесног права
5. Рад на кодификацији грађанског права. Страни утицаји.
6. Дисхармонија грађанског права у свету – врсте правних система.
7. Хармонизација и унификација грађанског права у ЕУ. Национално и наднационално право у
ЕУ. Комунитарно право. Денационализација и европеизација грађанског права у ЕУ.
8. Грађанскоправна санкција
9. Заштита грађанских субјективних права. Национална и наднационална правна заштита
10. Методи правне заштите и њихове карактеристике. Циљеви правне заштите.
11. Право на правну заштиту и право на приступ суду.
12. Субјекти правне заштите. Држава као субјект грађанског права.
13. Фундаментална процесна начела
14. Правозаштитни захтеви
15. Рад на кодификацији цивилне процедуре
Литература
1.Александар Јакшић „Грађанско процесно право“, Правни факултет Универзитета у Београду,
2019. године
2. Душан Николић, Увод у систем грађанског права, XVизмењено идопуњено издање, Центар
за издавачку делатност Правног факултета у Новом Саду, Нови Сад, 2019.
Број часова активне
Теоријска настава:90
Практична настава:
наставе
Методе извођења наставе
предавања, семинарски радови,
консултације, гостовања истакнутих стручњака из праксе
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
активност у току предавања

поена
5-10

практична настава
колоквијум-и

Завршни испит
писмени испит
усмени испт

30-70

поена

30-70

..........

семинар-и
Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени
испити, усмени испт, презентација пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 2 странице А4 формата

Студијски програм : Докторске академске студије: Право и безбедност
Назив предмета: Трговински уговори
Наставник/наставници: Проф.др Павловић Радица
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 10
Услов: Завршене мастер студије
Циљ предмета
Упознавање докторанада са достигнућима савремене теорије и законодавства у домену
уређивања пословнања и пословне јавности као научне дисцилплне која обједињује области
уговорног права, банкарског права и права хартије од вредности; те оспособљавање студената за
критичку анализу законодавства и артикулисано представљање резултата анализе у конкретним
и општим проблемима пословања.
Исход предмета
Кроз планиране активности у настави и самостално истраживање и учења очекује се да докторанд
овлада теоријским ставовима и трендовима у савременој науци и законодавству у области
пословања, да разуме фундаменталне принципе и универзалне стандарде, да је оспособљен да
критички сагледа и евалуира институте позитивног права, и да компетентно дискутује и
аргументује теоријске ставове и позитивноправне институте, као и да самостално врши
истраживања, за потребе привредних субјеката и пројеката, као и за потребе процеса одлучивања
у одборима и арбитражама.
Садржај предмета
1.Уговори у привреди (општа питања појма и предмета)
2. Историјат трговинског права
3. Извори трговинског права
4. Уговор о продаји
5. Уговор о посредовању
6.Уговор о комисиону
7. Уговор о складишењу
8.Уговор о осигурању
9. Уговор о грађењу
10. Банкарски послови
11. Банкарски услужни посови
12. Платни промет
13. Хартије од вредности и њихова природа
14. Новчане хартије од вредности( меница, чек)
15. Робен хартије од вредности (складишница, товарни лист, исправе комбиновованог превоза
робе, комосман)
Литература
1. Трговинско право, Небојша Јовановић, Мирјана Радовић, Вук Радовић Универзитет у
Београду, Правни факултет 2021.

Број часова активне
наставе

Теоријска настава: 90

Практична настава:

Методе извођења наставе
предавања, семинарски радови,
консултације, гостовања истакнутих стручњака из праксе
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
активност у току предавања

поена
5-10

практична настава
колоквијум-и

Завршни испит
писмени испит
усмени испт

30-70

поена

30-70

..........

