
ФАКУЛТЕТ ЗА ПРАВО, БЕЗБЕДНОСТ И МЕНАЏМЕНТ 
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НАЗИВ ПРЕДМЕТА: 

ИСТОРИЈА ДРЖАВЕ И ПРАВА Ознака предмета: ОАС1ИДП 

Број ЕСПБ: 7 

Студијски програм/студијски програми: ПРАВО 

Врста и ниво студија: Основне академске студије 

Наставник (ци): др Андреј Митић  

Статус предмета:  Обавезан 

Услов: Упис на прву годину 

ЦИЉ ПРЕДМЕТА 

Упознавање са историјом права и државе. Изучавање узрока који су довели до настанка државе. Праћење развоја 
државе и права од старог века до данашњих дана. Проучавање института везаних за државу и право кроз њихов 
развој. 

ИСХОД ПРЕДМЕТА 

Оспособити студенте да кроз наставу дођу до квалитетних знања која могу применити у даљем усавршавању или у 

пракси. Разумевање и примена основних сазнања из Историје права и државе: Да студенти могу знања из ове 

области да користе у разумевању других грана права као и за даље усавршавање уовој области. 

САДРЖАЈ ПРЕДМЕТА 

Теоријска настава: 

Појам, предмет и метод Историје права и државе, 
Настанак првих држава и њихов развој, 
Стари век (државе и законодавство) 
Средњовековне државе њихова организација и законодавство 
Нови век и савремене државе и право,појава међународног права 
Настанак српске државе и права, 
Средњовековни успон и пад српске државе, 
Настанак српске нације и нововековна српска држава. 

Практична настава: 
Вежбе у складу са морфосинтаксичком грађом у оквиру предвиђених тема. Прати теоријску наставу; вежбе; студије 
случајева и др. 
Радионички рад - разматрање неких основних проблема развоја државе и права,- разматрање појединих правних 
института и њиховог развоја кроз историју,- студија о значају облика владавине у појединим етапама развоја државе,- 
анализа историјских ситуација које су непосредно одредиле даљи развој државе и права,- анализа односа главних 
чинилаца власти у држави кроз историју са практичним примерима,- анализа значаја појединих правних аката на 
државноправни развој (коментари и стaвови) - обилазак институција везаних за разумевање ове области(Архив 
Србије, Ниша итд.) 

ЛИТЕРАТУРА 

Р. Бр. Аутор Назив Издавач Година 

Препоручена литература:  

1.  Шаркић Срђан Општа историја државе и права ИК“ Драганић“, Београд 2008, 

2.  Николић Д. Општа историја права Свен, Ниш 2007. 

Помоћна литература: 

3.  
Ђорђевић М.,  
Стојичић С.,  

Државноправна историја 
српског народа феудалног и 
грађанског доба 

Спектар, Ниш 2007. 

БРОЈ ЧАСОВА АКТИВНЕ НАСТАВЕ 

Предавања: Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: Остали часови: 

3 2    

МЕТОДЕ ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ 

- Облици наставе: (1) предавање, (2) вежбе, (3) консултације - Начин провере знања: (1) писмени – колоквијални 
испит, (2) усмени испит, (3) провера знања на вежбама, (4) оцена семинарског рада - Обавеза студената: (1) 

присуствовање предавањима и вежбама, и (2) израда семинарског рада 

ОЦЕНА ЗНАЊА (МАКСИМАЛНИ БРОЈ ПОЕНА 100) 

Предиспитна обавеза Поена Завршни испит Поена 

Активност у току предавања 5 Писмени испит 30 

Практична настава  Усмени испит 25 

Колоквијум-и 30   

Семинар-и 10   

Σ 100 
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НАЗИВ ПРЕДМЕТА: 

УВОД УПРАВО Ознака предмета: ОАС1УУП 

Број ЕСПБ: 7 

Студијски програм/студијски програми: ПРАВО 

Врста и ниво студија: Основне академске студије 

Наставник (ци): Др Андреј Митић  

Статус предмета:  Обавезан 

Услов:  

ЦИЉ ПРЕДМЕТА 

Упознати студенате са теоријским основама државе и права која ће им, применом правне регулативе, омогућити 
успешно обављање криминалистичко-безбедносних послова у радној средини након завршених студија. 

ИСХОД ПРЕДМЕТА 

Стицање теоријских знања из области правних наука неопходних за квалитетан практичан рад након завршених 
студија у друштвеним, приватним и јавним предузећима, организацијама и институцијама. 

