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Спецификација предмета  

 

 

 

Студијски програм : Право 

Изборно подручје (модул): право, безбедност 

Врста и ниво студија: Основне академске студије,  прва година, први семестар 

Назив предмета: Енглески језик 

Наставник/наставници: Маријана Тодоровић 

Статус предмета: обавезан, АО 

Број ЕСПБ:4 

Услов: Знање општег енглеског  језика на средњошколском нивоу 

Циљ предмета 

Овладавање  језичким вештинама: разумевањем говора, говором,  читањем и писањем на нижем средњем  

нивоу знања језика струке   

 

Исход предмета  

Способност писменог и усменог комуницирања на нижем средњем нивоу знања  језика струке 

 

Садржај предмета 

 Теоријска настава укључује анализирање и детаљно обрађивање текстова са циљем да се учи стручни 

вокабулар и граматика. 

 

1. Представљање плана и програма предмета 

2. Unit 1 - The working day (reading-Changing places : job swapping at work; grammar – the Present Simple Tense 

and Present Continuous Tense; Time expressions) 

3. Unit 1 – Revision (listening – Being a PA; speaking – Talking about your job; Asking about other 

people’s jobs)  

4. Unit 2 – Corporate culture (defining the term corporate culture; reading – About Olympus) 5.   Unit 5. – Revision 

(listening – Company culture: a conversation between two employees; speaking- Asking questions about companies)  
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6. Unit 3 – Legal English – The Study of Law  

7. Unit 3 – Revision (grammar –  the Past Simple Tense; Regula r and irregular verbs; Question forms) 

8. Unit 4 – The Internet (reading – Designing your website: an article; Email and website terms)  

9. Unit 4 – Revision (listening – Email addresses;  writing – Writing emails: formal and informal style; speaking – 

Discussion- how to design a website)  

10. Unit 5 – Legal English – Law and order   

11. Unit 5 – Revision   

12. Unit 6 – Legal English – Crime and crime prevention 

13. Unit 6 – Revision   

14. Vocabulary to describe objects: component parts, shapes, materials, uses; Office equipment;  Describing 

problems with equipment   

15. Grammar – the Present Passive 

16. Unit 7 – Types of governments   

17. Unit 7 – Revision (grammar –Present continuous for future arrangements;  will and  going to  future forms)   

18. Unit 8 – Public administration ( grammar –  Contrast words )  

19. Unit 8 – Revision   

20. Unit 9 - Transport ( reading – Trav el arrangements: notices and short messages; Vocabulary for air  travel; 

grammar  –  Contrast words )  

21. Unit 9 – Revision   

22. Unit 10 – Business accommodation (Vocabulary to describe hotels and hotel facilities)   

23. Unit 10 – Revision   

24. Unit 11 – Out of the office (reading – Thinking outside the box: an article on offsite meetings)   

25. Unit 11 – Revision   

26. Grammar  – Comparatives and superlatives   

27. Revision – Comparatives and superlatives   

28. Vocabulary – Prefixes 

29. Vocabulary – Suffixes   

30. Revision – Prefixes and suffixes 

 

Практична настава обухвата вежбе које укључују разумевање говора, говор,читање, писање и обнављање 

текстова који се обрађују на часовима теоријске наставе. 

Литература  

1. Business Benchmark (Student’s Book ), Pre-Intermediate to Intermediate,  Norman Whitby, Cambridge 

University Press, 2006 
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2. Mesic Jadranka, Just English - engleski jezik u pravu, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, 2016. 

Број часова  активне наставе 60 Теоријска настава: 30 Практична настава: 30 

Методе извођења наставе 

 

предавања и вежбе,  семинарски радови, 

консултације, гостовања истакнутих стручњака из праксе 

 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања  писмени испит 30-70 

практична настава  усмени испт  

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 : Право 

Изборно подручје (модул): право, безбедност 

Врста и ниво студија: Oсновне академске студије, прва година, први семестар 

Назив предмета: Социологија 

Наставник/наставници: доц. др Лука Мартин Томажич 

Наставник/сарадник (за вежбе): доц. др Лука Мартин Томажич 

Статус предмета: обавезан, ТМ 

Број ЕСПБ: 8 

Услов: није условљен 

Циљ предмета 

Упознавање студената са основним друштвеним категоријама и појмовима, као и њихово оспособљавање да 

боље разумеју друштвене односе у савременом друштву и да разумеју однос друштва и права. 

Исход предмета  

Стицање знања о функционисању и управљању модерним друштвима како би се стечена знања успешно 

користила у професионалној пракси. 
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Садржај предмета 

Теоријска настава 

 

 1. Појам науке. Карактеристике науке. Класификација наука. Природне и друштвене науке.  Појам научног 

закона.  

2. Предмет опште социологије. Однос социологије и других наука. Социологија и право. Метод социологије.  

3. Настанак, развој и перспективе социологије. Развој мисли о друштву. Социолошке теорије.  

4. Појам друштва. Настанак људског друштва. Однос природе, друштва и права. Друштвене појаве.  

5. Социолошки појам човека. Друштво и појединац. Личност.  

6. Структура друштва. Друштвена структура и правни систем. Друштвене групе. Породица. Народ, 

Нација. Човечанство.  

7. Држава. Теорије о држави. Класификација држава. Држва и савремено друштво. Правна држава и 

грађанско друштво.  

8.Политичке странке. Елементи и настанак политичких странака. Политика и право. Политичке странке 

и нови социјани покрети.  

9. Друштвене норме. Право и друштвене норме. Друштвени прописи. Техничка правила. Право. Морал. 

Обичаји.  

10. Развој друштва и култура. Појам културе. Правна култура. Култура и цивилизација. Језик и 

симболизам.  

11. Филозофија. Религија. Типологија религије. Уметност.  

12. Историјски развој друштва. Друштвено кретање. Периодизација историјског развоја друштва. 

Савремено друштво.  

13. Глобализација. Социолошки аспект глобализације. Глобализација и развој друштва. Нове технологије и 

глобализација.  

14. Глобализација и образовање.  

15. Глобализација и еколошка криза. Правни аспекти еколошких проблема. 

Литература  

1. Љубивој Гвоић, Смиља Ракас:Социологија, Мегатренд универзитет, Београд, 2009. 

2. Саша Бован, Основи социологије права, Правни факултет Универзитета у Београду, 2020. 

Број часова  активне наставе 75 Теоријска настава: 45 Практична настава: 30 

Методе извођења наставе 

 

предавања и вежбе,  семинарски радови, 

консултације, гостовања истакнутих стручњака из праксе 
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Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања  писмени испит 30-70 

практична настава  усмени испт  

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 : Право 

Изборно подручје (модул): право, безбедност 

Врста и ниво студија: ОАС, прва година, први семестар 

Назив предмета: Увод у право 

Наставник/наставници: Доц. др Радовановић Снежана 

Наставник/сарадник (за вежбе): Марковић Александар 

Статус предмета: обавезан, ТМ 

Број ЕСПБ: 10 

Услов: није условљен 

Циљ предмета 

Циљ предмета је да се студенти основних академских студије упознају и овладају основним институтима 

правне науке у вези са устројством државе, правног система и правне норме; да сагледају основна начела 

организације државе и правног поретка и да се упознају са свим појавним облицима друштвених промена. 

Исход предмета  

Коначни исход предмета је да се студенти основних академских студија уведу у систем правних наука, 

посебно оних теоријскоправних. релевантне теме и питања која се у уџбеничкој литератури из области 

теорије државе и права подразумевају – појам државе, појам права, питање међусобне повезаности државе и 

права, облици државе и државна организација, правна норма, правни акти и правни однос, владавина права 

и правна држава. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

 У оквиру овог предмета изиучаваће се најважнија питања која се односе на: Правне науке и њихова подела 
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Карактер Увода у право и његов однос према другим правним дисциплинама 

Развој Увода у право 

Предмет Увода у право 

Појам метода и врсте метода Увода у право 

Облици друштвених промена 

Утицај права на државу 

Схватања о настанку и развоју државе 

Функције државе 

Држава као друштвена заједница 

Појам државе и државне организације 

Појам и врсте државних облика и облика владавине 

О демократији, аутократији, централизацији и децентрализацији 

Облици државне власти и начела поделе власти 

Полицијска и правна држава 

О дефинисању права 

Појам друштвене и ехничке  норме 

О обичају и моралу 

О правној норми и елементима правне норме 

Појам и врсте санкција 

О врстама извора права[ 

О облицима (форми) правног акта 

О доношењу правних аката и хиерахији правних акта 

Појам, облици и врсте правних односа 

Практична настава 

На вежбама студенти се подстичу на критичку дискусију о појмовима, институтима и посебним управним 

ситуацијама када се примењује управно право. Осим тога, студенти се упућују на самосталну израду 

управних аката. 

Литература  

1. Горан Дајовић, Радмила Васић, Миодраг Јовановић, Увод у право, Правни факултет Универзитета у 

Београду, 2018 

Број часова  активне наставе 

105 
Теоријска настава: 60 Практична настава: 45 

Методе извођења наставе 
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предавања и вежбе,  семинарски радови, 

консултације, гостовања истакнутих стручњака из праксе 

 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  Поена 

активност у току предавања  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 : Право 

Изборно подручје (модул): право, безбедност 

Врста и ниво студија: Основне академске студије, прва година, први семестар 

Назив предмета: Римско право 

Наставник/наставници: Доц. др Радовановић Снежана 

Наставник/сарадник (за вежбе): Марковић Александар  

Статус предмета: обавезан, НС 

Број ЕСПБ: 8 

Услов: није условљен 

Циљ предмета 

Стицање знања о процесу настанка, еволуције и промена установа и норми римског права деловањем 

различитих историјских околности; разумевање континуитета континентално - европске правне традиције и 

правне теорије; зближавање студената са правном терминологијом која је и данас актуелна; упознавање са 

утицајем римског права на данашња европска права, упознавање са техникама рада римских правника, које 

су модел трајне вредности када се ради о практичном функционисању права и његовом прилагођавању 

друштвеним потребама. 

Исход предмета  
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Студенти ће стећи знања из римског права као правног система на коме се заснивају савремени европско-

континентални правни пореци, овладати правном терминологијом, спознати значај римског права за 

изградњу савремених правних система. Знања која буду стекли из ове области помоћи ће им да боље 

разумеју грађу позитивноправних и историјскоправних предмета, посебно да разумеју начин на који се 

право прилагођава друштвеним потребама. 

Садржај предмета 

 Теоријска настава 

 

1. Значај изучавања римског права и извори;  

2. Римско друштво и држава;  

3.Старо цивилно право;  

4. Класично право 

5. Посткласично право (опште особине и извори –ius и leges, зборници права, Јустинијанова кодификација),  

6. Римско право у средњем и новом веку (континуитет и рецепција, римско право у оквиру општег 

цивилизацијског развоја Европе);  

7. Институције римског права–Општи део (римска схватања о праву и правном односу, поделе права, 

правне чињенице и правни послови, вршење права);  

8. Статусно право и породица;  

9. Грађански судски поступак;  

10. Стварно право;  

11. Наследно право;  

12. Облигационо право Општи део -Правна природа облигација, предмет облигације, субјекти облигација;  

13. Гашење облигација  

14. Извори облигација (контракти , вербални контракти, литерални контракти, реални контракти, 

консенсуални контракти, неименовани контракти, пактови (pacta adiecta, pacta praetoria, pacta legitima), 

квазиконтракти (condictiones sine causa, negotiorum gestio, communio incidens);  

15. Извори облигација: деликти и квазиделикти. 

 

Практична настава 

 

Предавања, вежбе, колоквијуми, индивидуални рад 

Литература  

1. Римско право, М. Милошевић, Правни факултет Универзитета у Београду, 2018.    

Број часова  активне наставе 75 Теоријска настава: 45 Практична настава: 30 

Методе извођења наставе 
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предавања и вежбе,  семинарски радови, 

консултације, гостовања истакнутих стручњака из праксе 

 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања  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 : Право 

Изборно подручје (модул): Право, безбедност 

Врста и ниво студија: Основне академске студије, прва година, други семестар 

Назив предмета: Основи економије 

Наставник/наставници: Проф. др Совтић Крунислав, Проф. др Попов Дејан 

Наставник/сарадник (за вежбе): Проф. др Совтић Крунислав, Проф. др Попов Дејан 

Статус предмета: обавезан, АО 

Број ЕСПБ: 10 

Услов: није условљен 

Циљ предмета 

Стицање теоријских знања о економији као науци, о основним економским категоријама, о развоју 

економске мисли и теоријама вредности, о законитостима и принципима производње и потрошње, о 

савременој  анализи понуде и тражње, тржишне равнотеже, понашања произвођача и потрошача, о типовима 

и структури тржишта, о конкуренцији, антимонополском законодавству и заштити потрошача, о 

економском развоју, економској и социјалној структури, макроекономским агрегатима, о макроекономској 

политици и улози државе у савремeним привредама. 

Исход предмета  

Познавање кључних економских категорија; разумевање теоријских концепата и метода економске анализе 

на којима се заснива економска политика и конкуренција, као и макроекономска и развојна политика у 

тржишним привредама. Способност ширег и дубљег изучавања ове дисциплине и других дисциплина у овој 
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научној области као и даљег изучавања сродних дисциплина на вишим нивоима студија. 

Садржај предмета 

 Теоријска настава 

 

1. Економија као наука;   

2. Историјски развој економске мисли;   

3. Основи микроекономијe;  

4. Савремена неокласична микроекономија;  

5 Анализа понуде и тражње добара и услуга;  

6. Понуда и тражња фактора производње;  

7. Типови и структура тржишта;  

8. Основи макроекономијe;  

9. Кејнсова и пост-кејнсијанска макроекономска анализа;  

10. Производне могућности и привредни раст;  

11. Незапосленост и инфлација;  

12. Привредна равнотежа: агрегатна понуда и агрегатна тражња;  

13 Фискална политика;  

14 Монетарно кредитна политика;  

15. Регулаторне функције државе у савременој економији 

Литература  

1. Беговић, Б., Лабус, М. и Јовановић, А.  (2018), Економија за правнике, четврто издање, Правни 

факултет Унивезитета у Београду. 

Број часова  активне наставе 90 Теоријска настава: 60 Практична настава: 30 

Методе извођења наставе 

 

предавања и вежбе,  семинарски радови, 

консултације, гостовања истакнутих стручњака из праксе 

 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања  писмени испит  

практична настава  усмени испт 30-70 
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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 : Право 

Изборно подручје (модул): право, безбедност 

Врста и ниво студија: Основне академске студије, прва година, други семестар 

Назив предмета: Уставно право 

Наставник/наставници: Доц. др Пајић Шавија Сандра 

Наставник/сарадник (за вежбе): Доц. др Пајић Шавија Сандра 

Статус предмета: обавезан, НС 

Број ЕСПБ: 10 

Услов: није условљен 

Циљ предмета 

Упознавање са уставним правoм као позитвно-правном дисциплином и правном граном, проучавање 

materiae constitutuionis, као и упознавање са основним правним институтима уставног права. Посебно 

проучавање уставне историје, људских права и државног уређења Републике Србије с циљем успостављања 

доброг темеља за проучавање свих других грана права које произлазе из базичне дисциплине као што је 

Уставно право. 

Исход предмета  

Стечена знања о традиционалном уставном праву, подробна знања у компаративној анализи свих уставних 

система као и темељне основе о позитивно-правном појму устава, уставном уређењу, људским правима и 

државном уређењу Републике Србије. 

Садржај предмета 

 Теоријска настава 

 

1.Предмет, методи  уставног права; 

2. Извори уставног права; 
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3. Функције и природа устава (Појам устава, Врсте устава, Доношење и промена устава); 

4. Сувереност и легитимност (Сувереност државне власти, Легитимност државне власти, Облици 

државне власти); 

5. Функције државне власти (Теорије о подели и јединству власти, Председнички систем, Парламентарни 

систем, Мешовити систем, Ауторитарни систем, Скупштински систем, Системи власти у Републици 

Србији); 

6. Уставни циклуци; 

7. Референдум и Народна иницијатива (Појам полунепосредне демократије, Референдум, Народна 

иницијатива, Народни вето, Плебисцит, Појавни облици у Србији); 

8. Парламент (Појам и порекло, Функције, Структура и Унутрашња организација, Распуштање); 

9. Шеф државе (Појам и еволуција, Избор и организација, Овлашћења и акти, Положај и  

одговорност); 

10. Влада (Појам и порекло, Избор и састав, Овлашћења и акти и Одговорност владе и министарска 

одговорност); 

11. Федерална држава  I (Типови државног уређења, Федерализам и федерација и разлози образовања 

федерације); 

12. Федерална држава II (Врсте федерација, Положај федералних јединица, Системи поделе надлежности 

у федерацији);13. Уставна историја Србије; Децентрализација и територијална аутономија; 

14. Цивилно друштво, Људска права; 

15. Уставни судови (Појам и значај уставног судства, Системи уставног судства, Функције уставних 

судова, Избор и састав, Поступак и дејство одлука) 

 

Практична настава 

 

1. Општа питања уставног права 

2. Функција и природа устава 

3. Доношење и промена устава 

4. Државна власт 

5. Функције државне власти 

6. Облици државне власти 

7. Мешовити и ауторитарни систем 

8. Парламент 

9. Шеф државе 

10. Влада, војска и полиција 

11. Федерална држава 
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12. Разлози образовања и врсте федерација 

13. Облици територијалне децентрализације 

Литература  

1. Уставно право, Владан Петров, Марко Станковић, Универзитет у Београду, Правни факултет, 2020. 

2. Уставно право, Mирослав  Живковић, Београд : Мегатренд универзитет, 2018. 

Број часова  активне наставе 

105 
Теоријска настава: 60 Практична настава: 45 

Методе извођења наставе 

 

предавања и вежбе,  семинарски радови, 

консултације, гостовања истакнутих стручњака из праксе 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  Поена 

активност у току предавања  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 : Право 

Изборно подручје (модул): право, безбедност 

Врста и ниво студија: Основне академске студије, прва година, други семестар 

Назив предмета: Дигиталне технологије 

Наставник/наставници: Доц. др Ивана Балтезаревић 

Наставник/сарадник (за вежбе): Доц. др Ивана Балтезаревић 

Статус предмета: обавезан, АО 

Број ЕСПБ: 10 

Услов: није условљен 

Циљ предмета 

Да у склопу основних академских студија оспособи студенте за разумевање и примену  информационих 
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технологија, и усвајање знања о њима. 

 

Исход предмета  

Оспособљавање студената за стручно обављање послова и задатака који су функционално и садржајно 

повезани са студијским програмом. Овладавање вештинама коришћења различитих софтвера и њихове 

имплементације у различитим пословним ситуацијама. 

 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

 

 1.Основе интернета и World Wide Web-а  

2. Рачунарске мреже и комуникације  

3. Појам и настанак правне информатике  

4. Подручје примене правне информатике  

5.Правни експертни системи  

6. Комјутерски криминал  

7.Кривична дела против безбедности рачунарских података.  

8 Електронске комуникације и право приватности.  

9. Заштита  електронких података.  

10. Ауторска и медијска права у дигиталном свету  

11. Правни аспекти коришћења друштвених мрежа  

12. Електронска управа  

13. Електронска трговина  

14. Интелектуална својина, фирма, жиг и интернет домен.  

15.Слободан приступ јавним информацијама 

 

Практична настава 

Оспособљавање студената за стицање ЕЦДЛ и МОС сертификата: Рад са фајловима и фолдерима, основе 

рада у текст процесору: Пословна писма, форматирање текста, креирање меморандума. 

Рад са стиловима. Рад са табелама. Структура семинарског рада. Генерисање садржаја. 

Рад са табелама и дијаграмима. Рад у Excel-u: Коришћене функција: SUM, AVG, MIN, MAX, IF, SUBTOTAL, 

COUT, COUNTIF. Сортирање података. Рад са више листова истовремено. Цртање графикона. 3D 

референце. 

Литература  
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1.  Ивана Балтезаревић (2021).  Комуникација у новим медијима. Београд: Мегатренд универзитет.  

2. Правна информатика, Драган Прља, Марио Рељановић, Правни факултет Универзитета Унион, 

Београд, 2017. 

3.  Увод у информациону писменост : приручник Наташа Папић, Обрад Вучковац, Сандра Дељанин, 

Београд : Дом културе Студентски град, 2020. 