семинар-и
Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени
испити, усмени испт, презентација пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 2 странице А4 формата

Студијски програм : Докторске академске студије: Право и безбедност
Назив предмета: Међународно кривично право
Наставник/наставници: Матић Бошковић Марина- научни сарадник
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 15
Услов: Завршене мастер студије
Циљ предмета
Стицање знања из области међународног кривичног права као универзалног, наднационалног
кривичног права који се све више потврђује и у пракси. Посебно ће се извршити анализа adhoc
трибунала за претходну Југославију и статута Сталног међународног кривичног трибунала. Циљ
предавања ће бити и вршење упоредноправне анализе националног законодавства са
међународним кривичним законодавством.
Исход предмета
Оспособљавање за коришћење упоредних метода у проучавању и примени међународних
кривичноправних института уз развијање критичног мишљења и способност преиспитивања
постојећих законских решења и усвојених међународних конвенција и других докумената.
Садржај предмета
1. Основни принципи на којима се темељи међународно кривично право 2. Етапе у развоју
међународног кривичног права 3. Етапе у развоју међународног кривичног правосуђа 4. Појам
и елементи међународног кривичног дела 5. Објекти и субјекти међународног кривичног дела 6.
Командна одговорност 7. Агресија 8.Хуманитарне интервенције 9. Основне карактеристике

кривичних дела које се штите међународним кривичним правом 10. Врсте казне у међународном
кривичном праву
11. Поступак пред међународним кривичним судовима 12. Међународно кривичноправна помоћ
13. Екстрадиција 14. Екстрадиција 15.Извршење страних судских одлука
Литература
Милан Шкулић, Међународно кривично право, Универзитет у Београду, Правни факултет,
Београд, 2020.
Број часова активне
Теоријска настава: 90
Практична настава:
наставе
Методе извођења наставе
предавања, семинарски радови,
консултације, гостовања истакнутих стручњака из праксе
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
активност у току предавања

поена
5-10

практична настава
колоквијум-и

Завршни испит
писмени испит
усмени испт

30-70

поена

30-70

..........

семинар-и
Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени
испити, усмени испт, презентација пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 2 странице А4 формата

Студијски програм : Докторске академске студије: Право и безбедност
Назив предмета: Управно право
Наставник/наставници: Проф. др Игор Вукоњански
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 15
Услов:
Циљ предмета
Продубљено знање о научним сазнањима и теоријским схватањима и развијање академских
способности за даља истраживања у области управног права, као и усвајање потребних знања и
вештина за решавање практичних проблема у области управног права, овладавање научним
методама у изучавању релевантне књижевности и правних извора, саобразно савременим
правцима у развоју управног права као научне дисциплине.
Исход предмета
Савладавањем програма докторанд је оспособљен да може да: схвати структуру и процес
настанка управно-правних норми и направи разлику у односу на друге гране права,

функционисање у пракси основних института управног права функционишу у пракси и
организацију и надлежности јавне управе и структуру њених органа; као и да усвоји материју
управног поступка и механизме управне и судске контроле управе; те да стечена знања може
компетентно да примени у пракси и истраживању.
Садржај предмета
1. Темељне теоријске основе управног права;
2. Организациони облици државне управе;
3. Субјекти недржавне управе;
4. Јавне службе;
5. Акти јавне управе;
6. Управни акти;
7. Првостепени управни поступак;
8. Другостепени управни поступак;
9. Ванредна правна средства у управном поступку;
10. Контрола над радом управе;
11. Управни спор;
12. Одговорност управе;
13. Полицијско право;
14. Посебне правне ситуације са елементом иностраности;
15. Управно имовинско право;
Литература
1. Зоран Томић, Опште управно право, Правни факултет Унверзитета у Београду, 2018.
2. Управно право , Игор Вукоњански Београд : Мегатренд универзитет, 2020.
3. Савремено управно право, Игор Вукоњански Београд : Мегатренд универзитет, 2020
Број часова активне
Теоријска настава: 90
Практична настава:
наставе
Методе извођења наставе
предавања, семинарски радови,
консултације, гостовања истакнутих стручњака из праксе
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
активност у току предавања

поена
5-10

практична настава
колоквијум-и

Завршни испит
писмени испит
усмени испт

30-70

поена

30-70

..........