САДРЖАЈ ПРЕДМЕТА 

Теоријска настава: 

1. Правна наука – појам, предмет и настанак 
2. Друштво и његова структура 
3. Однос државе и права и других друштвених категорија 
4. Држава 
5. Државна организација 
6. Државни облици 
7. Право 
8. Друштвене норме 
9. Правна норма и правни акт 
10. Избор права и правни однос 
11. Примена права 
12. Законитост 
13. Тумачење правa 
14. Систем права 
15. Главна гледишта (теорије) о држави и праву 

Практична настава: 
Вежбе у складу са морфосинтаксичком грађом у оквиру предвиђених тема. Прати теоријску наставу; вежбе; студије 
случајева и др. 

ЛИТЕРАТУРА 

Р. Бр. Аутор Назив Издавач Година 

Препоручена литература:  

1.  Митровић, Д.  Увод у право 
Универзитет у Београду, Правни 
факултет, Београд 

2011. 

2.  
Симић, М. Ђорђевић, С. 
Матић, Д.  

Увод у право 
Универзитет у Крагујевцу, Правни 
факултет, Крагујевац 

2009. 

Помоћна литература: 

3.  Чавошки, К. Васић, Р.  Увод у право Гласник, Београд 2007. 

4.  
Димитријевић, М. 
Симић, М. Ђорђевић, С.  

Увод у право 
Универзитет у Крагујевцу, Правни 
факултет, Крагујевац 

2006. 

БРОЈ ЧАСОВА АКТИВНЕ НАСТАВЕ 

Предавања: Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: Остали часови: 

3 2    

МЕТОДЕ ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ 

- Облици наставе: (1) предавање, (2) вежбе, (3) консултације - Начин провере знања: (1) писмени – колоквијални 
испит, (2) усмени испит, (3) провера знања на вежбама, (4) оцена семинарског рада - Обавеза студената: (1) 
присуствовање предавањима и вежбама, и (2) израда семинарског рада 

ОЦЕНА ЗНАЊА (МАКСИМАЛНИ БРОЈ ПОЕНА 100) 

Предиспитна обавеза Поена Завршни испит Поена 

Активност у току предавања 10 Писмени испит  

Практична настава  Усмени испит 30 

Колоквијум-и 30   

Семинар-и 30   

Σ 100 
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НАЗИВ ПРЕДМЕТА: 

ПОСЛОВНА ИНФОРМАТИКА Ознака предмета: ОАС1ПИН 

Број ЕСПБ: 8 

Студијски програм/студијски програми: 
МЕНАЏМЕНТ У САОБРАЋАЈУ 
МЕНАЏМЕНТ У БЕЗБЕДНОСТИ 
ПРАВО  

Врста и ниво студија: Основне академске студије првог степена 

Наставник (ци): др Саша Иванов   

Статус предмета:  обавезан 

Услов: Упис на прву годину студија. 

ЦИЉ ПРЕДМЕТА 

Стицање основних информатичких сазнања како би се она применила у области пословне информатике у саобраћају. 

ИСХОД ПРЕДМЕТА 

Исход изучавања овог предмета је да студенти стекну знања о основним појмовима информационе технологије и 
информационог система организације, те да се упознају са различитим начинима обраде података. 

САДРЖАЈ ПРЕДМЕТА 

Теоријска настава: 

Информатика у пословању Теоријски основи информатике и информационих система. Информациони ресурси и 
информациони системи. Рачунарски системи и обрада података. Софтвер. Телекомуникације и рачунарске мреже. 
Управљање ресурсима података. Оперативни системи (MS Word, MS Excel). Базе података.  Информациони системи 
у саобраћају, царини и туризму Струкура информационих технологија (ИТ) (склоповска, програмска и комуникацијска 
опрема, људски потенцијали, организационе методе). ИТ и пословни системи. ИТ и информацијски састав 
(финансијски, рачуноводствени. Набавни, маркетинг, лрогностићки ИС), Људски потенцијал у информатизацији 
(информатичка занимања). ИТ и делотворност пословања (учинци ИТ, синергијски учинци, анализа оправданости 
улагања у ИТ). Комуникацијске технологије. 

Практична настава: 

Рад у рачунарској лабораторији на часовима вежби. 

ЛИТЕРАТУРА 

Р. Бр. Аутор Назив Издавач Година 

Препоручена литература:  

1.  Станковић М. Пословна информатика 
Висока школа струковних студија за 
менаџмент у саобраћају, Ниш  

2010. 