Број часова  активне наставе 

105 
Теоријска настава: 60 Практична настава: 45 

Методе извођења наставе 

 

предавања и вежбе,  семинарски радови, 

консултације, гостовања истакнутих стручњака из праксе 

 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања  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 : Право 

Изборно подручје (модул): право, безбедност 

Врста и ниво студија: Основне академске студије, друга година, трећи семестар 

Назив предмета: Кривично право 

Наставник/наставници: Проф. др Војислав Јовић, проф. др Миловић Марко 

Наставник/сарадник (за вежбе): Проф.др Радан Илић 

Статус предмета: обавезан, НС 

Број ЕСПБ: 9 

Услов: није условљен 

Циљ предмета 
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• Стицање знања о кривичним делима и кривичним санкцијама 

• Проучавање: елемената бића кривичног дела, кривичних санкција и анализа појединих кривичних дела 

 

Исход предмета  

Стицање знања из области кривичног права, са посебним  освртом  на упознавање са решењима садржаним 

у најновијем Кривичном законику Србије. 

Садржај предмета 

 Теоријска настава 

 

1. Кривично право – општи део, појам и теоријско објашњење, 

2. Међународно криовично право, 

3. Међународни кривични суд  

4. Основна начела кривичног права  

5. Кривично правна заштита 

6. Временско и просторно важење кривичног права  

7. Кривично дело појам и елементи кривичног дела објект и субјект кривичног дела, радња кривичног дела, 

предвиђшеност у закону, противправност кривичног дела,  

8. Кривица – појам, облици, основ искључења, посебни случајеви одговорности 

9. Облици и начин остваривања кривичног дела, приптемање и покушај кривичног дела, време и место 

извршења кривичног дела, деоба кривичних дела, остваривање више кривичнихб дела од стране једног лица, 

саучесништво,  

10. Кривичне санкције, појам и врста кривичних санкција, казна, мере упозорења, мере безбедности,  

11. одузимање имовинске користи прибављене кривичним делом, правне последие осуде, рехабилитаија, 

брисање осуде и давање података из кривичне евиденције, амнестија и помиловање, застарелост, кривичне 

санкције према малолетницима   

12. Кривична дела из кривичног законика Републике Србије  

13. Кривична дела против живота и тела, кривична дела против слободе и права грађанина, кривична дела 

против части и угледа, кривична дела против полне слободе, кривична дела против брака и породице  

14. Кривична дела против интелектуалне својине, кривична дела против имовине, кривична дела против 

привреде, кривична дела против уставног уређења и безбедности, кривична дела против јавног реда и мира, 

кривична дела против службене дужности. 

15. Кривична дела против човечности и других добара заштићених међународним правом 

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. 
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Број часова  активне наставе 75 Теоријска настава: 45 Практична настава: 30 

Методе извођења наставе 

 

предавања и вежбе,  семинарски радови, 

консултације, гостовања истакнутих стручњака из праксе 

 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  Поена 

активност у току предавања  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 : Право 

Изборно подручје (модул): Право, безбедност 

Врста и ниво студија: Oсновне академске студије, друга година, трећи семестар 

Назив предмета: Криминологија 

Наставник/наставници: Проф. др Драган Манојловић, доц. др Дејана Гајић  

Наставник/сарадник (за вежбе): Лолић Софија 

Статус предмета: Обавезни, ТМ 

Број ЕСПБ: 7 

Услов: није условљен 

Циљ предмета 

Методолошки аспект- развој научно и теоријског криминолошкопг критичког мишљења употребом 

нарочито егзегетичког, а по потреби и других метода, као што су упоредни у савладавању наставе.  

Упознавање са кључним методама у криминологији ради оспособљавања за криминолошку анализу, 

стицање криминолошких топичких и аргументационих знања за формулисање и развој криминолошког 

размишљања, везаног за   методичку,   аналитичку, форензичку садржину предметне науке; Догматски 

аспект- савладавање   криминолошке  терминологије, са продубљењем знања за усвајање модела 
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криминолошког научног и практичног  рада; Развојни аспект- припрема студената за уочавање битних 

елемената криминолошке науке за коју су се определили, а који доприносе или могу доприносити развоју 

криминолошке теорије и праксе, са уочавањем упоредног развоја, а са циљем одржавања корака са 

савременим стањем теоријског, научног и практичног развоја дате науке; Европски аспект- савладавање 

стандарда Савета Европе, односно Европске Уније у наставном садржају дате науке, са циљем припреме 

студената за теоријско, научно и практично прихватање садржаја криминологије    у стандардима Европске 

Уније, ради спровођења криминолошких истраживања; Персонални аспект- припрема студената за 

криминолошко- теоријско и практично расуђивање и деловање у окружењу, агенцијама и органима или 

јавним установама, где ће радити; Номотехнички аспект- припрема студената за израду криминолошко   

аналитичких дела, писање извештаја, студија, биографија и др. у оквиру наставног предмета. 

Исход предмета  

Развијање способности код студената да препознају појаве из криминалног миљеа -етиологију и 

феноменологију и идентификују их, односно именују, а које имају својство криминалних понашања које ће 

исходити криминалну радњу. 

 

Садржај предмета 

 Теоријска настава 

 

1) Предмет (криминалитет, делинквенција и девијантна понашања) и појам криминологије;  

2) Криминолошке методе (увод, основне, посебне и помоћне методе);  

3) Посебности криминологије као науке. Криминологија и правне науке: кривично право – материјално и 

процесно, криминалистика, криминална политика, пенологија. Криминологија и др. науке – социологија, 

психологија и психопатологија;  

4) Историјски развој криминологије: претече, почеци обликовања научне криминологије, правци даљег 

развоја – биолошка, психолошка, психопатолошка, социолошка и комбинована оријентација;  

5) Суштинска обележја савремене криминологије и правци даљега развоја;  

6) Принципи криминалне феноменологије: увод, прикупљање података, значај статистике, „тамна бројка“ 

криминалитета, клинички метод (проучавање појединачних случајева), критеријуми класификације;  

7) Кажњива дела у Републици Србији: кривична дела, прекршаји и привредни преступи. Обележја 

феноменологије криминалитета у свету;  

8) Дескрипција неких категорија кажњивих дела и починилаца: деликти насиља (убиства, тешке телесне 

повреде, силовање, разбојништва), имовински деликти, саобраћајна делинквенција, насиње у породици, 

жене делинквенти, рецидивисти;  

9) Малолетничко преступништво – карактеристике, узроци, услови и поводи, могућности превенције. 

Душевно поремећени делинквенти;  

10) Увод у етиологију кажњивих понашања: појам узрока, подела криминогених фактора, узроци 

девијантног понашања у контексту различитих криминолошких школа и праваца; 11) Егзогена етиологија 

– општи друштвени услови (држава, свет у целини), посебни друштвени услови (социјална 
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стратификација, професија, место становања, породица, раса, национална и класна припадност);  

12) Егзогене криминолошке теорије: теорија одлучујућег деловања посебних друштвених услова, теорија 

аномије, теорија диференцијалне асоцијације и идентификације, теорија културног конфликта, теорија 

социјалног интеракционизма;  

13) Ендогена етиологија – општи лични услови (физиолошке посебности, мотивација, фрустрација, 

механизми одбране, емоције), посебни лични услови (личност починиоца – темперамент, карактер, 

способности, ставови и вредности), психички поремећаји и типологија делинквената;  

14) Ендогене криминолошке теорије: теорија биолошке инфериорности, генетске теорије и други 

антрополошки приступи; ендокринолошка теорија, психоаналитичка теорија, теорија фрустрације, 

теорија неприлагођености, бихејвиористичке концепције, теорија трансфера екцитације и когнитивни 

приступи (симболичка интеракција и трансгресионе теорије);  

15) Деловање објективних и субјективних узрока у остваривању девијантних понашања. 

 

Практична настава 

 

Детаљнија анализа појединих тематских целина као и анализа појединих примера из праксе. Припрема 

студената за колоквијуме и елаборација и одбрана семинарских радова; посета Установама за извршавање 

кривичних санкција (ВПУ ВПД); Непосредно писање извештаја и есеја на задату тему из научн-предметне 

области; Рад у тимовима по три студента на истраживању појава у окружењу, применом метода којима 

се служи у истраживању ова наука. 

 

Литература  

1. Игњатовић Ђ, Криминологија, Службени гласник РС., Београд, 2019. 

2. Tim Newburn ,Criminology, New York, 2007. 

3. Криминологија, Весна Николић Ристановић, Слободанка Констатиновић Вили, Издавачко-графичко 

предузеће „Прометеј“, 2018. 

4. Larry L. Siegel, Criminology, New York, 2005. 

Број часова  активне наставе 75 Теоријска настава: 45 Практична настава: 30 

Методе извођења наставе 

 

предавања и вежбе,  семинарски радови, 

консултације, гостовања истакнутих стручњака из праксе 

 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
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активност у току предавања  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 : Право 

Изборно подручје (модул): право, безбедност 

Врста и ниво студија: ОАС, друга година, трећи семестар 

Назив предмета: Управно право 

Наставник/наставници: Проф. др Игор Вукоњански 

Наставник/сарадник (за вежбе): Александар Марковић 

Статус предмета: обавезан, НС 

Број ЕСПБ: 7 

Услов: није условљен 

Циљ предмета 

Циљ предмета је да се студенти основних академских студије упознају и овладају основним институтима 

управног права; да сагледају основна начела деловања органа управе и општег управног поступка; да се 

упознају са свим видовима контроле аката органа управе и надзора над радом управних органа. Управно 

право, као носећа дисциплина унутрашњег јавног права има за циљ утврђивање, систематизовање и 

презентовање општих правних норми којима се уређује или регулише управа. Обзиром да је у правном 

систему Србије управа функција власти, чије су све активности уређене нормама управно-правног режима 

власти, опште правне норме о управи сврстане су у три међусобно повезане целине - норме о организовању, 

вршењу и контроли вршења управе. Друкчије речено, ова дисциплина омогућава студентима да стекну 

основна знања о: 1) органима и организацијама, државног или недржавног карактера који код нас врше 

управну функцију;  2) садржини управне функције и поступку њеног вршења (управни поступак) и 3) 

контроли законитости и целисходности вршења управе (управни спор) 

Исход предмета  

Коначни исход предмета је да се студенти основних академских студија обуче за самосталну примену 

управноправних прописа и тако да квалификовано отпочну своју каријеру дипломираног правника било у 

органима државне управе, органима у јавној управи, већ и у привредним делатностима. 

Садржај предмета 



22 
 

 

Теоријска настава 

 

 1.Уводна и основна питања: 

управа - основни проблеми одређивања појма управе, управа према српском праву и правној теорији, управна 

функција и друге државне функције, 

2.управно право - настанак и развој, садржина, предмет и структура, управно прави и српски правни 

систем, 

3.управно правни однос - појам, обележја, учесници, настанак, садржина и престанак, 

4.извори управног права - појам, обележја и врсте, 

5.наука управног права - настанак и данашње стање; 

6.Организовање и садржина управе: 

7.вршиоци управе - појам, обележја и врсте, 

8.органи и организације државне управе - органи управе, управне организације, појам, обележја, врсте и 

облици, принципи формирања, територијални размештај, устројство и средства за рад, 

9.остали вршиоци управе - државни неуправни органи, НБС, недржавне организације и органи 

децентрализованих територијалних заједница, 

10.међусобни односи вршилаца управе - однос органа управе и других државних и недржавних вршилаца 

управе, међусобни односи органа управе, 

11.делатност органа управе - улога и делатност органа управе, делатност органа управе и управна 

функција, 

12.управни акт - појам, обележја, врсте, правно дејство, додаци управног акта, манљивост управног акта, 

управне радње - појам, обележја и врсте 

13.Вршење управе: 

вршење управе у редовним ситуацијама - управни поступак - појам, врсте и законски извор правног 

регулисања, начела општег управног поступка, учесници и облици њиховог општења 

првостепени управни поступак - покретање, ток и окончање, 

поступак по правним средствима - редовна и ванредна правна средства у управном поступку, 

управни извршни поступак - појам и врсте извршења, административно извршење, извршна исправа, 

учесници административног извршења, правни основ, начин, време и облици спровођења административног 

извршења, обустављање и одлагање, жалба и извршење ради обезбеђења, 

вршење управе у посебним ситуацијама - управни надзор - појам и облици, инспекцијски надзор; 

14.Контрола управе:  

контрола управе - појам, сврха и врсте 

правна контрола управе - појам, обележја и облици, управна контрола управе, судска контрола управе 
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15.Управни спор: настанак, појам и врсте, предмет, странке, надлежност, разлози  и тужба у управном 

спору, ток управно-судског поступка, правна средства, обавезност и извршење правноснажних судских 

пресуда. 

 

Практична настава 

 

На вежбама студенти се подстичу на критичку дискусију о појмовима, институтима и посебним управним 

ситуацијама када се примењује управно право. Осим тога, студенти се упућују на самосталну израду 

управних аката. 

Литература  

1. Зоран Томић, Опште управно право, Правни факултет Унверзитета у Београду, 2018. 

2. Управно право , Игор Вукоњански Београд : Мегатренд универзитет, 2020. 

Број часова  активне наставе 90 Теоријска настава: 60 Практична настава: 30 

Методе извођења наставе 

 

предавања и вежбе,  семинарски радови, 

консултације, гостовања истакнутих стручњака из праксе 

 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања  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 : Право 

Изборно подручје (модул): право, безбедност 

Врста и ниво студија: Основне академске студије, друга година, трећи семестар 

Назив предмета: Породично право 
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Наставник/наставници: Доц. др Рачић Анђелка 

Наставник/сарадник (за вежбе): Доц. др Рачић Анђелка 

Статус предмета: обавезан, НС 

Број ЕСПБ: 7 

Услов: није условљен 

Циљ предмета 

Овим предметом предвиђено је да се стекну правна знања о браку, деци и породици, обзиром да они 

представљају правне институције од посебног значаја у нашем уставном поретку и у реалним друштвеним 

односима. Стицањем ових знања истовремено ће се омогућити рад на другим наставним дисциплинама које 

су са овом у непосредној вези, као што су наследно право, радно право, кривично право, социјално право и 

др. 

Исход предмета  

Успешним савладавањем садржаја овог предмета студенти су оспособљени да разумеју и примењују 

институције породичног права, као и њихове апликације у другим гранама права у којима се претпоставља 

њихов појам утврђен у оквиру породичног права. 

Садржај предмета 

 Теоријска настава 

 

1.Увод и извори породичног права, сродство;  

2.Појам и правна природа брака, начела брачног права, услови брака, брачне сметње, дејства брака; 

3.Престанак и поништење брака, конвалидација;  

4.Развод брака по тужби, споразумни развод брака, поступак развода брака, посредовање;  

5.Правне последице престанка брака, ванбрачна заједница;  

6.Правни положај и статус детета, утврђивање материнства, утврђивање очинства; 7.Оспоравање 

материнства, оспоравање очинства, поступак у овим споровима, права детета;  

8.Родитељско старање, лишење родитељског права, заштита права детета, престанак и продужетак 

родитељског старања;  

9.Заштита деце без родитеља, усвојење, хранитељство;  

10.Старатељство; 

11.Издржавање- појам и правна природа, издржавање између супружника у браку и након развода;  

12.Издржавање ванбрачних другова, издржавање између родитеља и деце, издржавање између сродника;  

13.Алиментациони захтеви, одређивање издржавања, накнада трошкова и заштита права;  

14.Брачни и имовински режим, заједничка, посебна имовина, одговорност за дугове трећим лицима, брачни 

уговор и  

15.Имовински односи родитеља и деце, у ванбрачној заједници, старатеља и штићеника, чланова 
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породичне заједнице. 

 

Литература  

1. Марија Драшкић „Породично право и право детета“, Сл. Гласник, Београд, 2009.  

2. Слободан Панов, Породично право, Правни факултет Универзитета у Београду, 2018. 

Број часова  активне наставе 
105 

Теоријска настава: 60 Практична настава: 45 

Методе извођења наставе 

 

предавања и вежбе,  семинарски радови, 

консултације, гостовања истакнутих стручњака из праксе 

 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања  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 : Право 

Изборно подручје (модул): Право, безбедност 

Врста и ниво студија: Oсновне академске студије, друга година, четврти семестар 

Назив предмета: Наследно право 

Наставник/наставници: Доц. др Рачић Анђелка 

Наставник/сарадник (за вежбе): Доц. др Рачић Анђелка 

Статус предмета: обавезан, НС 

Број ЕСПБ: 10 

Услов: није условљен 
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Циљ предмета 

У овом наставном предмету налазе се правна знања која се односе на располагање и прелазак имовине у 

случају смрти који представљају важне друштвене односе у вези са којима постоје бројне различите 

ситуације уређене правом. Познавање ових правила представља једну од претпоставки правне државе 

засноване на приватној својини. 

Исход предмета  

Савладавањем ових знања студенти стичу способност да разумеју и примењују правила у вези са променом 

субјекта права на ствари по основу смрти. 

 

Садржај предмета 

 Теоријска настава 

 

1. Појам, начела и извори наследног права; 

2. Претпоставке за наслеђивање, коморијенти, неспособност и недостајоност за наслеђивање;  

3. Законско наслеђивање, парентеларни систем, наслеђивање по линијама, право представљања, наследни 

редови;  

4. Наслеђивање адоптивних сродника, повећање и смањење наследног дела, држава као наследник;  

5. Појам, правна природа и форма тестамента;  

6. Врсте тестамента, сведоци, чување тестамента;  

7. Садржај тестамента, разбаштињење, услов, рок и налог у тестаменту;  

8. Појам и врсте легата, тумачење тестамента, опозивање и поништење тестамента;  

9. Нужни део;  

10. Разбаштињење нужних наследника, повреда и заштита нужног дела;  

11. Уговори у наследном праву;  

12. Уговор о доживотном издржавању;  

13. Оставински поступак;  

14. Правни положај наследника 

15. Правни положај санаследника, наследеничка заједница, деоба наследства и урачунавање поклона и 

легата. 

Литература  

1. Дејан Ђурђевић,  „Институције наследног права“, Правни факултет Универзитета у Београду, 2020.  

Број часова  активне наставе 

105 
Теоријска настава: 60 Практична настава: 45 

Методе извођења наставе 
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предавања и вежбе,  семинарски радови, 

консултације, гостовања истакнутих стручњака из праксе 

 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања  писмени испит 30-70 

практична настава  усмени испт  

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 : Право 

Изборно подручје (модул): право, безбедност 

Врста и ниво студија: Основне академске студије, друга година, четврти семестар 

Назив предмета: Основи грађанског права и стварно право 

Наставник/наставници: доц. др Александра Николова Марковић 

Наставник/сарадник (за вежбе): доц. др Александра Николова Марковић 

Статус предмета: обавезан, ТМ 

Број ЕСПБ: 10 

Услов: није условљен 

Циљ предмета 

Стицање основних знања о систему грађанског права као и о основама и свим институтима стварног права. 

Исход предмета  

Стечено знање о садржини основних института грађанског права, које је неопходан услов за стицање знања 

из других области грађанског права. Исто тако, стечено знање о институтима везаним за стварна права и 

стварноправне односе. 

Садржај предмета 

 Теоријска настава 
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1. Предмет и метод Грађанског права; Развој Грађанског права; Извори.  

2. Примена и тумачење правних норми; Физичка лица; Правна лица.  

3. Објективно и субјективно право; Апсолутна и релативна права. 

4. Преклузивни рокови; Застарелост; Заштита права.  

5. Правни посао (појам и елементи, врсте). 

6. Неважећи правни послови; Модификација правних послова.  

7.  Заступништво; Грађанскоправни деликти.  

8. Стварна права; Ствари; Хартије од вредности; Државина; Право својине. 

 9. Стицање својине; Прираштај.  

10. Престанак права својине; Заштита својине.  

11. Сусвојина; Заједничка својина; Етажна својина.  

12. Службености; Појам заложног права.  

13. Ручна залога; Право ретенције;  

14. Хипотека; Право прече куповине. 

15. Закуп; Земљишне књиге. 

 

Литература  

1. Обрен Станковић, Миодраг Орлић, Стварно право, IX издање, Номос, Београд, 2016. 

2. Душан  Николић, Увод у систем грађанског права, XV измењено  идопуњено  издање, Центар за 

издавачку делатност Правног факултета у Новом Саду, Нови Сад, 2019. 