семинар-и
Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени
испити, усмени испт, презентација пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 2 странице А4 формата

Студијски програм : Докторске академске студије: Право и безбедност
Назив предмета: Кривично право
Наставник/наставници: Костић Јелена- виши научни сарадник
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 15
Услов: Завршене мастер студије
Циљ предмета
Заједничке потребе и интереси, као и правила којима се прописују међусобни односи чланова
једне државе и међународне заједнице у суштини су основна претпоставка и елементаран услов
за опстанак државе и међународне заједнице. Сва та правила, без обзира да ли су одређена од
једне државе или међународне заједнице,дoживљавају судбину да буду повређена разним
девијантним појавама. Циљ предмета је да обезбеди продубљено разумевање која и каква
понашања угрожавају људске слободе и права и ефикасно функционисање државе на такав начин
и у таквом интензитету да би их требало изричито забранити.
Исход предмета
Способност теоријско-методолошког сагледавања санкционисања одређених понашања, а
посебно значаја и улоге гарантне државно-правне функције, имајући у виду да право на
кажњавање припада само држави и да не може бити неограничено.
Садржај предмета
1. Функција кривичног права,
2. Однос кривичног права и криминалне политике,
3. Савремени програми превентивног деловања кривичног права,
4. Реформе кривичног права на почетку 21. века,
5. Репресивна власт и границе јуристдикције држава,
6. Међународно кривично право,
7. Екстрадиција као вид ограничења суверенитета држава,
8. Међународне инкриминације,
9. Кривично право ЕУ,
10. Хармонизација кривичног законодавства и проблеми колизије са националним кривичним
системима,
11. Еволуција националних кривичних система у вези кривичних санкција,
12. Систем казне у Републици Србији,
13. Алтернативне казне,
14. Рехабилитација,
15. Амнестија и помиловање.
Литература
1. Зоран Стојановић: Кривично право – општи део, Правни факултет Универзитета у Београду,
2020.
2. Наташа Делић, Кривично право – посебни део, Правни факултет Универзитета у Београду,
2021.

Број часова активне
наставе

Теоријска настава:60

Практична настава:

Методе извођења наставе
предавања, семинарски радови,
консултације, гостовања истакнутих стручњака из праксе
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
активност у току предавања

поена
5-10

практична настава
колоквијум-и

Завршни испит
писмени испит
усмени испт

30-70

поена

30-70

..........

семинар-и
Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени
испити, усмени испт, презентација пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 2 странице А4 формата

Докторске академске студије: Право и безбедност
Назив предмета: СТУДИЈСКИ ИСТРАЖИВАЧКИ РАД У ФУНКЦИЈИ ИЗРАДЕ
ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ- I
Наставник или наставници :сви наставници из одговарајуће уже научне области
Статус предмета:обавезан
Број ЕСПБ:24
Услов:нема
Циљ предмета: Циљ студијског истраживачког рада I је да студент, применом стечених научних
сазнања, способности и вештина, спроведе истраживање у ужој научној области у ужој научној
области за коју се определио у циљу избора теме и припреме концепра израде докторске
докторске дисертације.
Исход предмета: Очекује се да кроз студијски истраживачки рад студент критички и аналитички
упоређује теоријске ставове и могућност њихове примене у реалном правном окружењу, како би
у оквиру изабране уже научне области изабрао и поставио тему докторске дисертације.
Садржај предмета: Избор и формулација теме. Израда нацрта научне замисли, формулација
проблема,одређивање предмета истраживања, постављање хипотезa. Планирање и организација
истраживања. Прикупљање и обрада литературе, других извора и података.
Препоручена литература: Референтна литература потребна за израду концепта докторске
дисертације.
Број часова активне
предавања:
Студијски истраживачки рад: 20
наставе
Методе студијског истраживачког рада:
- Примена општих научних метода и метода правне науке
- Емпиријско истраживање у правној науци
- Оперативне методе прикупљања података као и оцена и анализа података