2.  Крсмановић, С 
Информациони системи у 
мрежном окружењу 

Универзитет БК, Београд 2002. 

Помоћна литература: 

3.  Станкић, Р. Пословна информатика Економски факултет, Београд 2012. 

4.  
Балабан, Н., Ристић, Ж., 
Ђурковић, Ј., Трнинић, Ј., 

Информациони системи у 
менаџменту 

Савремена администрација, 
Београд 

2002. 

БРОЈ ЧАСОВА АКТИВНЕ НАСТАВЕ 

Предавања: Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: Остали часови: 

2 3    

МЕТОДЕ ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ 

- Облици наставе: (1) предавање, (2) вежбе, (3) консултације - Начин провере знања: (1) писмени – колоквијални 
испит, (2) усмени испит, (3) провера знања на вежбама, (4) оцена семинарског рада - Обавеза студената: (1) 
присуствовање предавањима и вежбама, и (2) израда семинарског рада 

ОЦЕНА ЗНАЊА (МАКСИМАЛНИ БРОЈ ПОЕНА 100) 

Предиспитна обавеза Поена Завршни испит Поена 

Активност у току предавања 10 Писмени испит 30 

Практична настава 10 Усмени испит  

Колоквијум-и 40   

Семинар-и 10   

Σ 100 
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НАЗИВ ПРЕДМЕТА: 

РИМСКО ПРАВО Ознака предмета: ОАС1РИП 

Број ЕСПБ: 8 

Студијски програм/студијски програми: ПРАВО 

Врста и ниво студија: Основне академске студије 

Наставник (ци): др Андреј Митић  

Статус предмета:  Обавезан 

Услов:  

ЦИЉ ПРЕДМЕТА 

Упознавање студената са правом које представља темељ великог броја правних система. Грађанско право свих 
европских земаља, изузев Енглеске, за основу има институте римског права. Наравно, реч је, пре свега, о институтима  
стварног,облигационог и наследног права. Савладавши те институте римског права, студенти ће боље разумети и 
једноставније савладати стварно, облигационо и наследно право. 

ИСХОД ПРЕДМЕТА 

Упознавање студената са најважнијим установама приватног права. 

САДРЖАЈ ПРЕДМЕТА 

Теоријска настава: 

Настанак римске државе, фазе развоја, као и феномен дугог опстанка.Рецепција римског права објашњава пут којим 
су институти римског права постали саставни део савременог цивилног права, што су уједно и разлози изучавања 
римског права. Области статусног и породичног права, као и судског поступка су илустрација особености римске 
државе. Обасти стварног, облигационог и наследног права су обрађене са посебним освртом на њихову 
универзалност. допринос римског права историји цивилизације је огроман, те му је посвећена посебна пажња. 

Практична настава: 
Решавање практичних случајева из области приватног права који код студената развијају правну логику. Упознавање 
студената са правилима и техником израде семинарских радова, као и израда истих. 

ЛИТЕРАТУРА 

Р. Бр. Аутор Назив Издавач Година 

Препоручена литература:  

1.  Станојевић О.,  Римско право, Досије студио, Београд 2010. 

2.  Станковић Е.,  Извори римског права Правни факултет Крагујевац 2008. 

Помоћна литература: 

3.  
Станојевић О., 
Станковић Е.,  

Основни правни институти Правни факултет Крагујевац 2008. 

4.  Владетић  С.,  Usureceptio fiduciae Правни факултет Крагујевац 2008. 

БРОЈ ЧАСОВА АКТИВНЕ НАСТАВЕ 

Предавања: Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: Остали часови: 

3 2    

МЕТОДЕ ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ 

- Облици наставе: (1) предавање, (2) вежбе, (3) консултације - Начин провере знања: (1) писмени – колоквијални 
испит, (2) усмени испит, (3) провера знања на вежбама, (4) оцена семинарског рада - Обавеза студената: (1) 
присуствовање предавањима и вежбама, и (2) израда семинарског рада 

ОЦЕНА ЗНАЊА (МАКСИМАЛНИ БРОЈ ПОЕНА 100) 

Предиспитна обавеза Поена Завршни испит Поена 

Активност у току предавања 5 Писмени испит 20 

Практична настава 5 Усмени испит 20 

Колоквијум-и 30   

Семинар-и 20   

Σ 100 
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НАЗИВ ПРЕДМЕТА: 