Број часова  активне наставе 

105 
Теоријска настава: 60 Практична настава: 45 

Методе извођења наставе 

 

предавања и вежбе,  семинарски радови, 

консултације, гостовања истакнутих стручњака из праксе 

 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања  писмени испит  

практична настава  усмени испт 30-70 

колоквијум-и 30-70 ..........  
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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 : Право 

Изборно подручје (модул): Право, безбедност 

Врста и ниво студија: Основне академске студије, друга година, четврти семестар 

Назив предмета: Политички системи 

Наставник/наставници: доц. др Лакушић Милован 

Наставник/сарадник (за вежбе): Николета Лутовац 

Статус предмета: обавезан, АО 

Број ЕСПБ: 10 

Услов: није условљен 

Циљ предмета 

Политички систем је потпунији теориски увид у различите теорије савремених политичких и уставних 

система и на бази тога стицање основних знања о политичком систему државе, нужних за схватање 

остваривања гарантованих људских права и слобода и за боље разумевање практичног функционисања 

законодавне, извршне и сусдске власти у Републици Србији. 

Исход предмета  

Темељно познавање теорије политичког система, овладавање анализом, синетезом и предвиђањем 

политичких процеса неопходних за ефикасно функционисања политичког система, те критичко сагледавање 

функционисања уставних и политичких институција, решавање конкретних проблема у функционисању 

политичких институција и праћење и примена истраживања и нових решења. 

Садржај предмета 

 Теоријска настава 

 

1. Политика и политички систем као научна дисциплина;  

2. Појам политичког система;  

3. Облици друштвеног уређења;  

4. Устав Србије;  

5. Уставна историја Србије;  

6. Законодавна власт;  

7. Извршна власт;  

8. Судска власт и правосудни систем;  
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9. Народна иницијатива и референдум;  

10. Бирачко тело;  

11. Политичке партије;  

12. Локална Самоуправа;  

13. Компаративни политички системи (СРН, Италије, Француске и Велике британије);  

14. Компаративни политички системи (САД, Руске федерације и Коне);  

15. Одбрана семинарских радова 

 

Практична настава 

Израда семинарског рада из упоредног политичког система замље коју студент одабере 

 

Литература  

1. Чорбић Драган, Ковачевић Славиша, Политички систем, Ниш, Правни факултет, Центар за 

публикације, 2014. 

2. Марковић Р., Кривокапић Б., Гоати В., Томић И., Антонић С., Томић З., Јовановић М., Политички 

систем Србије– хрестоматија, Факултет политичких наука, Београд, 2009.  

3. Марковић Р., Уставно право и политичке институције, ИПД Јустинијан, Београд 2005. године; стр. 

103-179; 257-277. 

4. Јовица Тркуља, Основи политичког система, ридер, Издавачки центар Правног факултета 

Универзитета у Београду, Београд, 2011. 

Број часова  активне наставе 90 Теоријска настава: 60 Практична настава: 30 

Методе извођења наставе 

 

предавања и вежбе,  семинарски радови, 

консултације, гостовања истакнутих стручњака из праксе 

 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања  писмени испит 30-70 

практична настава  усмени испт  

колоквијум-и 30-70 ..........  

семинар-и    

Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени 
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испт, презентација пројекта, семинари итд...... 

*максимална дужна 2 странице А4 формата 

 

Студијски програм : Право 

Изборно подручје (модул): право, безбедност 

Врста и ниво студија: Основне академске студије, трећа година, пети семестар 

Назив предмета: Кривично процесно право 

Наставник/наставници: проф. др Војислав Јовичић, проф. др Миловић Марко 

Наставник/сарадник (за вежбе):  доц. др Бојан Петровић 

Статус предмета: Обавезан, СА 

Број ЕСПБ: 10 

Услов: није условљен 

Циљ предмета 

Упознавање са основним појмовима из области кривичног процесног права. Анализа  кривичног процесног 

права. 

 

Исход предмета  

Стечена знања о примени кривичног права кроз кривични  поступак. Упознавање са основним аспектима 

деловања судова у том циљу. Оспособљавање студената за рад у правосудним институцијама. 

 

Садржај предмета 

 Теоријска настава 

 

1. Појам и развој кривичног процесног права  

2. Фазе кривичног поступка  

3. Субјекти кривичног поступка 

4. Мере за обезбеђење субјеката у кривичном поступку  

5. Претходни кривични поступак  

6. Истрага и истражне радње  

7. Оптужница и оптужни предлог  

8. Главни претрес-појам и ток  

9. Пресуда- врсте и њихова садржина  

10. Поступак према малолетницима  

11. Правни лекови- појам  



32 
 

12. Редовни правни лекови  

13. Вандредни правни лекови  

14. Поступак за примену мера безбедности  

15. Поступак за одузимање имовинске користи прибављене извршењем кривичног дела 

 

Практична настава 

 

Решавање практичних задатака; самосталност у раду и практичну  примену  стечених  знања,  израда  

правних  аката;  симулација  процесних  радњи. 

 

Литература  

1. Радан Илић, Кривично процесно право, Београд, Мегатренд, 2015. 

2. Милан Шкулић, Кривично процесно право, Правни факултет Универзитета у Београду, 2017. 

Број часова  активне наставе 

105 
Теоријска настава: 60 Практична настава: 45 

Методе извођења наставе 

 

предавања и вежбе,  семинарски радови, 

консултације, гостовања истакнутих стручњака из праксе 

 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања  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 : Право 

Изборно подручје (модул): Право, безбедност 
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Врста и ниво студија: Основне академске студије, трећа година, пети семестар 

Назив предмета: Међународно јавно право 

Наставник/наставници: доц. др Љиљана Мудринић 

Наставник/сарадник (за вежбе): доц. др Љиљана Мудринић 

Статус предмета: Обавезан, НС 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: није условљен 

Циљ предмета 

Упознавање са основним појмовима, начелима  и институтима међународног јавног права. Уз основне 

теоријске поставке студенти треба да савладају појам међународног јавног права; изворе међународног 

јавног права; субјекте међународног јавног права; државу као основни субјект међународног права; 

међународне организације;  односе између главних субјеката међународног права (признање, имунитет, 

дипломатско и конзуларно право, међународно уговорно право); међународноправни положај појединца и 

група; међународно судство. 

Исход предмета  

Стицање  потребних сазнања  о основама и пракси савременог међународног јавног права. 

Оспособљеност да се знања разумеју, примене и даље продубе у пракси. 

Садржај предмета 

 Теоријска настава 

 

1. Теорија МЈП: Термин; Појам, Одлике, Главне школе; Однос са унутрашњим правом; Подела, 

Мирољубива коегзистенција;  

2. Извори МЈП: Појам и врсте извора; Међународни уговор; Обичајна правила; Општа начела која 

признају просвећени народи; Једнострани акти држава; Одлуке међународних организација; Судске 

одлуке и доктрина; Меко право; Кодификација; Хијерархија извора;  

3. Субјекти МЈП: Држава; Међународна организација; Појединци; Групе; Субјекти sui generis  

4. Правила међународног уговарања: Уговорне стране; Закључивање уговора; Примена уговора; Дејство 

уговора; Престанак важења уговора; Неважност уговора; Рушљивост уговора; Тумачење уговора; 

Обавезна снага уговора; Језичко тумачење;  

5. Решавање спорова: Мирно решавање спорова; Правосудно решавање спорова; Решавање спорова 

принудом; Рат;  

6. Организација Уједињених нација: Оснивање и чланство; Циљеви и начела; Проблем тумачења Повеље 

УН; Правни положај УН; Органи УН; УН и мир и безбедност;  

7. Изузеци од надлежности држава: Кодификација дипломатског права (Дипломатске и конзуларне 

привилегије и имунитети, Имунитет међународних организација);  

8. Простори и територије: Државне територије; Интернационализоване територије; Међународне 
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реке; Међународно право мора; Ваздушни простор; Космичко право;  

9. Међународно ратно право: Правила ратовања; Агресија; Ограничења рата;  

10. Међународно хуманитарно право: Развој хуманитарног права; Међународни комитет Црвеног 

крста; Међународно хуманитарно право као правна дисциплина;  

11. Међународно право људских права: Универзална заштита људских права; Регионална и дипломатска 

заштита;  

12. Међународно право животне средине: Нормативни концепт одрживог развоја; Универзални 

механизам заштите животне средине;  

13. Међународно кривично право: Међународни злочини, Универзална надлежност, Међународни 

кривични суд;  

14. Међународно трговинско право: Начела и правила тговинских односа између држава, Решавање 

сукоба, Светска трговинска организација;  

15. Међународно финансијско право: Међународне трансакције; Међународне финансијске организације, 

Решавање сукоба. 

Литература  

1. Мирослав Стевановић: Увод у савремено међународно јавно право, Мегатренд универзитет, 

Београд, 2019; 

2. Миленко Крећа, Међународно јавно право, Правни факултет Универзитета у Београду, 2020. 

Број часова  активне наставе 

75 
Теоријска настава: 45 Практична настава: 30 

Методе извођења наставе 

 

предавања и вежбе,  семинарски радови, 

консултације, гостовања истакнутих стручњака из праксе 

 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања  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 
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Студијски програм : Право 

Изборно подручје (модул): право, безбедност 

Врста и ниво студија: Основне академске студије, трећа година, пети семестар 

Назив предмета: Право интелектуалне својине 

Наставник/наставници: Проф. др Весна Балтезаревић 

Наставник/сарадник (за вежбе): Стајић Лука 

Статус предмета: обавезан, СА 

Број ЕСПБ: 5 

Услов: није условљен 

Циљ предмета 

Ова наставна дисциплина има за циљ да студенте упозна са актуелном проблематиком из области ауторских 

права и права интелектуалне својине. Студенти треба да се упознају са овом материјом кроз њен 

историјиски развој и да схвате значај људских проналазака и неопходност њихове заштите. Савремено доба 

је изградило такве пословне односе у којима се коришћење патената, жигова, ауторских права и свих 

осталих духовних творевина сматра незаобилазним за економски раст и увећање националног богатства. 

Исход предмета  

Инсистирањем на интерактивној анализи проблематике, студенти треба да стекну знање које им је 

неопходно у области заштите ауторских права и интелектуалне својине. Студенти треба да прихвате став да 

је заштита интелектуалне својине, преко система националних и међународних правила, која се зову права 

на интелектуалну својину, неопходна је ради стицања и финансирања иновација и креативности, које за 

узврат, воде ка економском, културном и социјалном напретку. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

 

П-01 Право интелектуалне својине: појам, развој права. Анализа судбине Теслиних проналазака. 

П-02 Слободно тржиште, право конкуренције. Копирајт и копилефт. 

П-03 Ауторско право: појам и развој права. 

П-04 Морална и имовинска права аутора. Ауторско дело. 

П-05 Аутори и коаутори. Издавачки уговори.  

П-06 Наслеђивање ауторског права. 

П-07 Позоришно, филмско и музичко дело. 

П-08 Дела ликовних и примењених уметности. 

П-09 Рачунарски програм. 

П-10 Права сродна ауторском праву.  
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П-11 Право индустријске својине. Патентно право. 

П-12 Проналасци остварени у радном односу. 

П-13 Know how и менаџмент знања. 

П-14 Остала права сродна патентном праву.  

П-15 Међународно регулисање права интелектуалне својине. Светска трговинска организација. ТРИПС 

споразум 

Литература  

1. Балтезаревић В. & Балтезаревић Р.: (2015) Интелектуални искорак, Београд: Alma Mater Europaea 

2. Балтезаревић, В. (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 наставе 45 Теоријска настава: 30 Практична настава: 15 

Методе извођења наставе 

 

предавања и вежбе,  семинарски радови, 

консултације, гостовања истакнутих стручњака из праксе 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања  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 : Право 

Изборно подручје (модул): Право, безбедност 

Врста и ниво студија: Oсновне академске студије, трећа година, пети семестар 

Назив предмета: Локална самоуправа 

Наставник/наставници: Доц. др Стојановић Јован 

Наставник/сарадник (за вежбе): Доц. др Стојановић Јован 

Статус предмета: Обавезни, СА 
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Број ЕСПБ: 7 

Услов: није условљен 

Циљ предмета 

• Правно теоријским аспектима локалне самоуправе и њеном месту и улози у систему организације власти.• 

Међународно правним уређивањем локалне смаоуправе• Компаративним искуствима  савремених система 

локалне смаоуправе и искуствима земаља у транзицији• Достигнутим степеном реформи локалне 

самоуправе у Србији 2. Развијање аналитичке и критичке способности студената за оцену система локалне 

самоуправе или појединих његових сегмената, као и развијање способности креације нових идеја. 

Исход предмета  

Стећи неопходна сазнања о правно теоријским, међународно правним, компаративним сазнањима о 

локалној самоуправи, као и новим реформским достигнућима локалне самоуправе у Србији  

• Моћи да кроз компаративну анализу појединих система локалне смаоуправе, сагледају степен развијености 

локалне самоуправе у Србији  у односу на међународне стандарде (Европску повељу о локалној 

самоуправи).• Моћи да кроз компаративну анализу појединих система локалне самоуправе развијених 

земаља и земаља у транзицији, сагледати у упоредити степен развијености локалне самоуправе у Србији са 

ситемима локалне самоуправе тих земаља.• Кроз семинарске и специјалистичке радове имати прилику да 

искажу своје аналитичке способности, критичке опсервације, способности тумачења и закључивања, а 

нарочито ће бити у прилици да покажу своје кретаивне способности и развијања нових идеја. 

Садржај предмета 

 Теоријска настава 

 

1.Појам локалне самоуправе (управа и локална смоуправа) и Правне теорије о положају локалне Самоуправе  

2. Демократија и локална самоуправа 

3. Политички аспекти управљања локалном заједницом 

4. Правни аспекти управљања локалном заједницом (уставни, законодавни, поџаконски аспекти) 

5. Европска повеља о локалној самоуправи и систем локалне смаоуправе 

6. Искуства развијених земаља 

7. Кратак Историјат локалне самоуправе у Србији  

8. Локална самоуправа и реформа у Србији  

9. Принципи позитивно правних система локалне самоуправе код нас  

10. Територијална пођела земље (јединице локалне самоуправе, политичко територијалне јединице - 

покрајине, административне јединице – окрузи)  

11. Структура система  локалне смаоуправе (једнотипност, вишетипност, једностепеност 

вишестепеност, правни режим метропола и специјалних локалних јединица, омбибус ситем локалних 

јединица)  

12. Послови / надлежности / локалне самоуправе • методи утврђивања надлежности • врсте послова  
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13. Организација локалне самоуправе  

14. Представнички органи локалне самоуправе 

15. Извршни органи локалне самоуправе (политичка, централистичка, управна, локална варијанта ) 

 

Практична настава 

 

1.Симулација процеса доношења одлука у скупштини општине 

2.Симулација међусобних односа органа, грађана, јавних служби, невладиних организација 

3.Утврђивање надлежности централних и локалних органа 

 

Литература  

1. Др Радивоје Маринковић, Локална самоуправа – старе и нове недоумице, Институт за политичке 

студије, Београд, 2000. 

2. Марко Станковић, Право локалне самоуправе, Правни факултет Универѕитета у Београду, 2018. 

Број часова  активне наставе 75 Теоријска настава: 45 Практична настава: 30 

Методе извођења наставе 

 

предавања и вежбе,  семинарски радови, 

консултације, гостовања истакнутих стручњака из праксе 

 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања  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 : Право 

Изборно подручје (модул): Право 
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Врста и ниво студија: Основне академске студије, трећа година, шести семестар 

Назив предмета: Казнено извршно право 

Наставник/наставници: Доц. др Даријевић Вићентије 

Наставник/сарадник (за вежбе): Рачић Јулијана 

Статус предмета: Обавезан, СА 

Број ЕСПБ: 7 

Услов: није условљен 

Циљ предмета 

Изучавања система кривичних санкција и њиховог извршавања у реалном простору и времену. Проучавање 

међународних извора и правних решења у националном законодавству којима се регулише извршење 

кривичних санкција, сагледавање њихових домета и ограничености, сагледавање специфичности правних  

решења којима се регулише извршење кривичних санкција према пунолетним лицима и малолетним 

лицима. 

 

Исход предмета  

Припремање младих кадрова за критичко размишљање и будуће ангажовање на пословима који су у 

индиректној или директној повезаности са овим проблемом. Уочавање и реално сагледавање деловања 

механизама формалне контроле криминалитета које је регулисано правним нормама, разлике између 

нормативног и стварног јер, и када се у правним прописима усвоје решења из међународних конвенција, то 

не значи да се она примењују у пракси. 

Садржај предмета 

 Теоријска настава 

 

1. Предмет и метод Права извршења кривичних санкција,  

2. Место Права извршења кривичних санкција у систему наука, 

3. Унутрашњи и међународни извори Права извршења кривичних санкција,  

4. Међународне конвенције које регулишу ову област,  

5. Одредбе које се односе на пунолетна лица,  

6. Одредбе које се односе на малолетна лица,  

7. Извршење казне затвора,  

8.Пријем и разврставање осуђеног у заводу,  

9. Положај осуђеног,  

10. Мере принуде,  

11.Извршење новчане казне,  

12.Извршење казне одузимање возачке дозволе,  
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13. Извршење мера безбедности,  

14.Извршење санкција изречених за прекршај,  

15. Извршење санкција изречених за привредни преступ. 

Литература  

1. Право извршења кривичних санкција, Игњатовић Ђорђе, Правни факултет Универзитета у Београду , 

2018. 

Број часова  активне наставе 60 Теоријска настава: 45 Практична настава: 15 

Методе извођења наставе 

 

предавања и вежбе,  семинарски радови, 

консултације, гостовања истакнутих стручњака из праксе 

 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања  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 : Право 

Изборно подручје (модул): право,безбедност 

Врста и ниво студија: Основне академске студије, трећа година, шести семестар 

Назив предмета: Облигационо право 

Наставник/наставници: Доц. др Александра Николова Марковић 

Наставник/сарадник (за вежбе): Стајић Лука 

Статус предмета: обавезан, НС 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: није условљен 

Циљ предмета 
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Циљ предмета је да студенти науче и разумеју суштину целокупног приватног права која се налази у 

облигацији, правној обавези, као и да науче поступак и инструменте за промет робе и права између правних 

субјеката. 

Исход предмета  

Способност студента да разуме и користи се приватним правом, односно правилима права која се односе на 

заштиту приватних интереса правних субјеката. 

Садржај предмета 

 Теоријска настава 

 

1. Настанак и значај облигација и односи са другим гранама права;  

2. Начела, појам и правне особине облигација;  

3. Подела облигација;  

4. Извори, истоветност и промена садржине облигација;  

5. Повреде и престанак облигација;  

6. Појам и правна природа уговора, способност уговарања;  

7. Кауза;  

8. Предмет уговора, сагласност воља;  

9. Форма уговора, дејстава уговора;  

10. Одговорност за правне и материјалне недостатке;  

11.  Престанак уговора;  

12. Појам штете;  

13. Накнада штете;  

14. Стицање без основа, пословодсто без налога  и  

15. Једнострана изјава воље и закон као извор облигација 

Литература  

1. Оливер Антић „Облигационо право“, Београд 2014. године 

Број часова  активне наставе 

105 
Теоријска настава: 60 Практична настава: 45 

Методе извођења наставе 

 

предавања и вежбе,  семинарски радови, 

консултације, гостовања истакнутих стручњака из праксе 

 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
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Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања  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 : Право 

Изборно подручје (модул): право 

Врста и ниво студија: Основне академске студије, трећа година, шести семестар 

Назив предмета: Виктимологија 

Наставник/наставници: проф. др Драган Манојловић, доц. др Миловановић Анатолиј 

Наставник/сарадник (за вежбе): Рачић Јулијана 

Статус предмета: Обавезан, ТМ 

Број ЕСПБ: 7 

Услов: Да студенти имају знања из општих политичких, економских, правних и социолошких дисциплина 

Циљ предмета 

Циљ предмета је унапређење научних сазнања и теоријских схватања, те стицање способности и академских 

вештина у области виктимологије и развијање креативних способности и овладавање специфичним 

практичним вештинама. 

Исход предмета  

Савладавањем студијског програма предмета виктимологија, студенти ће овладати теоријским и  

практичним вештинама:  

1)  разумевања појава у криминалном миљеу-њених типологија;  

2) препознавања разлика између појединих типова жртава;;  

3) да дефинишу виктимологију у светској научној и теоријској мисли;  

4) да буду оспособљени да дефинишу феномен жртве у теорији и пракси, научно и инструментално-радно. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

 

 1. Појам Виктимологије-настанак, развој 
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2. Основни појмови у Виктимологији 

3. Виктимизација, Виктимитет 

4. Колоквијум 

5. Однос Виктимологије са другим наукама  

6. Теорије у Виктимологији. 