Докторске академске студије: Право и безбедност
Назив предмета: СТУДИЈСКИ ИСТРАЖИВАЧКИ РАД У ФУНКЦИЈИ ИЗРАДЕ
ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ- II
Наставник или наставници :сви наставници из одговарајуће уже научне области
Статус предмета:обавезан
Број ЕСПБ: 16
Услов:нема
Циљ предмета: Циљ студијског истраживачког рада II је да студент, применом стечених научних
сазнања, способности и вештина, као и успешно окончаних припрема овладавањем захтева из
предмета Студијски истраживачки рад у функцији израде докторске дисертације I успешно
оконча припрему докторске дисертације.
Исход предмета: Очекује се да студент може успешно у припреми докторске дисертације да:
презентује методе и поступак истраживања, провери хипотезе и понуди закључке; систематично
приступи решавању постављених правних проблема; критичким и аналитичким сагледавањем
понуди креативне закључке и предлоге; промовише стандарде правне науке, компентентно,
научно и аргументовано истражује и сумира резултате свога рада који чине истраживачки део
докторске дисертације; да класификује релевантне изворе и податаке; обради податаке и анализа
докумената .
Садржај предмета: Предмет и садржај истраживања. Циљ истраживања. Извори сазнања у
области истраживања. Научно објашњење и разумевање. Опште, посебне и појединачне хипотезе.
Анализа нормативних аката и правних решења. Тематски одређени закључци.
Препоручена литература: Одабрана референтна литература
Број часова активне
предавања:
Студијски истраживачки рад: 10
наставе
Методе студијског истраживачког рада:
- Примена општих научних метода и метода правне науке
- Представљање резултата емпиријског истраживања у правној науци
- Сумирање прикупљених података као и оцена и анализа
Докторске академске студије: Право и безбедност
Назив предмета: ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЈА ИЗРАДА И ОДБРАНА ДИСЕРТАЦИЈЕ
Наставник или наставници: сви наставници
Статус предмета:обавезан
Број ЕСПБ:20
Услов:
Циљ предмета: Јавно усмено мултимедијално представљање докторандовог познавања и
систематског разумевања одабране и обрађене теме докторске дисертације; способност
самосталног и аргументованог образлагања примењене методологије и резултата оригиналног
научног истраживања у области правне науке уз неопходан степен академског интегритета;
давање концизних, јасних и аргументованих одговора на сва питања која постављају чланови
комисије за одбрану докторске дисертације.
Исход предмета: Способност да се оригиналним истраживањем постигну научноистраживачки
резултати којима се проширују границе досадашњих знања у области права. Јавна потврда
докторандовог познавања и систематског разумевања одабране теме докторске дисертације;
способности да се научној јавности самостално и аргументовано образлаже примењена
методологија и резултати оригиналног научног истраживања у области права уз неопходан степен
академског интегритета; давања концизних, јасних и аргументованих одговора на сва питања која
постављају чланови комисије за одбрану докторске дисертације.

Садржај предмета: Јавна одбрана докторске дисертације у складу са Правилником о пријави,
изради и одбрани докторске дисертације мегатренд универзитета.
По завршетку писања докторске дисертације уз сагласност ментора, докторанд предаје тезу
Наставно-научном већу Факултета, које формира Комисију за оцену и одбрану докторске
дисеретације од најмање 3 члана. Уколико комисија позитивно оцени докторску дисертацију
извештај о оцени доставља Наставно-научном већу Факултета које тај извештај разматра и и
усваја. Извештај о оцени докторске дисертације доставља се стручној служби Универзитета и
Комисији која, заједно са деканом и кандидатом, заказује термин усмене одбране докторске
дисертације. Одбрана се сматра завршеном кад сви чланови Комисије исцрпе предвиђена питања
и докторанд на њих да задавољавајуће одговоре. После повлачења Комисије и састављања
записника са одбране, Комисија докторанду саопштава резултат одбране. Записник са одбране
прослеђује се администрацији Факултета и Универзитета.
Препоручена литература
Број часова активне
предавања:
Студијски истраживачки рад: 10
наставе
Методе извођења наставе:Јавна усмена одбрана, примена мултимедијалних метода у
презентовању самосталних оригиналних резултата научних истраживања на теми докторске
дисертације