УСТАВНО ПРАВО Ознака предмета: ОАС1УСП 

Број ЕСПБ: 8 

Студијски програм/студијски програми: ПРАВО 

Врста и ниво студија: Основне академске студије 

Наставник (ци): др Томислав Радовић  

Статус предмета:  Обавезан 

Услов:  

ЦИЉ ПРЕДМЕТА 

Упознавање студената са тумачењем и примени правних правила у области уставног права, развијање креативних 
способности, као и овладавање методима, поступцима и процесима истраживања уставноправних принципа и 
института, овладавање специфичним правним вештинама у систему заштите и развоја уставне демократије и правне 
државе, а све у складу са савременим правцима развоја уставног права као научне дисциплине. 

ИСХОД ПРЕДМЕТА 

Оспособљавање студената: да схвате генезу, структуру и природу устава, са осталим релевантним изворима уставног 
права; усвоје основне елементе правне логике европског континенталног права, које ће даље развијати изучавањем 
позитивно-правних предмета; да аргументовано и компетентно дискутује у уставноправној области; да понуде 
критичке и аналитичке одговоре у делу који се односи на позитивно-правна уставна решења; да владају кључним 
терминима, појмовима и уставноправним категоријама; да утврде и повежу значајне и релевантне претпоставке, у 
области правног и политичког система, којe обезбеђују функционисање уставне и правне државе. 

САДРЖАЈ ПРЕДМЕТА 

Теоријска настава: 

Уставно право као као грана права, предмет и садржина уставног права, однос уставног и других грана права, извори 
уставног права - стандардни и особени извори; Појам и обележја устава; Појава и развитак уставности; Уставно право 
Европске уније; Права човека; Облици државне власти; Непосредна демократија и представнички систем; Избори и 
изборни системи; Политичке странке; Облици државне власти; Законодавна власт; Извршна власт; Управа и судство; 
Принцип уставности и законитости, владавина права и правна држава; Уставно судство; Локална самоуправа и 
аутономија. 

Практична настава: 
Вежбе у складу са морфосинтаксичком грађом у оквиру предвиђених тема. Прати теоријску наставу; вежбе; студије 
случајева и др. 

ЛИТЕРАТУРА 

Р. Бр. Аутор Назив Издавач Година 

Препоручена литература:  

1.  Д. М.Стојановић,  Уставно право, Ниш: Свен 2007. 

2.  М. Пајванчић,  
Уставно право – уставне 
институције 

Нови Сад 2002. 

Помоћна литература: 

3.  Р. Марковић,  Уставно право, Службени гласник, Београд, 2009. 

4.  
А. Фира, Д. Батавељић 
(приређивач),  

Уставно право Републике 
Србије, Том I и II, 

Правни факултет Крагујевац 2007. 

5.  Д. Поповић,  Основи уставног права Београд 2003. 

БРОЈ ЧАСОВА АКТIВНЕ НАСТАВЕ 

Предавања: Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: Остали часови: 

3 2    

МЕТОДЕ IЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ 

- Облици наставе: (1) предавање, (2) вежбе, (3) консултације - Начин провере знања: (1) писмени – колоквијални 
испит, (2) усмени испит, (3) провера знања на вежбама, (4) оцена семинарског рада - Обавеза студената: (1) 
присуствовање предавањима и вежбама, и (2) израда семинарског рада 

ОЦЕНА ЗНАЊА (МАКСIМАЛНI БРОЈ ПОЕНА 100) 

Предиспитна обавеза Поена Завршни испит Поена 

Активност у току предавања 5 Писмени испит 25 

Практична настава 10 Усмени испит 20 

Колоквијум-и 30   

Семинар-и 10   

Σ 100 
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НАЗИВ ПРЕДМЕТА: 

УВОД У ЕКОНОМИЈУ Ознака предмета: ОАС1УЕК 

Број ЕСПБ: 8 

Студијски програм/студијски програми: 
МЕНАЏМЕНТ У САОБРАЋАЈУ 
МЕНАЏМЕНТ У БЕЗБЕДНОСТИ 
ПРАВО  

Врста и ниво студија: Основне академске студије првог степена 

Наставник (ци): др Владан Вучић / др Адријана Вуковић  

Статус предмета:  обавезан 

Услов: Упис на прву годину студија. 

ЦИЉ ПРЕДМЕТА 

Стицање основних економских знања о томе како друштво користи (алоцира) оскудне ресурсе да би произвело 
алтернативна вредна материјална добра и услуге. 