7. Типологија жртава 

8. Колоквијум 

9. Облици Виктимизације 

10. Међународни акти о виктимизацији, жртви и поступању органа, правима 

11. Колоквијум 

12. Посебни облици Виктимизације 

13. Виктимитет у Републици Србији 

14. Колоквијум 

15. Жртве-Облици кршења Међународног хуманитарног права 

 

Литература  

1. Манјловић Драган, Чимбуровић Љубомир, Стевановић Зоран, Играчки Јасмина, Виктимологија, 

Мегатренд универзитет, Београд, 2018. год. 

Број часова  активне наставе 60 Теоријска настава: 45 Практична настава: 15 

Методе извођења наставе 

 

предавања и вежбе,  семинарски радови, 

консултације, гостовања истакнутих стручњака из праксе 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања  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 
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Студијски програм : Право 

Изборно подручје (модул): право, безбедност 

Врста и ниво студија: Основне академске студије, трећа година, шести семестар 

Назив предмета: Људска права 

Наставник/наставници: проф. др Александар Ивановић 

Наставник/сарадник (за вежбе): Николета Лутовац 

Статус предмета: Изборни, НС 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: није условљен 

Циљ предмета 

Упознавање са основама међународних људских права, њиховим основним принципима, поделама, и 

стандардима. Уз основне теоријске поставке студенти треба да савладају следеће материје: појам људских 

права, извори међународног права људских права, имплементација међународних људских права, надзора 

међународних организација над поштовањем људских права, кажњавање за кршење људских права, основна 

људска права и слободе, начела по којима се уживају људска права. 

Исход предмета  

Стицање  потребних сазнања о међународним људским правима, њиховом значају, врстама, облицима 

заштите,  начелима под којима се она уживају и др.. Оспособљеност да се знања примене и даље продубе у 

пракси. 

 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

 

 1.Појам људских права:Појам и природа људских права; Од идеје људских права до међународних људских 

права, Класификација основних људских права;   

2.Извори међународног права људских права: Појам и врсте извора; Међународни уговор; Обичајна правна 

правила; Општа правна начела; Једнострани акти држава; Одлуке међународних организација; Помоћни 

извори међународног права; "Меко право"; 3.Имплементација људских права:Појам имплементације; 

Корисниви права; Време потребно за имплементацију; Ефективна правна средства; Култура заштите 

људских права;  

4.Начела под којима се уживају људска права; 

5.Ограничења људских права:  Стављање ван снаге појединих права и слобода у ванредним околностима; 

Уграђена ограничења; Факултативна ограничења; Универзалне организације и људска права: Организација 

УН; Специјализоване агенције УН; 6.Регионалне организације и људска права; 

7.Поступци међународног надзора:Поступак који покрећу жртве; Поступак који покрећу државе; Општа 
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контрола испуњавања обавеза из међународног уговора;   

8.Основна људска права и слободе:Право на живот и слободу; Право на правично и законито суђење 

(Правни интегритет личности); Душевни и морални интегритет личности; Друштвени, политички и 

економски интегрителичности; Остала економска, социјална и културна права;  

9.Колективна права група; 

10.Афирмативна акција; 

11.Апатриди, избеглице и интерно расељена лица; 

12.Деца, жене, лица са инвалидитетом; радници мигранти; 

13.Заштита мањина, Домородачки народи; 

14.Жртве рата: цивили; рањеници, болесници, бродоломници; ратни заробљеници;  

15.Кажњавање за кршење људских права; Међународна кривична дела;  Кажњавање пред међународним 

хуманитарним судовима; 

Литература  

1. КРИВОКАПИЋ Борис: Енциклопедијски речник међународног права, Београд: Службени гласник, 

2010 

2. Марко Станковић, Владан Петров, Дарко Симовић, Људска права, Правни факултет Универзитета у 

Београду, 2018. 

3. КРИВОКАПИЋ Борис: Међународно право - корени, развој, перспективе, Београд: Мегатренд 

универзитет, 2006. 

Број часова  активне наставе 45 Теоријска настава: 30 Практична настава: 15 

Методе извођења наставе 

 

предавања и вежбе,  семинарски радови, 

консултације, гостовања истакнутих стручњака из праксе 

 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања  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...... 
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*максимална дужна 2 странице А4 формата 

 

Студијски програм : Право 

Изборно подручје (модул): право, безбедност 

Врста и ниво студија: Основне академске студије, трећа година, шести семестар 

Назив предмета: Међународно кривично право 

Наставник/наставници: проф. др Војислав Јовић 

Наставник/сарадник (за вежбе): Рачић Јулијана 

Статус предмета: Изборни, СА 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: није условљен 

Циљ предмета 

Стицање темељних знања из области међународног кривичног права, једне од савремених кривично-

правних научних дисциплина, која је прихваћена у свим земљама са развијеном правном културом и науком. 

- Разумевање основних међународних кривично-правних појмова и института и њихово систематизовање 

- Изучавање специфичности и природе међународног кривичног права и њиховог односа са националним 

кривичним правом,повезивање дидактичког, научног и практичног знања и вештина 

Исход предмета  

Оспособљавање за самосталан рад у области међународног кривичног права и оспособљавање за коришћење 

упоредног метода у проучавању и примени кривично правних института уз развијање критичког мишљења у 

функцији преиспитивања постојећих законских решења и усвојених међународних конвенција и препорука. 

Садржај предмета 

 Теоријска настава 

 

1. Појам, предмет, назив, извори,основни  принципи,деоба 

2. Историјски развој међународног кривичног права,  

3. Појам међународног кривичног дела, 

4. Елементи међународног кривичног дела, 

5. Објект међународног кривичног дела,  

6. Субјекти међународног кривичног дела, 

7. Основне карактеристике кривичних дела које се штите међунаодним кривичним правом,  

8. Појам, карактеристике, историјски развој казне за међународна кривична дела, 

9. Сврха и врста казне за међународна кривична дела, 

10. Појам, развој органа међународног кривичног правосуђа,  
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11. Организација и надлежности међународног кривичног правосуђа, 

12. Појам, развој и видови сарадње са међународним кривичним судовима,  

13. Поступак пред међународним кривичним судовима,  

14. Међународно правна кривична помоћ,  

15.  Извршење страних судских одлука. 

Литература  

1. Милан Шкулић, Међународно кривично право, Универзитет у Београду, Правни факултет, Београд, 

2020. 

Број часова  активне наставе 45 Теоријска настава: 30 Практична настава: 15 

Методе извођења наставе 

 

предавања и вежбе,  семинарски радови, 

консултације, гостовања истакнутих стручњака из праксе 

 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања  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 : Право 

Изборно подручје (модул): право, безбедност 

Врста и ниво студија: Основне академске студије, трећа година, шести семестар 

Назив предмета: Организовани криминал 

Наставник/наставници: проф. др Драган Манојловић, доц.др Дејана Гајић 

Наставник/сарадник (за вежбе): доц. др Дејана Гајић 

Статус предмета: изборни, СА 

Број ЕСПБ: 6 
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Услов: није условљен 

Циљ предмета 

Методолошки аспект - развој научног и теоријског критичког мишљења употребом нарочито егзегетичког, а 

по потреби и других метода, као што су упоредне, историјски, корелације, анализе садржаја, студије случаја, 

сценарија у савладавању наставе. Упознавање са теоријском мисли о криминалу и организованом 

криминалу, ради оспособљавања за анализу криминалних делатности, стицање научних топичких и 

аргументационих знања за формулисање и развој размишљања, везаног за организовани криминал - 

предметне дисциплине; Догматски аспект- савладавање    терминологије организованог криминала, са 

продубљењем знања за усвајање модела  научног и практичног  рада; Развојни аспект- припрема студената 

за уочавање битних елемената организованог криминала, 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 дате дисциплине; Европски аспект- савладавање стандарда Савета 

Европе, односно Европске Уније у наставном садржају дате дисциплине, са циљем припреме студената за 

теоријско, научно и практично прихватање садржаја организованог криминала  у стандардима Европске 

Уније, и међународних организација (УН и др.) ради препознавања овог феномена; Персонални аспект- 

припрема студената за  теоријско и практично расуђивање и делатност у препознавању, разумевању и 

откривању организованог криминала и организованих криминалних група, његових типова и структура; 

Номотехнички аспект-припрема студената за израду аналитичких дела, писање извештаја, студија, и др. у 

оквиру наставног предмета. 

Исход предмета  

Савладавањем студијског програма предмета организовани криминал, студенти ће овладати теоријским и  

практичним вештинама: 1)  разумевања појава у криминалном миљеу-њених типологија; 2) препознавања 

разлика између класичног, транснационалног и организованог криминала; 3) уочавања и разумевања разлика 

између професионалног и организованог криминала; 4) препознавања метода криминалне делатности „белог 

оковратника“ и организованог криминал и разлика између тих криминалних делатности; 5) уочавања и 

препознавања разлика између организованог криминала и тероризма; 6)  препознавања разлика између 

организованог криминала и организовног злочина; 7) које су потребне да се уочи сада непрепозната разлика 

између организованог криминала и организоване криминалне делатности; 8) којима ће бити оспособљени да 

препознају битне разлике између, организованог криминала и прекограничног криминала, сучесништва и 

злочиначког удружења; 9) да дефинишу организовани криминал у светској научној и теоријској мисли; 10) 

да препознају и разумеју све димензије организованог криминала-философску, стратегијску, тактичку, 

организациону, економско-финансијску и менаџерску; 11) да буду оспособљени да дефинишу феномен 

организована криминална група у теорији и пракси, научно и инструментално-радно; 12) да буду едуковани 

да дефинишу све структуре организованих криминалних група и у које типове се могу разврставати ; 13) да 

буду научно-теоријски и практично способни да дефинишу карактеристике организованих криминалних 

група; 14)  да могу да дефинишу типове криминалних организација у свету; 15) да дефинишу појам 

криминалне кооперације и препознају њене индикаторе. 

Садржај предмета 

 Теоријска настава 
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 1) Развој теоријске мисли о организованом криминалу;  

2) Схватање појма организовани криминал у ужем и ширем смислу;  

3) Проблеми дефинисања организованог криминала;  

4) Развојтеоријске мисли о организованом криминалау у праву ЕУ;  

5)  Настанак и појавни облици организованог криминала  

6) Упоредни прикази одређења организованог криминала у неким земљама;  

7) Философска, стратегијска, тактичка, организациона, економска, финансијска и менаџерска димензија 

одређења организованог криминала;  

8) Теоријско одређење појма организована криминална група;  

9) Дефинисање и препознавање карактеристика организованих криминалних група;  

10) Индикатори постојања и деловања организоване криминалне групе;  

11) Криминална коорпорација, методи и модели;  

12) Типови организованих криминалних група и приказ криминалних организација  

13) Организација и надлежност државних органа у борби против организованог криминала  

14) Опште карактеристике кривичног поступка за кривична дела организованог криминала у Србији  

15) Прибаљање доказа за дела организованог криминала  

16) Специјалне истражне технике (надзор и снимање телефонских и других разговора, или комуникација, 

контрола пословних и личних рачуна, контролисана испорука,  прикривнени иследници итд.)  

17) Заштита сведока у поступку за кривична дела организованог криминала  

18) Одузимање противправно стечене имовинске користи-међународни стандарди, упоредноправна решења 

и решења у законодавству Србије  

19) Право на правично суђење и поступак за кривична дела организованог криминала 

Литература  

1. Манојловић Драган,Ђорђић Дејана,"Организована криминална група и организовани криминал-појам 

и методе откривања", БеоСинг, Београд, 2019. 

2. Манојловић Драган,Ђорђић Дејана, Организовани криминал: криминолошки и криминалистички 

аспекти", Универзитет "Џон Незбит", Београд, 2017.  

Број часова  активне наставе 45 Теоријска настава: 30 Практична настава: 15 

Методе извођења наставе 

 

предавања и вежбе,  семинарски радови, 

консултације, гостовања истакнутих стручњака из праксе 

 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
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Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања  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 : Право 

Изборно подручје (модул): право,безбедност 

Врста и ниво студија: Основне академске студије, трећа година, шести семестар 

Назив предмета: Етика 

Наставник/наставници: Доц. др Рачић Анђелка 

Наставник/сарадник (за вежбе): Доц. др Рачић Анђелка 

Статус предмета: изборни, СА 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: није условљен 

Циљ предмета 

Изучавајући ову дисциплину студенти стичу нужна теоријско-методолошка знања из области 

административне културе и филозофије моралног делања, као специфичних израза природе међуљудских 

односа којима се државни службеници професионално баве, као и неопходна етичка знања, вештине и 

компетенције потребне за рад у организацијама које обављају јавне функције, врше административне и 

политичке послове и пружају јавне услуге. 

Исход предмета  

Знања која студенти буду стекли користиће им да подигну културни и морални ниво свести о јавним 

пословима, да развију аналитички и критички ум значајан за обављање савремених административних 

послова, да унапреде професионалну етику у јавном сектору засновану на етичким стандардима државне 

администрације, јавном интересу у људским правима. 

Садржај предмета 

 Теоријска настава 

 

1. Етика. Морал и етика. Етика и филозофија моралног поступања. Теоријска, нормативна и практична 

етика. Основни појмови етике: добро, зло, одговорност, вредности, врлине, правичност, право и правда, 
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слобода, морална начела и правила понашања. Природа односа измедју моралних судова, моралног деловања 

и моралних особина. Морални сукоб. 

2. Класични и модерни филозофи о улози и значају вредности и врлине у постизању моралног живота 

појединца, друштва и пословања. Класични и модерни приступи етици: телеолошка етика, утилитаризам, 

деонтолошки модел етике, спиритуалистички приступ етици, етика врлине, морални индивидуализам, 

плурализам, релативизам. 

3. Модерни и постмодерни проблеми етике у јавном и друштвеном животу, у области демократских и 

људских права и одговорности. 

4. Јавни сектор – појам, елементи и карактеристике. Однос законодавне, извршне и судске власти према 

јавној управи. Јавни и приватни сектор. Радна етика и етичко понашање у јавном сектору. 

5. Јавна управа. Компатибилност система јавне управе и етике управљања. Етички приступ јавној управи 

у свети и Србији – упоредни преглед. 

6. Анализа законодавства у јавној администрацији. Медјународни документи, стандарди, упутства и норме 

етичког понашања у јавној управи. 

7. Етички кодекси. Упоредна анализа етичких кодекса у појединим јавним службама – полиција, судство, 

тужилаштво, здравство, просвета. 

8. Улога службеника. Одговорност службеника – финансијска, политичка, административна, морална. 

Етика функционера. Концепт лојалности. Сукоб интереса. Нарушавање поверења и узроци конфликата. 

Контрадикторност измедју потреба градјана и рада јавне управе. Контрола имовине и провера 

честитости јавних службеника. 

9. Реформа јавне управе – етички аспект. 

10. Локална самоуправа – социјалне, економске, политичке, правне и етичке димензије. Етички приступ 

управљања локалном самоуправом. 

11. Неетичко понашање у јавном сектору, упоредна искуства. 

12. Корупција – узроци, карактеристике, облици, последице. Нормативно-правна регулатива корупције. 

Антикорупцијска политика и концепти антикорупцијске борбе. Методе и искуства у превенцији и 

сузбијању корупције – медјународни аспект. Мере за супротстављање и сузбијање корупције у Србији. 

13. Дискриминација као друштвени проблем. Мобинг – узроци и последице. Злоупотреба службеног 

положаја. 

14. Неовлашћено коришћење информација. Законодавство и пракса у земљама чланицама Европске Уније. 

15. Етичка обука у јавној управи. 

Литература  

1. Borna Jalšenjak i Kristijan Krkač, Poslovna etika, korporacijska društvena odgovornost i održivost, Beograd: 

Mate, 2016. 

2. Престон Ноелл: Ундерстандимг Етхицс (3рд  едитио) Сyднеy: Федератион, 2007. 

3. Смиља Ракас: Увод у пословну етику, Мегатренд универзитет, Београд, 2006. 

4. Денис Томпсон: Политика, етика и јавна служба, Службени гласник, Београд, 2007. 
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5. Preston, N. Sampford, C. with Carmel Connors: Encouraging Ethics and Shallenging Coruption: reforming 

Governance in Public Institutions, Syidney: Federation Press, 2002. 

Број часова  активне наставе 45 Теоријска настава: 30 Практична настава: 15 

Методе извођења наставе 

 

предавања и вежбе,  семинарски радови, 

консултације, гостовања истакнутих стручњака из праксе 

 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања  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 : Право 

Изборно подручје (модул): безбедност 

Врста и ниво студија: Основне академске  студије, трећа година, шести семестар 

Назив предмета: Методе и технике безбедносног организовања и деловања 

Наставник/наставници: проф. др Мирослав Стевановић 

Наставник/сарадник (за вежбе): проф. др Мирослав Стевановић 

Статус предмета: Обавезни, ТМ 

Број ЕСПБ: 7 

Услов: није условљен 

Циљ предмета 

Да студенти стекну основна знања о облицима организовања, начелима и правилима моделовања 

организационих структура савремених система безбедности државе, те методама деловања појединих 

система безбедности. 

Исход предмета  
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Оспособљавање студената за делотворну и ефикасну примену знања из области организовања и деловања 

савремених система безбедности, са посебним нагласком на практичној примени стечених знања у органима 

државне управе, у области безбедности. 

Садржај предмета 

 Теоријска настава 

 

Општи део - Методе пројектовања система безбедности:                                                                                                              

(1) Појам безбедности                                                                                                                                                

(2) Увод у организацију, основни  елементи, параметри и чиниоци организационе структуре;                                       

(3) Модели савремених организационих структура и методологија пројектовања структуре организације;                     

(4) Методе пројектовања организационе структуре система безбедности;                                                                    

(5) Концепт организацијоних промена у савременим системима безбједности (организацијони развој, 

трансформација, реинжењеринг и реорганизација);                                                                                                                               

(6) Извори, циљеви, стратегија и садржај реструктурирања савремених система безбједности;                                   

(7) Модели процеса реструктурирања савремених система безбједности;  

Посебни део - Методепоступања система безбедности:                                                                                                                       

(8) Општенаучне методе које се користе у систему безбедности (хипотетичко-дедуктивна метода, 

статистичка метода, метода моделовања – модални експеримент и симулација);                                                                                             

 (9) Методе прикупљања и обраде података (посматрање, испитивање, експеримент, анализа садржаја 

докумената, студија случаја, биографска метода);                                                                                                                          

(10) Оперативне методе деловања у војсци;                                                                                                                    

(11) Оперативне методе деловања у јавној безбедности (полицији);                                                                              

(12) Оперативне методе деловања на заштити границе;                                                                                             

(13) Оперативне методе деловања у обавештајно-безбедносним службама;                                                                 

(14) Посебне методе у спречавању и сузбијању организованог криминала у систему безбедности                           

(15) Посебне методе у спречавању и сузбијању тероризма 

Литература  

1. Мирослав Стевановић, Основи безбедносног организовања и деловања: белешке са предавања, 2019. 

2. Неђо Даниловић, Организација система безбедности – скрипта, Београд, 2012 

Број часова  активне наставе 60 Теоријска настава: 45 Практична настава: 15 

Методе извођења наставе 

 

предавања и вежбе,  семинарски радови, 

консултације, гостовања истакнутих стручњака из праксе 
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Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања  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 : Право 

Изборно подручје (модул): безбедност 

Врста и ниво студија: Основне академске студије, трећа година, шести семестар 

Назив предмета: Системи безбедности 

Наставник/наставници: Доц. др Лакушић Милован, проф. др Ратко Љубојевић 

Наставник/сарадник (за вежбе): Лолић Софија 

Статус предмета: Обавезни, СА 

Број ЕСПБ: 7 

Услов: Да студенти имају знања из општих политичких, економских, правних и социолошких дисциплина 

Циљ предмета 

Стицање основних знања о систему државне безбедности са тежиштем на основним појмовима у области 

безбедности; врстама, носиоцима и облицима угрожавања и угрожености; улогом, функцијама и 

делатностима система безбедности; улогом државе у остваривању безбедности; структуром система 

државне безбедности и искуствима других земаља у организацији и функционисању система државвне 

безбедности. 