ИСХОД ПРЕДМЕТА 

Овладавање основним економским законитостима за лакше праћење осталих економских дисциплина на вишим 
годинама студија. 

САДРЖАЈ ПРЕДМЕТА 

Теоријска настава: 

Основи економије Историјски развој, предмет и методе економије. Привредни систем. Новац. Макроекономско мерење 
резултата националне економије. Тржиште: понуда и тражња. Микроекономија Еластичност тражње и потражње. 

Рационални избор потрошача. Економија информација. Производња. Потпуна конкуренција. Непотпуна конкуренција. 
Тржиште радне снаге. Тржиште капитала и природних ресурса. Улога државе у привреди. Макроекономија Циклична 
кретања привреде. Незапосленост. Инфлација и дефицит јавне потрошње. Агрегатна понуда и потражња. Монетарна 
и фискална политика у затвореној и отвореној привреди. Акумулације. Инвестиције и инвестициона политика. 
Финансијска тржишта. Доходак, потрошња и штедња. Економски раст. Светска привреда и глобализација. 
Међународна трговина и конкурентске предности. 

Практична настава: 

Реализује се кроз вежбе у групама од 30 студената. 

ЛИТЕРАТУРА 

Р. Бр. Аутор Назив Издавач Година 

Препоручена литература:  

1.  
Јарић Д., Мињковић, М. 
Блажевић Љ.,  

Увод у економију 
Висока школа струковних студија за 
менаџмент у саобраћају, Ниш 2012. 

2012. 

2.  Јарић Д. Ћурчић Р. Принципи економије аут. изд. Нови Сад 2011. 

3.  Једнак, Ј. Економијa 
Београдска пословна школа, 
Савремена   администрација, 
Београд, 

2008. 

Помоћна литература: 

4.  Дубоњић, Р., Економија и менаџмент Грифон, Београд 1995. 

5.  N. Gregori Mankju Принципи економије ЦИД, ЕФ Бгд 2004. 

6.  
Pindyck. R., P.Samuelson, 
W.D. Nordhaus, 

Economics McGraw-Hill, 17th edition 2003. 

БРОЈ ЧАСОВА АКТИВНЕ НАСТАВЕ 

Предавања: Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: Остали часови: 

3 3    

МЕТОДЕ ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ 

- Облици наставе: (1) предавање, (2) вежбе, (3) консултације - Начин провере знања: (1) писмени – колоквијални 
испит, (2) усмени испит, (3) провера знања на вежбама, (4) оцена семинарског рада - Обавеза студената: (1) 
присуствовање предавањима и вежбама, и (2) израда семинарског рада 

ОЦЕНА ЗНАЊА (МАКСИМАЛНИ БРОЈ ПОЕНА 100) 

Предиспитна обавеза Поена Завршни испит Поена 

Активност у току предавања 5 Писмени испит 30 

Практична настава 5 Усмени испит  

Колоквијум-и 40   

Семинар-и 20   

Σ 100 
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НАЗИВ ПРЕДМЕТА: 

СОЦИОЛОГИЈА Ознака предмета: ОАС1СОЦ 

Број ЕСПБ: 7 

Студијски програм/студијски програми: 
МЕНАЏМЕНТ У САОБРАЋАЈУ 
МЕНАЏМЕНТ У БЕЗБЕДНОСТИ 
ПРАВО  

Врста и ниво студија: Основне академске студије првог степена 

Наставник (ци): др Петар Анђелковић  

Статус предмета:  обавезан 

Услов: Упис на прву годину студија. 

ЦИЉ ПРЕДМЕТА 

Стицање сазнања о значају социолошких фактора у економској области друштвене стварности. 

ИСХОД ПРЕДМЕТА 

Упознавање студената са основним социолошким категоријама (са свим обележјима савременог друштва) како би при 
формирању својих вредносних и сазнајних судова заузели ангажовани, хуманистички однос према човеку, природи и 
друштву.   