Исход предмета  

Оспособљавање студената да схвате место и улогу елемената система државне безбедности у 

идентификовању, превентивном деловању и ефикасном реаговању на савремене изазове, ризике и претње 

безбедности и да самостално анализирају безбедносне појаве, процесе и догађаје, са становишта: услова у 

којима су настали; мотива, циљева и сврха њиховог дешавања; субјеката угрожавања и субјеката заштите од 

угрожавања; начина, метода, активноси и укупних ефеката њиховог деловања. 

Садржај предмета 

 Теоријска настава 
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1. Значење основних термина у области државне безбедности  

2. Угрожавање и угроженост безбедности  

3. Улога, функције и делатности система државне безбедности  

4. Улога државе у остваривању система државне безбедности 

5. Облици вршења функција система државне безбедности  

6. Елементи савремених система државне безбедности  

7. Војска као подсистем система државне безбедности  

8. Полиција као подсистем система државне безбедности  

9. Обавештајно-безбедносне службе као подсистем система државне безбедности  

10. Гранична безбедност као подсистем система државне безбедности 

11. Цивилна заштита као подсистем система државне безбедности  

12. Државне службе цивилне сигурности  

13. Приватна безбедност као допуна систему државне безбедности  

14. Савремени трендови у организацији и функционисању система државне безбедности 

15. Искуства других земаља у остваривању система државне безбедности 

 

Литература  

1. Неђо Даниловић, Савремени системи безбедности, Завод за уџбенике, 2015 

2. Андрија Савић, Државна безбедност, Полицијска академија, Београд, 2006. 

3. Драган  Симић, Наука о безбедности, Службени лист СРЈ, ФПН, Београд,2002. 

4. Неђо Даниловић, Приручник -Хрестоматија ауторизованих предавања, Славомир П. Универзитет, 

2007. 

Број часова  активне наставе 60 Теоријска настава: 45 Практична настава: 15 

Методе извођења наставе 

 

предавања и вежбе,  семинарски радови, 

консултације, гостовања истакнутих стручњака из праксе 

 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  Поена 

активност у току предавања  писмени испит  
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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 : Право 

Изборно подручје (модул): право, безбедност 

Врста и ниво студија: Основне академске студије, четврта година, седми семестар 

Назив предмета: Међународно приватно право 

Наставник/наставници: Доц. др Љиљана Мудринић 

Наставник/сарадник (за вежбе): Доц. др Љиљана Мудринић 

Статус предмета: Обавезан, СА 

Број ЕСПБ: 8 

Услов: није условљен 

Циљ предмета 

Стицање основних знања о решавању грађанскоправних односа са елементом иностраности и њихово 

решавање путем одређивања надлежности. 

Исход предмета  

Стечено знање о садржини сукоба закона, меродавном праву за решавање грађанскоправнх односа, 

међународном процесном праву, међународној трговачкој арбитражи и правима странаца. 

Садржај предмета 

 Теоријска настава 

 

1. Појам, предмет и метод Међународног приватног права; Извори. 

2.  Колизиона норма; Квалификација. 

3.  Корекције колизионе норме. 

4.  Сазнање и примена страног права; Реципроцитет и облици реципроцитета. 

5.  Временски фактор; Историјски развој Међународног приватног права. 

6.  Правна и пословна способност физичких и правних лица са елементом иностраности; 

Међународно породично право (закључење брака, форма брака). 

7.  Међународно породично право (престанак и развод брака, ванбрачна заједница, дејства брака). 

8.  Наследноправни   односи   са   елементом   иностраности;   Стварноправни   односи   са елементом 
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иностраности. 

9.  Облигационоправни односи са елементом иностраности. 

10.  Меница  и  чек  са  елементом  иностраности;  Вануговорна  одговорност  са  елементом 

иностраности. 

11.  Међународна надлежност; Међународна литиспенденција. 

12.  Карактеристике грађанског судског поступка са елементом иностраности. 

13.  Међународна правна помоћ;Признање и извршење страних судских одлука. 

14.  Међународна трговачка арбитража. 

15. Права странаца. 

Литература  

1. Станивуковић, Маја, Међународно приватно право, Службени гласник, Београд 2020. 

2. Aleksandar Jakšić, Međunarodno privatno pravo, Službeni glasnik, Beograd (2021). 

Број часова  активне наставе 

105 
Теоријска настава: 60 Практична настава: 45 

Методе извођења наставе 

 

предавања и вежбе,  семинарски радови, 

консултације, гостовања истакнутих стручњака из праксе 

 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања  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 : Право 

Изборно подручје (модул): право, безбедност 
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Врста и ниво студија: Основне академске студије, четврта година, седми семестар 

Назив предмета: Грађанско процесно право 

Наставник/наставници: Доц. др Александра Николова Марковић 

Наставник/сарадник (за вежбе): Стајић Лука 

Статус предмета: Обавезни, НС 

Број ЕСПБ: 8 

Услов: Положен испит из предмета Основи грађанског и стварног права 

Циљ предмета 

Изучавањем овог предмета стичу се знања о правним средствима за остваривање и заштиту великог броја 

права и интереса које правни субјекти имају у приватном праву. Циљ је дакле да се своја, на закону 

заснована права и интереси у случају потребе могу заштитити и остварити пред судом као државним 

органом. 

Исход предмета  

Иако за непосредно наступање пред судом ова знања нису довољна, ипак студентима омогућавају 

разумевање процеса остваривања и примене права и његовој целокупности који укључује и учешће суда као 

државног органа. 

Садржај предмета 

 Теоријска настава 

 

1. Значај и основни грађанског процесног права;  

2. Суд, јавно правобранилаштво, орган старатељства, адвокатура, јавно бележништво;  

3. Начела парничног поступка;  

4. Парнични субјекти;  

5. Парничне радње странака;  

6. Парничне радње суда, врсте тужби;  

7. Садржина тужби, поступање суда, надлежност и састав суда, вредност предмета спора;  

8. Достављање тужбе на одговор туженом, противтужба, поступак после одговора на тужбу, припремно 

рочиште, главна расправа;  

9. Доказни поступак;  

10. Претходно питање, пресуда, решење, дејства пресуде;  

11. Судско поравнање, повлачење тужбе, трошкови поступка, учешће трећих лица;  

12. Редовни правни лекови;  

13. Ванредни правни лекови;  

14. Посебни парнични поступци  и  
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15. Алтернативно решавање спорова и остали грађански- судски поступци. 

Литература  

1. Александар Јакшић „Грађанско процесно право“, Правни факултет Универзитета у Београду, 2019. 

године 

Број часова  активне наставе 

105 
Теоријска настава: 60 Практична настава: 45 

Методе извођења наставе 

 

предавања и вежбе,  семинарски радови, 

консултације, гостовања истакнутих стручњака из праксе 

 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања  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 : Право 

Изборно подручје (модул): право, безбедност 

Врста и ниво студија: Основне академске студије, четврта година, седми семестар 

Назив предмета: Право безбедности 

Наставник/наставници: Доц. др Миловановић Анатолиј 

Наставник/сарадник (за вежбе): Лолић Софија 

Статус предмета: обавезни, СА 

Број ЕСПБ: 5 

Услов: није условљен 

Циљ предмета 

Да студенти стекну основна знања о изворома и субјектима права безбедности и појединих грана права 

безбедности, унутрашњим и међународно правним регулисањем националне безбедности, унутрашње 
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правним и међународноправним механизмима заштите безбедности, те основним одредбама међународног 

ратног и хуманитарног права и одредбама међународног и националног права којима се регулише борба 

против тероризма. 

Исход предмета  

Разумевање и правилно тумачење међународноправних и унутреашњих правних норми из области 

безбедности; спознавање основа међународног права оружаних сукоба које обухвата и међународно 

хуманитарно право; схватање и разумевање веза између међународних и унутрашњих правних које 

регулишу безбедност и потреба њиховог усаглашавања, те уочавање значаја и потребе развоја норми које 

санкционишу повреде безбеднсоног права 

Садржај предмета 

 Теоријска настава 

 

1.Појам и развој безбедности као научне дисциплине.   

2. Право државне безбедности.  

3. Обавештајно-безбедносне службе у правној регулативи (БИА).  

4. Одбрана Републике Србије у правној регулативи.  

5. Право војне безбедности. Војска Србије у правној регулативи. Обавештајно безбеносне службе у правној 

регулативи (ВБА- ВОА)  

6. Право јавне безбедности.   

7. Полицијска овлашћења.   

8. Примена полицијских овлашћења.   

9. Средства принуде и њихова употреба.  

10. Право приватне безбедности.  

11. Послови приватног обеезбеђења у правној регулативи. Начин вршења послова приватног обезбеђења.   

12. Детективска делатност у правној регулативи.  

13. Право опште безбедности. Насиље на спортским приредбама у правној регулативи, Заштита државне 

границе у правној регулативи.   

14. Безбедносна заштита од пожара у правној регулативи, Оружје и муниција у правној регулативи  

15. Безбедност на раду у правној регулативи. Ванредне ситуације у правној регулативи.   

Литература  

1. Вучинић Зоран, Međunarodno ratno i humanitarno pravo, drugo izdanje, IP „Službeni glasnik Srbije", 

Beograd, 2006. 

2. Вучинић Зоран, Pravo narodne odbrane, Fakultet odbrane i zaštite, Beograd, 2000. 

3. Закон о одбрани, Закон о војсци, закон о унутрашњим пословима, Закон о службама безбедности, 

Закон о контроли служби безбедности, Предлог закона о приватним безбедносним агенцијама и 
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детективском организацијама 

4. Јовић Војислав, Манојловић Драган, Ћемаловић Урош, Право безбедности, Беосинг, Боград, 2019. 

Број часова  активне наставе 75 Теоријска настава: 60 Практична настава: 15 

Методе извођења наставе 

 

предавања и вежбе,  семинарски радови, 

консултације, гостовања истакнутих стручњака из праксе 

 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања  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 : Право 

Изборно подручје (модул): право, безбедност 

Врста и ниво студија: Основне академске студије, четврта година, седми семестар 

Назив предмета: Трговинско право 

Наставник/наставници: Доц. др Барбара Топлак Перович 

Наставник/сарадник (за вежбе): Стајић Лука 

Статус предмета: Обавезан, НС 

Број ЕСПБ: 7 

Услов: није условљен 

Циљ предмета 

Стицање основних знања о садржини, закључивању и извршењу трговинских послова. 

Исход предмета  

Стечено знање о садржини, закључивању и извршењу различитих трговинских послова, као и  о 

правилима која регулишу те послове. 
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Садржај предмета 

 Теоријска настава 

 

1. Савремени пословни односи; Пословна операција; Систем пословних односа. 

2. Посао купородаје – појам, разграничења, битни елементи, закључење 

3. Посао купопродаје – обавезе странака, заједничка правила. 

4. Накнада штете код купопродаје; Компензациони послови. 

5. Прелаз ризика по Incoterms клаузулама. 

6. Промет робе у облику франшизинга и искључиве дистрибуције; Финансирање купопродаје – 

документарни акредитив. 

7. Финансирање купопродаје – самостална гаранција, факторинг, финансијски лизинг. 

8. Трговинско посредовање и заступање 

9. Шпедиција. 

10. Уговор о транспору. 

11. Осигурање. 

12.  Уговор о складиштењу. 

13. Електронска трговина. 

14. Уговор о трансферу технологије; Банкарски послови; Банкарски депозит; Банкарска гаранција, 

Платни промет. 

15. Решавање спорова путем трговачких арбитража – карактеристике, извори, врсте арбитража. 

 

Литература  

1. Небојша Јовановић, Мирјана Радовић, Вук Радовић, Трговинско право. Универзитет у Београду, 

Правни факултет 2021. 

Број часова  активне наставе 

105 
Теоријска настава: 60 Практична настава: 45 

Методе извођења наставе 

 

предавања и вежбе,  семинарски радови, 

консултације, гостовања истакнутих стручњака из праксе 

 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 
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активност у току предавања  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 : Право 

Изборно подручје (модул): право, безбедност 

Врста и ниво студија: Основне академске студије, четврта година, осми семестар 

Назив предмета: Криминаликстика 

Наставник/наставници: Проф. др Драган Манојловић, Доц.др Дејана Ђорђић 

Наставник/сарадник (за вежбе): Лолић Софија 

Статус предмета: обавезни, СА 

Број ЕСПБ: 3 

Услов: није условљен 

Циљ предмета 

Методолошки аспект- развој научног и теоријског криминалистичког критичког мишљења употребом 

нарочито егзегетичког, а по потреби и других метода, као што су упоредни, историјски, корелације, дтудије 

случаја, анализе сдржаја у савладавању наставе.  Упознавање са кључним методама у криминалистици-

тактички, оперативи,  методички, технички, аналитички, ради оспособљавања за криминалистичку анализу, 

стицање криминалистичких топичких и аргументационих знања за формулисање и развој криминалистичког 

размишљања, везаног за криминалистичко-тактичку, оперативну, методичку, техничку, аналитичку, 

форензичку и истражну садржину предметне науке; Догматски аспект- савладавање криминалистичко-

оперативне, тактичке, методичке, аналитичке, форензичке и обавештајне криминалистичке  терминологије, 

са продубљењем знања за усвајање модела криминалистичког научног и практичног  рада; Развојни аспект- 

припрема студената за уочавање битних елемената криминалистичке науке и њених дисциплина  за коју су 

се определили, а који доприносе или могу доприносити развоју криминалистичке теорије и праксе, са 

уочавањем упоредног развоја, а са циљем одржавања корака са савременим стањем теоријског, научног и 

практичног развоја дате науке; Европски аспект- савладавање стандарда Савета Европе, односно Европске 

Уније у наставном садржају дате дисциплине, са циљем припреме студената за теоријско, научно и 

практично прихватање садржаја криминалистичке  делатности у стандардима Европске Уније, ради 

спровођења криминалистичких истрага у домену Шенгенских правила;  Персонални аспект- припрема 

студената за криминалистичко- теоријско и практично расуђивање и рад у оперативним, тактичким, 

методичким, аналитичким, обавештајним и форензичким делатностима, са управљање и спровођење 

криминалистичких операција, изградњу криминалистичких тимова, операција и подухвата, те употребу 
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криминалистичког инжењеринга; Номотехнички аспект- припрема студената за израду криминалистичко-

оперативних аналитичких дела, тактичких истрага, спровођење основних кривичнопроцесних 

криминалистичких радњи, као што су: увиђај, претресање, привремено одузимање предмета, и др. Писање 

извештаја, студија, биографија, кривичних пријава и записника и др. у оквиру наставног предмета. 

Исход предмета  

Савладавањем студијског програма предмета криминалистика, студенти ће овладати теоријским и  

практичним вештинама: 1)  вођења послова полицијских, криминалистичких,  јавних и приватних 

безбедносних агенција у откривању, прикупљању и обазбеђењу доказа, потребних за покретање истрага и 

спровођење кривичног поступка; 2) спровођење тајних-прикривених криминалистичких операција у 

криминалном миљеу; 3) уградњу прикривених агената у криминални миље и криминалне организације; 4) 

препознавања метода и сепецифичности појединих криминалних делатности; 5) препознавање индикатора 

који у окужењу упућују да се припрема или већ одвија криминална делатност; 6)  управљања 

криминалистичким операцијама унутар граница земље као и на међународном нивоу; 7) препознавања и 

фиксирањa трагова на лицу места извршеног криминалног делаикта; 8) изградње криминалистичких 

аналитичких дела; 9) регрутовања, ангажовања и вођења криминалистичких обавештајних извора према 

стандардима ЕУ, као европских криминалистичких обавештајних извора и националних извора; 10) за 

развијање метода за криминалистичку истрагу свих обилика криминалних делатности консесуалних 

кривичних дела и кривичних дела непознатих извршилаца; 11) развијања криминалистичког интелиџенса 

како агенција тако и службеника у агенцијама; 12) учествовања у међународним криминалистичким 

операцијама; 13) развијања менаџерских способности за вођење послова преко слчужбеника, и вођење 

агенција, као и криминалистичких међународних захтава у садарњи са међународним организација; 14) 

поштовање и примена етичких и правних начела и људских права грађана, осумњичених, окривљених, 

оптужених и осуђених; 15)  сарадње и развијања комуникације са грађанима и приватним агенцијама на 

пословима контроле, откривања, препознавања и доказивања криминалних делатности у заштити грађана и 

њихове имовине; 16)   изградње кредибилног партнерства у међународној криминалистичкој садрњи. 

Садржај предмета 

 Теоријска настава 

 

Основе криминалистике-појам, значај, дефиниције, предмет, објект и задаци, истраживање криминала као 

задатак, развој, структура, однос са другим наукама, хеуристичка и силогистичка криминалистика 

Начела криминалистике-појам и примена, златна питања… 

Међународна криминалистичка срадња, начини сазнања за кривично дело, криминалистичке евиденције-

појам, подела, значај, врсте… кривична пријава… 

Криминалистичке процедуре-појам, криминалистичка обрада, криминалистичка контрола… 

Криминалистичке радње-појам, подела; главне криминалистичке оперативне радње: прикупљање  

обавештења и др. Основне кривичнопроцесне-криминалистичке радње: увиђај и др. 

Трасологија (трагови-појам, класификација, подела, значај, фиксирање. Криминалистичка вештачења, 

идентификација (идентитет)… 

Криминалистичке операције-појам, врсте, структура, значај, начин извођења. Криминалистички извори-
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појам, врсте, значај. Криминалистичко сазнање, податак, информација, материјална информација, 

прванорелевентна чињеница … 

Оперативни рад и спровођење доказних радњи… појам, методи, средства, инфилтрација, производи 

оперативног рада… 

Криминалистичка обавештајна делатност-појам, структура, извори, методи рада… 

Криминалистичко истраживање криминала -појам, методи, средства… до доказа… 

Откривање и доказивање кривичних дела против живота и тела… 

Откривање и доказивање кривичнмих дела против полне слободе… 

Откривање и доказивање имовинских кривичних дела 

Пети колоквијум 

Октикривање и доказивање терористичких аката, диверзија, саботажа… 

Општи поправни колоквијум 

Откривање и доказивање кривичних дела у вези са злоупотребом дрога 

Основе криминалистике-појам, значај, дефиниције, предмет, објект и задаци, истраживање криминала као 

задатак, развој, структура, однос са другим наукама, хеуристичка и силогистичка криминалистика 

Начела криминалистике-појам и примена, златна питања… 

Први Колоквијум 

Међународна криминалистичка срадња, начини сазнања за кривично дело, криминалистичке евиденције-

појам, подела, значај, врсте… кривична пријава… 

Криминалистичке процедуре-појам, криминалистичка обрада, криминалистичка контрола… 

Криминалистичке радње-појам, подела; главне криминалистичке оперативне радње: прикупљање  

обавештења и др. Основне кривичнопроцесне-криминалистичке радње: увиђај и др. 

Други колоквијум 

Трасологија (трагови-појам, класификација, подела, значај, фиксирање. Криминалистичка вештачења, 

идентификација (идентитет)… 

Криминалистичке операције-појам, врсте, структура, значај, начин извођења. Криминалистички извори-

појам, врсте, значај. Криминалистичко сазнање, податак, информација, материјална информација, 

прванорелевентна чињеница … 

Трећи колоквијум 

Оперативни рад и спровођење доказних радњи… појам, методи, средства, инфилтрација, производи 

оперативног рада… 

Криминалистичка обавештајна делатност-појам, структура, извори, методи рада… 

Криминалистичко истраживање криминала -појам, методи, средства… до доказа… 

Четврти колоквијум 

Откривање и доказивање кривичних дела против живота и тела… 
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Откривање и доказивање кривичнмих дела против полне слободе… 

Откривање и доказивање имовинских кривичних дела 

Пети колоквијум 

Октикривање и доказивање терористичких аката, диверзија, саботажа… 

Општи поправни колоквијум 

Откривање и доказивање кривичних дела у вези са злоупотребом дрога 

 

 

Практична настава 

 

Непосрдни рад на извођењу криминалистичких истрага и  операција, криминалистичких истражних радњи 

на терену-криминалистички свенаријо, сачињавање практичних писмена из области криминалистичке 

делатности; Спровођење студијских истраживачких делатности из области криминалистичких 

аналитичких анализа- презентације по тимовима студија случаја и решавање криминалистичких задатака; 

Непосредна израда  криминалистичких методичких, тактичких, оперативних и техничких као и 

обавештајних елабората;   Криминалистичка комбинаторика тактичких, оперативних, методичких и 

техничких мера и радњи уз примену криминалистичко-аналитичких метода у изградњи криминалистичких 

истрага и рада на лицу места, писања записника и пријава; Вођење прикривених криминалистичких 

операција кроз симулацију криминалистичко-тактичких ситуација по кривичним делима општег (локалног, 

тешких облика, организованог и др.) и економско финансијског криминала. 

 

Литература  

1. Манојловић Драган, Криминалистичка оператива, Беосинг, Београд, 2010.  

2. Алексић Живојин, Шкулић Милан, Криминалистика,Правни факултет Универзитета у Београду,  

2016. 

Број часова  активне наставе 75 Теоријска настава: 60 Практична настава: 15 

Методе извођења наставе 

Предавања, вежбе, семинарски радови, колоквијум,  студије случаја, рад по тимовима од три студента, 

израда студија о типовима криминалних организација и члановима, анализа значајних судских одлука и 

судксе праксе, дискусије, интерактивни  рад, презентације. 

 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања  писмени испит  
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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 : Право 

Изборно подручје (модул):право 

Врста и ниво студија: Основне академске студије, четврта година, осми семестар 

Назив предмета: Право привредних преступа и прекршаја 

Наставник/наставници: проф. др Миловић Марко 

Наставник/сарадник (за вежбе): проф. др Радан Илић 

Статус предмета: обавезни, СА 

Број ЕСПБ: 5 

Услов: није условљен 

Циљ предмета 

1.Стицање знања о привредним преступима и прекршајима, 2.Анализа елемената и санкција привредних 

преступа и прекршаја. 

Исход предмета  

Оспособљавање студената како за самосталну, доктринирану и стручну анализу привредних преступа и 

прекршајно правних појмова и института и оспособљавање студената за рад у трговинским судовима и 

органима за прекршаје, и другим установама које се баве контролом криминалитета. 

Садржај предмета 

 Теоријска настава 

 

1. Привредни преступи-општи појам 

2. Општи елементи привредних преступа 

3. Основи искључења постојања привредних преступа 

4. Одговорност за привредне преступе 

5. Нехат и умишљај код кодговорности за привредне преступе 

6. Казна-појам и врсте 

7. Заштитне мере и условна осуда 
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8. Поједине фазе поступка за привредне преступе 

9. Привредни преступи у појединим областима 

10. Прекршаји- појам и врсте 

11. Општи елементи прекршаја 

12. Одговорност за прекршаје 

13. Санкције за прекршаје 

14. Прекршајни поступак- појам и врсте 

15. Ток прекршајног поступка 

Литература  

1. Игор Вуковић, Прекршајно право, Правни факултет Универзитета у Београду, 2018. 

Број часова  активне наставе 60 Теоријска настава: 45 Практична настава: 15 

Методе извођења наставе 

 

предавања и вежбе,  семинарски радови, 

консултације, гостовања истакнутих стручњака из праксе 

 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања  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 : Право 

Изборно подручје (модул): право, безбедност 

Врста и ниво студија: Основне академске студије, четврта година, осми семестар 

Назив предмета: Радно право 

Наставник/наставници: Проф. др Саша Перишић 
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Наставник/сарадник (за вежбе): Проф. др Саша Перишић 

Статус предмета: Обавезни, СА 

Број ЕСПБ: 4 

Услов: није условљен 

Циљ предмета 

Стицање знања о начину регулисања радних односа, тј. односа који се на раду и поводом рада успостављају 

између послодаваца и  запослених. 

Исход предмета  

Познавање и оспособљеност за самосталну примену прописа из области рада и радних односа. 

Садржај предмета 

 Теоријска настава 

 

1.   Појам, настанак и развој радног права   

2.   Извори радног права  

3.   Заснивање радног односа 

4.   Основна права, обавезе и одговорности послодаваца и запослених  

5.   Заштита појединих категорија запослених (омладине, жена, инвалида)  

6.   Зарада, накнада зараде и друга примања запослених 

7.   Субјекти  колективног радног права. Колективни уговори.  

8.   Вођење евиденција у области рада 

9.   Мобинг  

10. Престанак радног односа   

11. Надзор над применом прописа о радним односима 

12. Решавање радних спорова  

13. Рад ван радног односа. Самозапошљавање.   

14. Здравствено, пензијско и инвалидско осигурање запослених  

15. Осигурање за случај незапослености. 

 

Практична настава  

Вежбе, стручна посета Националној служби  за  запошљавање,  Фонду  за пензијско и инвалидско 

осигурање, Агенцији за мирно решавање радних спорова и кадровској служби неке институције. 

Литература  

1. Бранко Лубарда, Увод у радно право, Правни факултет Универзитета у Београду, 2018. 
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Број часова  активне наставе 60 Теоријска настава: 45 Практична настава: 15 

Методе извођења наставе 

 

предавања и вежбе,  семинарски радови, 

консултације, гостовања истакнутих стручњака из праксе 

 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања  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 : Право 

Изборно подручје (модул): право 

Врста и ниво студија: Основне академске студије (четврта година, осми семестар) 

Назив предмета: Право ЕУ 

Наставник/наставници: Доц. др Мудринић Љиљана 

Наставник/сарадник (за вежбе): Доц. др Мудринић Љиљана 

Статус предмета: Обавезан, СА 

Број ЕСПБ:5 

Циљ предмета 

Увид у: настанак и развој ЕУ, надлежности и органе ЕУ, основне појмове, институте и установе права ЕУ, 

проширење ЕУ, приступање Србије ЕУ и дејство приступања на правни систем Србије. 

Исход предмета 

 Усвајање основних појмова, установа, института и битних елемената правног поретка ЕУ, битних грана 

права ЕУ и проширења ЕУ. Студенти треба да стекну способност да стечена знања продубљују и 

примењују. 

 

Садржај предмета 
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 1. Процес европске интеграције  

2. Уговори о ЕУ 

3. Основи права ЕУ 

4. Проширење  

5. Основна права грађана ЕУ  

6. Органи ЕУ 

7. Функционисање ЕУ 

8. Надлежности ЕУ  

9. Развој циљева европске интеграције 

10. Однос права ЕУ и права држава чланица 

11. Интеграција 

12. Значај европске интеграције 

13. Однос Србије и ЕУ 

14. Хармонизација 

15. Споразуми Србије у процесу приступања 

Литература  

М. Стевановић, Увод у право ЕУ и европске интеграције, Београд:Мегатренд, 2019. 

Број часова  активне наставе 

60 
Теоријска настава: 45 Практична настава: 15 

Методе извођења наставе 

предавања и вежбе,  семинарски радови, 

консултације, гостовања истакнутих стручњака из праксе 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања  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 
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Студијски програм : Право 

Изборно подручје (модул):право 

Врста и ниво студија: Основне академске студије, четврта година, осми семестар 

Назив предмета: Дипломатско конзуларно право 

Наставник/наставници: Проф. др Балтезаревић Весна 

Наставник/сарадник (за вежбе): Стајић Лука 

Статус предмета: Изборни, ТМ 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: није условљен 

Циљ предмета 

Стицање продубљених знања о правилима међусобног општења институционалних субјеката међународног 

јавног права, као и усвајање теоријско-методолошког  разумевања механизама, носилаца и поступака којима 

се спроводи то општење, као и проблема са којима се правила дипломатског и конзиларног права сучељавају 

у пракси. 

Исход предмета  

Способност за теоријску и стручну анализу домета, могућности, поступака, мера и активности које су на 

располагању институционалним субјектима у мешусобном општењу, као и компетентност артикулације 

резултата анализе. 

Садржај предмета 

 Теоријска настава 

 

1.Појам и историјат дипломатског и конзуларног права: Настанак и развој;  

2. Унутрашњи органи за међународно представљање и одржавање међународних односа: Шеф државе, 

Парламент, Влада,  

3. Министар иностраних послова, Министарство иностраних послова;  

4. Сталне дипломатске мисије: Право посланства, Класе и ранг дипломатских представника, Презеанс,  

5. Дипломатски кор, Дипломатско особље, Дипломатски језик,  

6. Успостављање дипломатских односа и отварање дипломатске мисије, Сагласност за отварање 

дипломатске мисије, Особље дипломатске мисије, Агреман, Предаја акредитивних писама, Крај 

дипломатске мисије, Престанак функције шефа и чланова дипломатске мисије, Прекид дипломатских 

односа,  

7. Функције дипломатске мисије, Дипломатски азил, Дипломатске привилегије и имунитети, Статус 
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дипломатске мисије, Дипломатска вализа, Слобода кретања,  

8. Привилегије и имунитети дипломатског и осталог особља дипломатске мисије, Трајање имунитета;  

9. Специјалне мисије: Ad hoc дипломатија, Конвенција о специјалним мисијама, Презеанс шефова 

дипломатских мисија, Седиште специјалне мисије, Облици специјалне мисије, Функције специјалне мисије, 

Састанак специјалних мисија на територији треће државе, Слање одн. пријем специјалне мисије и 

дипломатски одн. конзуларни односи између две државе, Специјалне мисије и питање признања држава и 

влада, Однос између специјалне и сталне дипломатске мисије, Почетак и крај специјалнем исије, Олакшице, 

привилегије и имунитети специјалне мисије, Дипломатија на врху (самити);  

10. Kонзулати: Историјат установе конзула, Кодификација конзуларног права, Дипломатски и конзуларни 

односи, Однос између дипломатске мисије и конзулата, Прекид дипломатских односа,  

11. Отварање конзулата, Право на отварање конзулата и клаузула највежег повлашћења, Класе шефова 

конзулата, Именовање и прихватање шефова конзулата – патентно писмо и егзекватура, Привремени 

вршилац дужности (жеран), Особљље конзулата,  

12. Конзуларни кор, Конзуларне функције, Државлјанство и конзуларне функције, Општење конзулата са 

органима државе пријема, Конзуларна и дипломатска интервенција, Вршење дипломатских функција од 

стране конзуларних функционера, Олакшице, привилегије и имунитети чланова конзулата, Почасни конзули, 

Прекид конзуларних односа и затварање конзулата и престанак функција члана конзулата;  

13. Mултилатерална дипломатија: Сталне мисије, Представљање држава у њиховим односима са 

међународним организацијама, Мисије држава при међународним организацијама, Именовање чланова и 

састав мисије, Статус мисије, Привилегије и имунитети шефа и особља мисије, Делегације при органима 

међународних организација и на међународним конференцијама, Делегације посматрача при органима 

међународних организација и на међународним конференцијама,  

14. Статус међународних организација, Функционери и службеници међународних организација 

(међународни службеници);  

15. Бечке конвенције о дипломатским односима, конзуларним односима и представљању држава и 

Конвенција о специјалним мисијама – међусобни односи појединих решења и одредаба: Узајамна кумулација 

функција и представништава, Бечке конвенције и имунитети и привилегије, Значај Бечких конвенција и 

Конвенције о специјалним мисијама за савремено дипломатско и конзуларно право, Ирегуларни канали 

дипломатског општења и парадипломатија, Парадипломатија. 

Литература  

1. Међународно право представљања (дипломатско и конзуларно право), Миленко Креча, Универзитет у 

Београду, Правни факултет, 2021 

Број часова  активне наставе 45 Теоријска настава: 30 Практична настава: 15 

Методе извођења наставе 

 

предавања и вежбе,  семинарски радови, 

консултације, гостовања истакнутих стручњака из праксе 
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Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања  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 : Право 

Изборно подручје (модул):право 

Врста и ниво студија: Основне академске студије, четврта година, осми семестар 

Назив предмета: Еколошко право 

Наставник/наставници: Проф. др Војислав Јовић, Доц. др Вељко Благојевић 

Наставник/сарадник (за вежбе): Доц. др Вељко Благојевић 

Статус предмета: изборни, АО 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: није условљен 

Циљ предмета 

Методолошки аспект: развијање научно-теоријског мишљења, разумевања и тумачења концепта еколошког 

права и његових основних принципа; усвајање вредности и развијање способности критичког и иновативног 

истраживања појединих инсититута еколошког права; научно и емпиријско истраживање еколошкоправних 

института базирано на примени аналитичких, историјских, упоредноправних и других метода научног 

истраживања; сагледавање и тумачење еклошкоправних норми националног законодавства и њихове  

кореалције са савременим међународним еколошкоправним стандардима. Догматски аспект: стицање и 

усавршавање научноистраживачког приступа у изучавању еклошког права;  Персонални аспект:анализа и 

тумачење еколошкоправних института у контексту еколошке политике и  развијање способности за њихову 

евалуацију и практичну примену; стицање знања и развијање способности за уочавање, препознавање и 

тумачење савремених еколошких претњи и адекватно реаговање на појаве које могу да представљају 

потенцијалну еколошку опасност; стицање знања у области еколошкоправне политике и пружање доприноса 

њеном усавршавању.    

Исход предмета  

Савладавањем студијског програма основних академских студија из предмета "Еколошко право", студенти 
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ће овладати теоријским, научноистраживачким и практичним вештинама и способностима: 1) дефинисања и  

тумачења теоријског оквира еколошког права; 2) тумачења и примене националних и међународних правних 

стандарда у области спровођења еколошке политике; 3) начинима и облицима индивидуалног и сваког 

другог облика учешћа у активностима које ће допринети бољој еколошкоправнојзаштити и унапређењу 

животне средине; 4) уочавању, препознавању, тумачењу и реаговању на појаве и догађаје који представљају 

еколошку претњу, или потенцијалну еколошку опасност; 5) компетентне примене правних института 

еколошке заштите; 6) компетентног учешћа у процесу усавршавања националне нормативе у области 

еколошког права и имплементације међународних правних стандарда;7) давања доприноса у заштити и 

унапређењу природних вредности; 8) учествовања у поступцима заштите и унапређења биодиверзитета и 

геиодиверзитета, и у поступцима стратешке процене утицаја и процене утицаја на животну средину   

Садржај предмета 

 Теоријска настава 

 

 1) етимологија еколошког права и теоријски оквири његовог изучавања;  

2) еколошкоправна политика;  

3) правни инструменти еколошке заштите;  

4) еколошки деликти и њихово доказивање;  

5) међународни еколошкоправни стандарди;  

6) примарни еколошкоправни стандарди Уједнињених нација;  

7) секундарни еколошкоправни стандарди Европске Уније;  

8) правни оквири еколошке заштите у Републици Србији;  

9) екоилошкоправна заштита ваздуха;  

10) еколошкоправна заштита вода;  

11) еколошкоправна заштита геодиверзитета;  

12) еколошкоправна заштита биодиверзитета;  

13) еколошкоправна заштита од буке и вибрације, јонизујућег и нејонизујућег зрачења;  

14) еколошкоправни аспекти поступања са отпадним материјалом;  

15) стратешка процена утицаја и процена утицаја на животну средину, заначај јавности у поступку 

еколошкоправне заштите животне средине.   

 

Практична настава 

 

Вежбе: студија случаја у примени појединих правних инструмената еколошке заштите; непосредан рад 

мање групе студената на статистичком истраживању појединих еколошких деликата; непосредна 

опсервација пјединих мерних места на којима се спроводи мониторинг квалитета ваздуха; студија случаја 

процене утицаја и стратешке процене утицаја на животну средину; студија случаја у поступку издавања 
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интегрисане дозволе; непосредан увид у документацију која је сачињена у поступку доношења појединих 

одлука надлежног органа.       

Литература  

1. Стеван Лилић - Мирјанa Дрновак, Еколошко право, друго издање, Правни факултет, Београд, 2014. 

2. Дејан Миленковић, Збирка прописа из области заштите животне средине, Службени гласник, Београд, 

2006. 

3. Александра Чавошки, Еколошко право: хармонизација домаћег законодавства са правом Европске 

уније, Институт за упоредно право, Београд, 2004. 

4. Brian Baxter, A Theory of Ecological Justice, Routledge, London - New York, 2005. 

5. Закон о заштити животне средине (Сл.гл.РС, бр. 135/2004 – 72/2009). 

Број часова  активне наставе 45 Теоријска настава: 30 Практична настава: 15 

Методе извођења наставе 

 

предавања и вежбе,  семинарски радови, 

консултације, гостовања истакнутих стручњака из праксе 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања  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 : Право 

Изборно подручје (модул):право 

Врста и ниво студија: Основне академске студије, четврта година, осми семестар 

Назив предмета: Јавне финансије 

Наставник/наставници: Проф. др Совтић Крунислав 

Наставник/сарадник (за вежбе): Проф. др Совтић Крунислав 

Статус предмета: изборни, ТМ 

Број ЕСПБ: 6 
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Услов: није условљен 

Циљ предмета 

Циљ предмета је стицање способности студената да финансијску теорију проверавају у односу на сложено 

друштвено-економско окружење, у којем се одлуке у вези са јавним сектором доносе и спроводе, и схвате да 

већина наших одлука и избора у приватном и пословном животу има фискалне последице, упознавање 

студената са актуелним трендовима у сфери јавног финансирања (пореске и буџетске реформе); могућност 

сагледавања мера владе у домену фискалне политике и њихових ефеката; развијање способности анализе 

успешности финансијске делатности државе. 

Исход предмета  

Савладавањем програма предмета кроз планиране активности и облике наставе/учења, очекује се да студент: 

1)разуме принципе, механизме и ефекте финансијске делатности државе; 

2)промени начин размишљања о текућим друштвено-економским проблемима везаним за јавно 

финансирање; 

3)стекне способност за боље управљање јавним финансијама; 

4)схвати разлоге и потребу за државном интервенцијом у привреди и друштву која изискује њено 

финансијско ангажовање; 

5)створи позитиван став према извршавању пореских обавеза уз подизање нивоа пореске свести; 

6)препозна у дневно-политичкој стварности основно деловање институција јавних финансија. 

Садржај предмета 

 Теоријска настава 

 

1.Увод у јавне финансије и финансијско право (Појам и предмет јавних финансија); 

2.Карактеристике финансијске привреде; Иституције јавних финансија; Појам и предмет финансијског 

права);  

3.Теорија јавних расхода (Јавна добра, врсте и обележја; Појам и врсте екстерналија; Појам, обележја и 

врсте јавних расхода; Тенденција пораста јавних расхода; Ефекти, ефикасност и рационалност јавних 

расхода); 

4.Теорија јавних прихода (Појам,карактеристике и врсте јавних прихода; Појам и обележја фискалних 

прихода (дажбина);Економски извори дажбина; 

5.Појам и карактеристике пореза; Циљеви опорезивања; Класификације пореза; Битни елементи пореза; 

Појам и врсте принципа опорезивања; Порескоправни однос-појам и компоненте; Субјекти порескоправног 

односа;  

6.Пореска администрација-организација и функције; 

7. Порески дужници; Права и обавезе пореских обвезника; Појам и врсте ефеката опорезивања; Појам и 

врсте избегавања плаћања пореза; 

8.Пореска кривична дела и њихово сузбијање; Међународно пореско планирање; Економски ефекти 
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опорезивања;  

9.Структура савремених пореских система; Системи пореза на доходак физичких лица; 

10.Системи пореза на добит корпорација; Општи порез на промет-појам и врсте; Режим пореза на 

додату вредност; Акцизе; 

11.Опорезивање имовине; Савремене пореске реформе; Хармонизација пореза у ЕУ; 

12.Остали фискални приходи (царине, таксе, доприноси за обавезно социјално осигурање); 

13.Теорија јавног зајма (Појам и карактеристике јавног зајма; Класификација јавног зајма; Емисија и 

отплата јавног зајма); 

14.Теорија буџета (Буџет-појам и правна природа буџета; Буџет у финансијској теорији и политици; 

Функције и врсте буџета; Буџетска начела;  

15.Процедура израде и доношења буџета; Извршење буџета; Завршни рачун буџета и буџетска контрола; 

Савремене буџетске реформе; Финансирање ЕУ) 

Литература  

1. Милева Анђелковић, Јавне финансије и финансијско право, Центар за публикације, Правни факултет, 

Ниш, 2018. 

Број часова  активне наставе 45 Теоријска настава: 30 Практична настава: 15 

Методе извођења наставе 

 

предавања и вежбе,  семинарски радови, 

консултације, гостовања истакнутих стручњака из праксе 

 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања  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 : Право 

Изборно подручје (модул):право 
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Врста и ниво студија: Основне академске студије, четврта година, осми семестар 

Назив предмета: Медијско право 

Наставник/наставници: Проф. др Весна Балтезаревић 

Наставник/сарадник (за вежбе): Проф. др Весна Балтезаревић 

Статус предмета: Изборни, АО 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: није условљен 

Циљ предмета 

Мотивација за увођење овог предмета у наставу је упознавање студената са слободом информисања која 

подразумева отвореност и доступност јавног информисања, под равноправним условима, свим учесницима у 

јавном животу земље. Главни проблем који се јавља са појавом медија је тенденција да се јавности упућује 

једносмерна комуникација, односно да пласирање информација према грађанима не пружа прилику јавности 

да комуницира о важним друштвеним питањима.Карактеристике настанка и развоја медијске регулативе 

имају обележје човекове непрекидне борбе да се обезбеди слободан приступ информацијама и право на 

истину. 

Нове медијске технологије доносе незаустављиве промене на медијској сцени. Дигитална телевизија, 

интернет, мобилни медији... постају део свакодневице и суштински мењају начин на који доживљавамо 

медије и однос према медијском садржају. Нови медији утичу на економску, социјалну и политичку сферу, 

али доводе и до потребних нових правних оквира и додатних регулатива.Концентрација власника медија 

натерала је новинаре да потраже средства за одбрану професије. Одговор је пронађен у формирању 

новинарских професионалних синдиката и удружења, са намером да се заштити истраживачко новинарство 

и истинитост информација које новинари дистрибуирају. 

С обзиром на податак да се масовни медији управо налазе у власништву „концентрисане моћи” у рукама 

малог броја људи, можемо да очекујемо још већи притисак на медије с једне стране и појачану злоупотребу 

публике с друге стране. Поред доминантног положаја и контроле тржишта роба и услуга, и финансијског 

тржишта, развојем глобалних медија елите немилосрдно освајају и тржиште информација. Тек стављањем 

информација под контролу, могу да буду сигурне да им је и комплетна глобална јавност добро „обрађена” да 

слуша, да гледа и не пита ништа.  

Само медијски образован грађанин може да се укључи равноправно у интеракцију са медијима. Од грађана 

се тражи да буду медијски писмени, да прате развој технологије у медијској сфери и да му се 

прилагођавају.Међутим, на сцени је присутна аутоцензура медијских ентитета јер они зависе од прихода од 

рекламирања, од политичке подршке и својих спонзора.  

Интернет је промовисао корисника информација из пасивног примаоца информација у активног медијског 

учесника.Знатан део медијског онлајн простора још увек није обухваћен правном регулативом што доводи 

до бројних кршења људских права, али и до озбиљних криминалних радњи које остају изван домета закона. 

Циљ регулације нових медија треба да буде усмерен према постављању чврстих темеља на којима ће моћи 

да се изграде методе за одбрану људског достојанства и приватности у оквиру сајбер простора. Осим 

државне регулације медијског простора, новинарска професија треба да обезбеди и механизме 

саморегулације. У медијском смислу, саморегулација или одговорност медија означава да новинари и 
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уредници заједнички дефинишу правила/кодекс понашања за новинаре, и старају се да се иста поштују.То се 

постиже добровољним споразумом између медијских професионалаца.   

Исход предмета  

Инсистирањем на интерактивној анализи проблематике, студенти треба да стекну знање које им је 

неопходно да би овладали начелима и праксом будуће професије. Вештине и знања која се касније развијају 

у професионалном животу уче се и стичу. Улога извођења овог предмета јесте да се поставе чврсти темељи 

на којима се гради професионализам. Фаза образовања у каријери професионалца је неопходна за усађивање 

свести о значају укључивања медија у мултиетничка и мултикултурална друштва, и нарочито допринос који 

медији и медијски посленици могу да дају промовисању културе толеранције и остваривању права на 

истиниту информацију, али и учешће јавности у креирању медијске политике.Будући медијски посленици 

треба да схвате реалност окружења у коме живе и раде, као и да стекну вештине да препознају манипулацију 

јавности од стране појединих медија. 

Садржај предмета 

 Теоријска настава 

 

П-01Значај изучавања права. 

Настанак и развој правне науке. Извори права, правне норме, субјекти права. 

П-02Слобода изражавања и комуникације. Историјск иразвој медија. 

П-03Медијска елита и концентрација власништва над медијима. 

П-04Медијска публика. Масовн одруштво. 

Настанак глобалног села (телевизија као “кривац”). 

П-05Виртуелна комуникација и социјалне мреже. Бекство у слободу-паралелнареалност. 

Постхуманодруштво? 

П-06Савремен оновинарство.Медијска сцена. 

П-07 Новинарска слобода.Угроженост новинарске професије. 

П-08Медијска манипулација. Савремена митологија. Медијска употреба човека. Манипулисање нервним 

системом. 

П-09Одбран аправа на информисање. 

П-10 Контроверзе у регулисању нових медија. 

П-11 Медијска писменост.  

П-12Медијска саморегулација. 

П-13Медијски омбудсман. 

П-14Грађанско новинарство. 

П-15Значај етичких кодекса и примене права. 

Литература  

1. Весна Балтезаревић & Радослав Балтезаревић (2015). Медијско позориште.Београд: Алма Матер 
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Еуропаеа Београд 

2. Весна Балтезаревић (2008). Пословно право. Београд: Мегатренд. Стр. 43-77. 

Број часова  активне наставе 45 Теоријска настава: 30 Практична настава: 15 

Методе извођења наставе 

 

предавања и вежбе,  семинарски радови, 

консултације, гостовања истакнутих стручњака из праксе 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања  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 : Право 

Изборно подручје (модул):Право 

Врста и ниво студија: Основне академске студије, четврта година, осми семестар 

Назив предмета: Медицинско право 

Наставник/наставници: Доц. др Малетић Драгана 

Наставник/сарадник (за вежбе): Доц. др Малетић Драгана 

Статус предмета: Изборни, СА 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: није условљен 

Циљ предмета 

Методолошки аспект- развој научног и теоријског  критичког мишљења употребом нарочито егзегетичког, а 

по потреби и других метода, као што су упореднa, историјскa, метода корелације, анализе садржаја и  

студија случаја.   Упознавање са теоријском мисли о медицинском праву , као предмету  у  коме се 

преплићу, медицина и право , ради оспособљавања за анализу односа у које ступају лекар и његов пацијент , 

стицање научних  знања за формулисање и развој  размишљања, везаног за предметну дисциплину.  

Догматски аспект- савладавање    терминологије медицинског права, са продубљењем знања за усвајање 

модела  научног и практичног  рада. Развојни аспект- припрема студената за уочавање битних елемената 
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медицинског права, 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 дате дисциплине.  Европски аспект- савладавање стандарда Савета Европе, односно Европске Уније 

у наставном садржају дате дисциплине, са циљем припреме студената за теоријско, научно и практично 

прихватање правих проблема у медицини.  Номотехнички аспект- припрема студената за израду   

аналитичких дела,   писање извештаја, студија, биографија и др. у оквиру наставног предмета. 

Исход предмета  

Савладавањем студијског програма предмета медицинско право, студенти ће овладати теоријским и 

практичним вештинама: 1) разумевевања материје медицинског права 2) препознавања разлика између 

правних и етичких извора медицинског права;  3)  разумевања  професиоалне одговорости медицинскох 

посленика 4) препознавања  процесог положаја оштећеног пацијента у парници за накнаду штете настале 

услед лекарске грешке, 5)  препознавање разлика између процесног положаја оштећеног у парничном и 

кривичном поступку  разумевање свих  аспеката односа у који ступају лекар и његов пацијент  (правног, 

етичкг, социомедицинског);  6)  разумевање права која припадају пацијету на  основу Устава и закона , са 

посебним освртом на право на обавештење о предложеној медицинској мери,  право да слободо и неометано  

донесе одлуку да предложену медицинску меру прихвати или одбије, право на приватост, и право на 

поверљивост; 7) разумевање процесног значаја пристанка пацијента на  предложену медициску меру; 8) 

припремања да буду научно-теоријски и практично оспосбљени да  саставе тужбу против здравствене 

установе  за наканаду штете настале услед лекарске грешке, теоријски и практично оспосбљени да сачине 

текст кривиче пријаве  за кривична дела против здравља; 9)  да буду едуковаи  за поступање пред судом у 

поступцима  који се воде због лекарске грешке, неуказивања лекарске помоћи, и несавесног лечења 

болесника, као и у прекршајим и дисциплиским пступцима; 10) да буду едуковани за правне проблеме 

прекида трудоће,  трансексуалности, еутаназије ,  медициских огледа на човеку,  трасплатације оргаа и ткива 

у сврху лечења  и здравственог праћења и терапије бола пацијената у термиалним стањима.   

Садржај предмета 

 Теоријска настава  

1) развој теоријске мисли  о медицинском праву ;  

2) схватање појма појма и садржаја медицинског права;  

3) права  пацијената-општи осврт;  ;  

4) Колоквијум  

5) права која  припадају појединим групама пацијената ка што су: пацијенти у термиалним стањима ,  

пацијенти који учествују  у поступку биомедицински потпомогнутог оплођења, пацијенти који учествују у 

клиничком испитивању лекова, пацијеткиње у поступку прекида трудоће, пацијенти који штрајкују глеђу , 

пацијети у поступку  трансплатације ткива и оргаа у сврху лечења, и пацијенти оштећеог менталног 

здравља.  

6) заштита права пацијената (судска заштита,  заштита пред Судом части лекарске коморе, Заштитник 

права грађана, Заштитник права осигураика;  

7) професиоална слобода лекара, 
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8) Колоквијум  

9) самолечење –прави, етички и социомедицински аспекти;  

10)  процесни положај учесника  у поступку за наканаду штете настале услед лекарске грешке,  

патреалистичка и дефазивна медицина;   

11)  лекарска  грешка –појам и основне одредице;  

12) Колоквијум   

13) одговорост здравствен установе за штету насталу  услед погрешног лечења пацијета;  

14) одговорост лекра (кривича, грађанска, прекршајна и дисциплинска одоворност  

15) Одбрана семинарских радова 

 

Практична настава 

 

Непосрдни рад на истраживању правних  проблема у медицини  у тимовима од  три студента, 

присуствовање  судским поступцима   у споровима насталим  услед лекарске грешке који се воде пред 

Првим основним судом у Београду и Вишим судом у Београду, Спровођење истраживачких студија  везаих 

за права пацијената,  презентације по тимовима - студија случаја и решавање конкретних задатака; 

Непосредна издара  стручих радова  са темом  у области медициског права. 

Литература  

1. Симић Јелена, Лекарска грешка-Грађанска одговорност због лекарске грешке, Београд: Универзитет 

Унион и ЈП Службени гласник, 2018. 

2. Група аутора (36) “Актуелости медицинског права” Центар за правна истраживања, Београд 2019. 

3. Mарија Драшкић „Правни аспекти транссексуализма“ у књизи »Транссексуализам – 

мултидисциплинарни феномен« (уредници Д. Дуишин и М. Ђорђевић, Београд, 2016, стр. 328-351 

4. Јаков Радишић, Медицинско право, Универзитет Унион, Правни факултет, 2008. 

Број часова  активне наставе 45 Теоријска настава: 30 Практична настава: 15 

Методе извођења наставе 

 

предавања и вежбе,  семинарски радови, 

консултације, гостовања истакнутих стручњака из праксе 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања  писмени испит  

практична настава  усмени испт 30-70 
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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 : Право 

Изборно подручје (модул): право, безбедност 

Врста и ниво студија: Основне академске студије, четврта година, осми семестар 

Назив предмета: Судско организационо право 

Наставник/наставници: проф. др Војислав Јовић, проф. др Миловић Марко 

Наставник/сарадник (за вежбе): проф.др Радан Илић 

Статус предмета: Изборни, СА 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: није условљен 

Циљ предмета 

Допринос даљем развоју судског организационог права као посебне гране права које обухвата систем 

правних норми о положају, организацији и надлежности судова, о статусу и положају судије као носиоца 

судске функције и о примени права путем доношења судских одлука, као и о другим институцијама јавном 

тужилаштву и адвокатури чије су функције повезане са функцијом правосуђа коју врши суд и које помажу 

суду у процесу одлучивања и примени права. Научно изучавање ових проблема има за циљ да допринесе 

јачању владавине права  и демократских институција друштва и контроли вршења правосудне функције у 

друштву. 

Исход предмета  

Да пружи сазнања  о теоријско – методолошким основама организације и надлежности судова; да омогући 

спознају упоредоно правних решења судске организације и правосудних органа;  да  подстакне  стварање 

критичког суда о онима  који обављају  одговорне судске и друге послове у правосуђу. 

Садржај предмета 

 Теоријска настава 

 

1.Настанак и развој судско организационог права;  

2. Судови; Уставна начела о судовима, Врсте судова;  

3. Надлежност судова; Месна и стварна надлежност;  

4. Избор и надлежност Врховног касационог суда Србије;  

5. Избор судија и надзор над њиховим радом,  
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6.Престанак функције и разрешење судија,  

7. Стручни сарадници и судијски приправници – Избор и послове које обављају, Одговорност за штету која 

настаје радом судија, Врста штете и њихова накнада,  

8. Избор и надлежност Високог правосудног савета;  

9. Јавно тужилаштво; Основна функција, Организација и рад тужилаштва, Надлежност и овлашћења 

јавног тужилаштва,  

10. Месна и стварна надлежност, Избор јавних тужилаца и њихових заменика, Престанак вршења 

функције и разрешење;  

11. Избор и надлежности Државног већа тужилаштва;  

12.Правобранилаштво; Делокруг и положај, Начела организације и делатности, Надлежност;Услови за 

постављање, положај и престанак функције, Запослени;  

13. Арбитраже, мировна већа и дисциплински судови;  

14.Адвокатура, Функција адвоката, Услови за вршење адвокатске делатности, њихова права и дужности, 

Дисциплинска одговорност адвоката и адвокатских приправника, Поступак и санкције које се могу изрећи, 

Адвокатска комора – формирање, надлежност, права и обавезе.  

15. Остали видови стручне правне помоћи 

Литература  

1. Ного Срето., Судско право, Мегатренд универзитет, 2010. 

2. Весна Ракић Водинелић, Правосудно организационо право, Службени гласник, 2012 

3. Закон о уређењу судова, Закон о судијама, Закон о јавноим тужилаштву 

4. Закон о адвокатури 

5. Закон о арбитражи 

6. Закон о јавном правобранилаштву 

Број часова  активне наставе 45 Теоријска настава: 30 Практична настава: 15 

Методе извођења наставе 

 

предавања и вежбе,  семинарски радови, 

консултације, гостовања истакнутих стручњака из праксе 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања  писмени испит  

практична настава  усмени испт 30-70 

колоквијум-и 30-70 ..........  
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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 : Право 

Изборно подручје (модул): право, безбедност 

Врста и ниво студија: Основне академске студије (четврта година, осми семестар) 

Назив предмета: Стручна пракса 

Статус предмета: Обавезан, СА 

Број ЕСПБ:3  

Циљ предмета 

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. 

Студент добија 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 

према потребама праксе и да саобразно тим захтевима усаврше своје компетенције како би били успешнији 

на тржишту рада. 

Исход предмета  

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. 

Садржај предмета 

 Стручна пракса је посебна наставна активност која 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. 
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Процес стручне праксе састоји се из пет фаза:  

1 – 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). 

Литература  

1. Литература по препоруци руководиоца стручне праксе 

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. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања  писмени испит  

практична настава  усмени испт  

колоквијум-и  ..........  

семинар-и    

Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени 
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испт, презентација пројекта, семинари итд...... 

*максимална дужна 2 странице А4 формата 

 

 

Студијски програм : Право 

Изборно подручје (модул): безбедност 

Врста и ниво студија: Основне академске студије, четврта година, осми семестар 

Назив предмета: Корпоративна безбедност 

Наставник/наставници: Доц. др Милетић Перица 

Наставник/сарадник (за вежбе): Доц. др Милетић Перица 

Статус предмета: Обавезни, НС 

Број ЕСПБ: 5 

Услов: није условљен 

Циљ предмета 

Стицање основних знања о корпоративној безбедности са тежиштем на њеној функцији као саставном делу 

пословне функције у друштву и корпорације и задатку да пословни систем учини максимлно заштићеним у 

околностима свакодневног увећања неизвесности и ризика. 

Исход предмета  

Оспособљавање студената да схвате место и улогу корпоративне безбедности у идентификовању, 

превентивном деловању и ефикасном реаговању на савремене изазове, ризике и претње безбедности у 

једном (друштву) и корпорацијама и да самостално анализирају безбедносне појаве, процесе и догађаје, у 

предузећу, са становишта: услова у којима су настали; мотива, циљева и сврха њиховог дешавања; субјеката 

угрожавања и субјеката заштите од угрожавања; начина, метода, активноси и укупних ефеката њиховог 

деловања. 

Садржај предмета 

 Теоријска настава 

 

1. Безбедност и заштита бизниса (појам, неопходност заштите бизниса, структура управљања 

заштитом бизниса) 

2. Опасности и претње бизнису- идентификација претњи, ризика и повредљивости 

3. Савремени аспекти теорије корпоративне безбедности 

4. Корпоративна безбедност у светлу савремених корпоративних стратегија 

5. Задаци и правци развоја корпоративне безбедности- програми превенције угрожавања 

6. Методе управљања и ефикасност заштите бизниса 

7. Први колоквијум 
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8. Информациона безбедност 

9. Економска безбедност 

10. Правно и кадровско обезбеђење бизниса 

11. Практични аспекти корпоративне безбедности- управљање системом безбедности предузећа 

12. Организација корпоративне безбедности у корпорацији 

13. Процена и планирање одговора на инциденте у корпоративном окружењу 

14. Аудит корпоративне безбедности- анализа случаја у корпоративној безбедности 

15. Други колоквијум 

Литература  

1. Milojko Nikolić i Stevan Sinkovski, Korporativna bezbednost. „Banjac grafika“, Beograd, 2013. 

2. Slobodan Marković, Korporativna i korporacijska bezbednost, USEE, Novi Sad, 2013. 

3. Мирослав Милутиновић, Корпоративна безбедност, Висока струковна школа за безбедност, Ниш, 2011. 

Број часова  активне наставе 60 Теоријска настава: 45 Практична настава: 15 

Методе извођења наставе 

 

предавања и вежбе,  семинарски радови, 

консултације, гостовања истакнутих стручњака из праксе 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања  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 : Право 

Изборно подручје (модул): безбедност 

Врста и ниво студија: Основне академске студије, четврта година, осми семестар 

Назив предмета: Еколошка безбедност 

Наставник/наставници: Доц. др Благојевић Вељко 

Наставник/сарадник (за вежбе): Доц. др Благојевић Вељко 
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Статус предмета: Обавезни, СА 

Број ЕСПБ: 5 

Услов: није условљен 

Циљ предмета 

Стицање знања и способности неопходних за разумевање значаја и решавање проблема безбедности 

животне средине; да оспособи студенте за разумевање, тумачење и примену националних прописа и 

међународних извора права у области животне средине ради унапређивања безбедности животне средине. 

Исход предмета  

Способност идентификације најзначајнијих извора угрожавања безбедности животне средине; способност 

организације мера ради супростављања појавама угрожавања безбедности животне средине и санирања 

последица; познавање најзначајнијих извора права животне средине и разумевање њиховог значаја за 

еколошку безбедност. 

Садржај предмета 

 Теоријска настава 

 

1.Увод, предмет изучавања, основни појмови (људска безбедност, еколошка безбедност, енергетска 

безбеднсот, здравље, животна средина, екологија, еколошки менаџмент, одрживи развој, итд); однос са 

другим дисциплинама;  

2. Међународни институционални аспекти управљања заштитом животне средине и еколошке 

безбедности;  

3-4. Глобални проблеми животне средине као извор угрожавања безбедности (климатске промене, 

управљање хемикалијама и отпадом, индустријски акциденти, заштита биодиверзитета, управљање 

водним рерусима);  

5. Регионални проблеми животне средине и еколошка безбедност: Економска Комисија УН за Европу, 

Савета Европе;  

6. Европска унија и еколошка безбедност;  

7. Људска права и заштита животне средине  

8. Улога јавности у безбедносној политици;  

9. Међународни конфликти у вези са коришћењем заједничких природних ресурса и оружани сукоби и 

заштита животне средине;  

10. Проблеми животне средине у РС и еколошка безбедност (извори угрожавања, последице, мере);  

11. Национално право животне средине (право на здраву животну средину; систем и субјекти система  

заштите животне средине);  

12. Процена утицаја на животну средину; стратешка процена утицаја на животну средину; интегрисано 

спречавање и контрола загађивања животне средине;  

13. Заштита ваздуха; заштита и управљање водама; заштита природе;  
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14. Управљање отпадом; бука; индустријски акциденти; јонизујуће и нејонизујуће зрачење;  

15. Кривичноправна заштита животне средине и грађанско-правна заштита  животне средине. 

Литература  

1. Радовић, В. Безбедност животне средине: Еволуција и савремени приступи, Универзитет Едуконс, 

Сремска Каменица, 2013. 

2. Тодић, Д., Савремена политика и право животне средине, Мегатренд, Београд, 2008.   

3. Тодић, Д., Еколошки менаџмент у условима глобализације, Мегатренд, 2008. 

4. Тодић, Д., Вукасовић, В., Збирка прописа у области животне средине, Мегатренд, Београд, 2007. 

5. Тодић, Д., Безбедносна политика Републике Србије у светлу савремених проблема у области животне 

средине, Право – теорија и пракса, бр. 7-9/2011, стр. 54-70. Људска безбедност, тематски број: 

Еколопшка и људска безбедност, IV/2, 2006. (преводилац, Д. Димитријевић); 

6. Александра Љуштина, Еколошка безбедност, Криминалистичко-полицијски универзитет, 2012. 

7. Фонд за отворено друштво, Београд, 2007,  стр. 77-134; Чворовић, З. Управљање ризицима у животној 

средини, Задужбина Андрејевић, Београд, 2005; Јолџић, В., Еколошки криминалитет у праву и 

стварности, Институт за криминолошка и социолошка истраживања, Београд, 1995; Извештај о 

стању животне средине за 2010. годину, Агенција за заштиту животне средине, Београд, 2010. 

8. Јовашевић, Д., Систем еколошких деликата: еколошко казнено право, Правни факултет, Ниш, 2009. 

Број часова  активне наставе 55 Теоријска настава: 40 Практична настава: 15 

Методе извођења наставе 

 

предавања и вежбе,  семинарски радови, 

консултације, гостовања истакнутих стручњака из праксе 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања  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 : Право 

Изборно подручје (модул): безбедност 
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Врста и ниво студија: Основне академске студије, четврта година, осми семестар 

Назив предмета: Друштвене кризе и конфликти 

Наставник/наставници: Проф. др Ладин Гостимировић 

Наставник/сарадник (за вежбе): Проф. др Ладин Гостимировић, Рачић Јулијана 

Статус предмета: изборни, ТМ 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: није условљен 

Циљ предмета 

Упознавање студената са еволуцијом друштвених криза и конфликата, анализа савремених друштвених 

промена, анализа савременoг друштвеног оквира криза и конфликата, указивање на значај промена 

политичког и економског система на генезу друштвених конфликата, стратегија управљања конфликтима. 

Исход предмета  

Стечена знања о развоју и решавању кризе и конфликата у друштву и савременом свету са посебним 

доприносом о улози  органа јавне  управе у томе. 

 

Садржај предмета 

 Теоријска настава 

 

1. Увод,  

2. Теоријско методолошке основе и потреба изучавања друштвених криза и конфликата,  

3. Појам и суштина друштвених криза и конфликата,  

4. Савремени теоријски приступи изучавању друштвених криза и конфликата,  

5. Елементи, фазе, динамика и исходи друштвених сукоба,  

6. Подела и хијерархија друштвених криза и конфликата,  

7. Разрешавање друштвених криза и конфликата,  

8. Социјалне промене савременог друштва,  

9. Савремени друштвени оквир криза и конфликата,  

10. Друштвене кризе и  конфликти  у Југоисточној Европи после 1989.  

11. Актери друштвених конфликата;   

12. Стратегија управљања конфликтима,  

13. Решавање конфликтних систуација,  

14. Излазак из конфликтне ситуације.  

15. Мирно решавање конфликата 
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Литература  

1. Vlado Ilić, Kultura konflikta, Laguna, 2014. 

2. Јевтовић,М., Милашиновић,С. (2002) Самоугрожавање друштва, Синех, Београд 

3. Милашиновић,С., Милашиновић,Р.(2004) Увод у теорију конфликата, Факултет цивилне одбране, 

Београд 

4. Darko Marinkovic and Martin Upchurch: „Postrevolutionary  Serbia from Tito to Milosevich and bejond“, 

Manchester University Press, UK, 2013 

Број часова  активне наставе 45 Теоријска настава: 30 Практична настава: 15 

Методе извођења наставе 

 

предавања и вежбе,  семинарски радови, 

консултације, гостовања истакнутих стручњака из праксе 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања  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 : Право 

Изборно подручје (модул):безбедност 

Врста и ниво студија: Основне академске студије (четврта година, осми семестар) 

Назив предмета: Економска политика 

Наставник/наставници: Проф. др Радица Павловић 

Наставник/сарадник (за вежбе): Проф. др Радица Павловић 

Статус предмета: изборни, ТМ 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: није условљен 
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Циљ предмета 

Упознавање са основним еллемнтима регулативне функције државе у привреди; разграничавање појмова 

економске политике на националном и наднационалном нивоу; упознавање са циљевима, носиоцима, 

инструментима и мерама економске политике и политике привредног раста. 

Исход предмета  

Усвајање знања о државној интервенцији у привреди. Распознавање појединих фаза циклуса у којима се 

привреда налази и инструмената и мера које држава предузима у конкретној ситуацији. Стицање основних 

сазнања о економској политици коју воде Влада Србије и Народна банка Србије на националном нивоу, као 

и Европска унија, Међународни монетрани фонд и Светска трговинска организација на наднационалном 

нивоу. 

Садржај предмета 

 Теоријска настава 

 

1. Појам и елементи економске политике  

2. Регулативна функција државе у привреди  

3. Активна фискална полирика  

4. Неутрална фискална политика  

5. Буџетска политика Србије  

6. Буџетска политика Европске уније  

7. Монетарна политика као  стуб  економске  политике 

8. Монетарна политика Народне банке Србије 

 9. Спољнотрговинска политика Србије  

10. Светска трговинска организација  

11.  Аграрна политика  Србије 

12..  Заједничка аграрна политика  Европске уније 

13.Природни ресурси, екологија и рурални развој 

14. Регионална политика Србије  

15. Регионална политика Европске уније 

Литература  

1. Гњатовић Д, Грбић, В: Економска политика, Мегатренд универзитет, Београд, 2009. 

2. Милановић, М.: Економија природних ресурса, Мегатренд универзитет, Београд, 2009 

3. Мирољуб Лабус, Емилија Вукадин, Економска политика за правнике. Правни факултет, Београд, 2012 

Број часова  активне наставе 45 Теоријска настава: 30 Практична настава: 15 

Методе извођења наставе 
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предавања и вежбе,  семинарски радови, 

консултације, гостовања истакнутих стручњака из праксе 

 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања  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 : Право 

Изборно подручје (модул): безбедност 

Врста и ниво студија: Основне академске студије, четврта година, осми семестар 

Назив предмета: Пенологија 

Наставник/наставници: Проф. др Драган Манојловић, Доц. др Миловановић Анатолиј 

Наставник/сарадник (за вежбе): Лолић Софија 

Статус предмета: Изборни, СА 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: није условљен 

Циљ предмета 

Циљ предмета је практично овладавање применом Закона о извршењу кривичних санкција; разумевање 

односа историјата кажњавања и развоја пенологије као самосталне научне дисциплине; праћење и 

овладавање применом и значајем нових облика кривичних санкција и неопходност њиховог увођења у 

кривично законодавство Србије; повезивање у једну генеричку целину сазнања из области кривичноправних 

наука (Кривичног права, Кривичног процесног права, Криминологије, Форензичке психијатрије); 

овладавање методологијом и техникама истраживања у области пенологије са циљем побољшања 

специјалне и генералне превенције. 

Исход предмета  

Савладавањем програма предмета кроз планиране активности и облике наставе/учења, очекује се да студент: 

- разуме шта је пенологија, њен предмет изучавања и циљеве примене и однос ове дисциплине са другим 



96 
 

сродним наукама и дисциплинама; 

- компетентно и аргументовано учествује у дискусији о циљевима кажњавања, уочава, сагледава и даје 

предлоге за решавање правних питања везаних за извршење кривичних санкција; 

- даје конструктивне предлоге за примену и побољшање правне регулативе из ове области; 

- припрема нацрте подзаконских аката која се односе на правила кућног реда завода; 

- редовно прати и правилно примењује све законске и подзаконске акте који се односе на пенолошка 

питања. 

 

Садржај предмета 

 Теоријска настава 

 

1. Појам и предмет пенологије;  

2.Развој пенологије као самосталне науке  

3.Први колоквијум 

4. Значај међународних организација и међународних стандарда у пенологији;  

5.Теорије о кажњавању;  

6. Други колоквијум 

7.Појам и елементи казне;  

8.Оправданости примене казне и правном основу казне;  

9.Теорије о циљу казне и сврси кажњавања;  

10.Трећи колоквијум 

11.Класификација осуђеника;  

12.Појам и циљ третмана;  

13.Извршење кривичних санкција у Републици Србији 

14.Четврти колоквијум 

15.Одбрана семинарских радова 

Литература  

1. Константиновић-Вилић, С., Костић, М., Пенологија, Правни факултет, Ниш, 2011 

Број часова  активне наставе 45 Теоријска настава: 30 Практична настава: 15 

Методе извођења наставе 

 

предавања и вежбе,  семинарски радови, 

консултације, гостовања истакнутих стручњака из праксе 
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Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања  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 : Право 

Изборно подручје (модул): безбедност 

Врста и ниво студија: Основне академске студије (четврта година, осми семестар) 

Назив предмета: Социјална политика 

Наставник/наставници: доц. др Барбара Топлак Перович 

Наставник/сарадник (за вежбе): доц. др Барбара Топлак Перович 

Статус предмета: изборни, АО 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: није условљен 

Циљ предмета 

Циљ студијског програма јесте да студентима пружи неопходна знања о основним принципима социјалне 

политике, функцијама социјалне политике у савременом друштву, механизмима и инструментима социјалне 

политике, као и улози и одговорности државе у овој области. 

 

Исход предмета  

Укључивањем овог предмета у студијски програм студенти ће стећи  потребна знања  из области социјалне 

политике, њених основних циљева и принципа, чинилаца који утичу на њено креирање и остваривање 

утврђених циљева, повезаности и условљености социјалне политике и других сегмената економског и 

друштвеног живота о социјалним правима као цивилизацијској тековини и једном од темеља живота грађана 

у достојанству  и слободи, као и улози  одговорности државе у креирању и реализацији циљева социјалне 

политике. На тај начин, они ће се у основи оспособити да у одговарајућим државним институцијама и 

органима квалификовано раде на остваривању социјалних функција државе и пуном остваривању 

социјалних права грађана. 

Садржај предмета 
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 Теоријска настава 

 1. Појам, настанак и развој социјалне политике у савременом друштву;  

2. Социјална функција  кроз историју и у савремено доба- заједнички именитељи и разлике;  

3.Филозофи, етичари и научници о социјалној функцији и социјалној политици;   

4. Социјална политика као наука, као политика и као део стратегије друштвеног   развоја;   

5.  Принципи социјалне политике;   

6. Функције социјалне политике у савременом друштву – политичка, економска, развојна,  солидарна, 

функција социјалног мира;   

7. Социјална политика као саставни део стратегије економског и технолошког развоја;   

8. Социјална политика у функцији превенције индустријских и социјалних конфликата;   

9. Чиниоци који утичу на креирање и остваривање социјалне политике;   

10.  Актери социјалне политике;   

11. «Рањиве» друштвене групе као један од кључних субјеката социјалне политике;   

12. Социјална политика у функцији  спречавања  дискриминације, остваривања начела једнаких шанси,  

стратегија «позитивне дискриминације».   

13. Правно регулисање социјалне политике; Социјална права као део корпуса људских права;   

14. Међународни стандарди  у области социјалние политике;   

15. Социјална политика у земљама транзиције. 

Литература  

1. Снежана Пејановић „Социјална политика“, Дефектолошки факултет, Београд, 2005 

2. Rolf H. Hase, Herman Štajner, Klaus Vajgelt „Leksikon socijalne tržišne priivrede“, Konrad Adenauer  

Stiftung, Beograd 2005 

3. „Социјана политика у транзицији“, Група аутора,  Центар за проучавање алтернатива и Социјална 

мисао, Београд 1998, 

4. Addressing Emergency – „Welfare State reform in South East Europe“ , Freidrich Ebert Stiftung, Belgrade 

2001 

Број часова  активне наставе 45 Теоријска настава: 30 Практична настава: 15 

Методе извођења наставе 

 

предавања и вежбе,  семинарски радови, 

консултације, гостовања истакнутих стручњака из праксе 

 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
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активност у току предавања  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 : Право 

Изборно подручје (модул): безбедност 

Врста и ниво студија: Основне академске студије, четврта година, осми семестар 

Назив предмета: Тероризам 

Наставник/наставници: Проф. др Драган Манојловић, Доц. др Лутовац Светислав 

Наставник/сарадник (за вежбе): Доц. др Лутовац Светислав 

Статус предмета: Изборни, AO 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: није условљен 

Циљ предмета 

Методолошки аспект- развој научног и теоријског   критичког мишљења употребом нарочито егзегетичког, 

а по потреби и других метода, као што су упоредне, историјске, корелације, студије случаја, сценарија, 

анализе сарџаја у савладавању наставе.  Упознавање са теоријском мисли о тероризму, ради оспособљавања 

за анализу  делатности терористичких аката, стицање научних топичких и аргументационих знања за 

формулисање и развој   размишљања, везаног за тероризам предметне дисциплине; Догматски аспект- 

савладавање    терминологије тероризам, са продубљењем знања за усвајање модела  научног и практичног  

рада; Развојни аспект- припрема студената за уочавање битних елемената тероризма, 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 дате дисциплине; Европски аспект- 

савладавање стандарда Савета Европе, односно Европске Уније, у наставном садржају дате дисциплине, са 

циљем припреме студената за теоријско, научно и практично усвајање садржаја тероризма у међународним 

стандардима  (УН и др.) и домаћој теорији, ради спровођења препознавања овог феномена;  Персонални 

аспект- припрема студената за теоријско и пракстично расуђивање и делање у препознавању, разумевању и 

откривању тероризма и терористичких организација, његових типова и структура; Номотехнички аспект- 

припрема студената за израду   аналитичких дела, писање извештаја, студија, биографија и др. у оквиру 

наставног предмета. 

Исход предмета  
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Савладавањем студијског програма предмета тероризам, студенти ће овладати теоријским и  практичним 

вештинама: 1)  разумевања pojma terorizam,  појава у окружењу-њених типологија; 2) препознавања разлика 

између  организованог криминала и тероризма; 3) уочавања и разумевању разлика између тероризма и 

саботаже; 4) препознавања метода  делатности тероризма и диверзије и   разлика између тих криминалних 

делатности; 5)  уочавања и препознавање разлика између   тероризма и iзазиваnjа опште опасности; 6)  

препознавања разлика између унутрашњег и међународног тероризма   и других злочина; 7) које су потребне 

да се уочи  разлика између типова терористичких организација; 8) којима ће бити оспособљени да 

препознају битне разлике између, сучесништва и злочиначког удружења и тероризма; 9) да дефинишу 

тероризам у светској научној и теоријској мисли; 10) да препознају и разумеју све димензије теоризма- 

идеолошку, философску, стратегијску, тактичку, организациону и менаџерску; 11) да буду оспособљени да 

дефинишу феномен терористичке организације у теорији и пракси, научно и инструментално-радно; 12) да 

буду едуковани да дефинишу   терористичких организација и у које типове се могу разврставати; 13) да буду 

научно-теоријски и практично способни да дефинишу карактеристике различитих типова теорристичких 

аката; 14)  да могу да дефинишу елементе припремања за извођење терористичког самубилачког акта; 15) да 

дефинишу   индикаторе којим се могу препознати кретања у нивоима појава из окружења које указују на 

терористичку делатност- фазе као што су: мисаона, реторичка-говорна, материјализације замисли, као и 

припремање, осматрање, извиђање и др.   

Садржај предмета 

 Теоријска настава 

1) Развој теоријске мисли о тероризму;  

2) Схватање појма тероризам- Definisanje, klasifikovanje i istorijat terorizma;  

3)  Проблеми дефинисања појма тероризма- Savremeni terorizam;  

4) Развој теоријске мисли о тероризму у ЕУ;  

5)  Схватање и одређење појма тероризма у теоријској, правној, криминалистичкој, криминолошкој и 

безбедносној мисли у Србији;  

6)  Разграничење тероризма од организованог криминала;  

7)  Одређење појма тероризма у светској литератури;  

8)  Упоредни прикази одређења појам тероризам у неким земљама;  

9)  Одређење појма тероризам у америчкој теорији и пракси;  

10)  Идеолошка, Философска, стратегијска, тактичка, организациона и менаџерска димензија тероризма;  

11)  Теоријско одређење појма терористичка организација;  

12)  Дефинисање и препознавање карактеристика терористичких организација;  

13)  Индикатори постојања и деловања терористичке организације на одређеном простору;  

14) Коорпорација терористичких и криминалних организација методи и модели (прање новца и тероризам, 

елемeнти и модели финансирања);  

15) Разграниче појма тероризам од појма саботажа, диверзија, изазивање опште опасности, пожара и 

паљевина и других термина и појмова. 
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Практична настава 

 

Вежбе- непосрдни рад на истраживању феномена тероризам   у тимовима од три студента-scenariji; 

Спровођење студијских истраживачких  аналитичких анализа појава у окружењу у вези са тероризмом- 

презентације по тимовима студија случаја и решавање конкретних задатака; Непосредна издара studija о 

појединим терористичким организацијама и њиховим члановима са циљем дефинисања типа и структуре, 

активности и метода.    

Литература  

1. Симеуновић Драган,  Тероризам, општи део, Правни факултет, Београд,  2009. год. 

2. James. M., Identifying Potential Terrorist Targets, Oxford Oxfordshire: Oxford University Prest, 2005. 

3. Pedahruz, A., Suicide Terrorism, Cambridge, Polity, 2010. 

4. Sprinzek, E., Suicid Terrorism, a  global  htreat-Jams Intelligence Review, 2005. 

5. Bruce, H., Iside Terrorism, Columbia University Pres, 1998. 

6. Bruce , H., The logiic of Suicide Terrorism, Atlantic Monthly, 2003 

7. Гаћиновић Радослав, Зашто је тероризам  тешко дефинисати,, Синербија, Бјељина, 2010. 

8. Манојловић Драган,  Криминалистички/полицијски обавештајни истраживачки дијалог са анализом 

понашања у превенцији самоубилачког тероризма, Међународна научна конференција- 

Супротстављање тероризму-међународни стандарди и правна регулатива,   Бања лука, 2011., стр. 

321-336. 

9. Радовановић Наташа, Тероризам и комуникација,  Ревија за безбедност број 5/2008.,  Интерпринт, 

Београд, стр. 43-56.         

10. Миловановић Милован, Спречавање прања новца и финансирање тероризма, Ревија за безбедност 

број 5/2009., Интерпринт, Београд, стр. 33-40. 

11. Петровић Драгана, Самубилачки  теоризам,  Страни правни живот број 3/2009, Publisher,  Београд,  

стр. 67-109. 

12. Зиројевић Т. Мина, Различити облици ислама и тероризам, Ревија за безбедност, број 12/09., 

Београд, стр. 42-52. 

13. Зиријевић Т. Мина, Да ли тероризам неконвенционална претња безбедности, Ревија за безбдност, 

број 09/09., Београд, стр. 05-17. 

14. Зиројевић Т. Мина, Борба против тероризма, Ревија за безбедност, број 03/09., Београд, стр. 117-132. 

15. Милић Н. Ненад, Утицај терористичке претње на промену полицијске функције, Ревија за 

безбедност, број 01/2010., Београд, стр. 26-49. 

16. Тероризам, М. Белић Београд : International Anti Human Trafficing Bureu of Rep. of Serbia 2017.  

Број часова  активне наставе 45 Теоријска настава: 30 Практична настава: 15 

Методе извођења наставе 
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предавања и вежбе,  семинарски радови, 

консултације, гостовања истакнутих стручњака из праксе 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања  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 

 

 

 

 

 

 

 