САДРЖАЈ ПРЕДМЕТА 

Теоријска настава: 

I део: Теоријско одређење: 

1. Предмет опште социологије 2. Однос опште социологије према сродним наукама 3. Могућност успостављања 
социологије као општедруштвене науке  4. Метод социологије 5. Облици друштвене свести  6. Најзначајније 
социолошке теорије 
II. део: Структура и динамички социолошки процеси у друштву:   

1. Људско друштво 2. Друштвене појаве 3. Друштвена структура 4. Друштвене групе 5. Друштвено кретање и 
друштвени конфликти 
III. део: Социологија и савремено друштво:  

1. Социолошки погледи на савремено друштво 2. Техничко-технолошки прогрес и савремени свет 3. Људски рад као 
социолошка категорија 4. Социолошки аспекти безбедности друштва 

Практична настава: 
Практична настава се реализује преко вежби на којима се демонстрирају теоријски принципи, а пре свега бројне 
емпиријске истраживачке технике (анкета, интервју и сл); коришћење аудитивних и визуелних метода за презентацију 
и утврђивање градива. 

ЛИТЕРАТУРА 

Р. Бр. Аутор Назив Издавач Година 

Препоручена литература:  

1.  Костадиновић, А. Општа социологија 
Висока школа струковних студија за 
менаџмент у саобраћају, Ниш  

2010. 

2.  Вељковић, В. 
Социолошки основи 
безбедности 

Висока школа струковних студија за 
криминалистику и безбедност, Ниш 

2008. 

3.  Печујлић, М. Савремена социологија Службени лист СФРЈ, Београд 1991. 

Помоћна литература: 

4.  Костадиновић, А., 
Неки аспекти отуђења 
човека у савременим 
друштвеним односима 

Технички факултет, Бор 1994. 

5.  Гиденс, Е., Социологија Економски факултет Београд  2001. 

6.  Раденовић, П. Социологија 
Савремена администрација, 
Београд 

1995. 

БРОЈ ЧАСОВА АКТИВНЕ НАСТАВЕ 

Предавања: Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: Остали часови: 

3 2    

МЕТОДЕ ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ 

- Облици наставе: (1) предавање, (2) вежбе, (3) консултације - Начин провере знања: (1) писмени – колоквијални 
испит, (2) усмени испит, (3) провера знања на вежбама, (4) оцена семинарског рада - Обавеза студената: (1) 
присуствовање предавањима и вежбама, и (2) израда семинарског рада 

ОЦЕНА ЗНАЊА (МАКСИМАЛНИ БРОЈ ПОЕНА 100) 

Предиспитна обавеза Поена Завршни испит Поена 

Активност у току предавања 5 Писмени испит 30 

Практична настава 5 Усмени испит  

Колоквијум-и 40   

Семинар-и 20   

Σ 100 
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НАЗИВ ПРЕДМЕТА: 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 1 Ознака предмета: ОАС1ЕЈ1 

Број ЕСПБ: 7 

Студијски програм/студијски програми: 
МЕНАЏМЕНТ У САОБРАЋАЈУ 
МЕНАЏМЕНТ У БЕЗБЕДНОСТИ 
ПРАВО  

Врста и ниво студија: Основне академске студије првог степена 

Наставник (ци): Дејана Радовић  

Статус предмета:  изборни 

Услов: Упис на прву годину студија. 

ЦИЉ ПРЕДМЕТА 

Стицање основних језичких компетенција у пословној комуникацији на енглеском језику. 

ИСХОД ПРЕДМЕТА 

Студент би требало да уме да напише једноставан стручан текст на енглеском језику уз помоћ речника, што 
представља основу за касније писање сложенијих стручних текстова на пословном енглеском језику; да може да чита 
и разуме базичну стручну литературу; да покаже способност вођења једноставне стручне комуникације. 

САДРЖАЈ ПРЕДМЕТА 

Теоријска настава: 

Verb to be, Possessive adjectives, Present Simple 1, Present Simple 2, There is/are, How many....?, Prepositions of place, 
can/can’t, was/were, Past Simple 1, Irregular verbs,  Time expressions, Past Simple 2, Negatives ‘ago’, Count and uncount 
nouns, Comparatives and Superlatives, Present Continuous, Going to,  Infinitive of purpose,  Adjectives and adverbs, Present 
Perfect, ever,never, yet and just, Present Perfect  and Past Simple. 

Практична настава: 
Свака јединица се обрађује комбинацијом текста, граматике, вежби за богаћење вокабулара, дијалозима из 
свакодневног говора, вежбама читања, писања, говора и слушања. 

ЛИТЕРАТУРА 

Р. Бр. Аутор Назив Издавач Година 

Препоручена литература:  

1.  Liz and John Soars  
Headway, Elementary, Student’s 
book; 

Oxford,  2007 

2.  Liz and John Soars 
Rečnici, gramatika, Workbook, 
Headway, Elementary,  

Oxford 2006. 

Помоћна литература: 

3.  Murphy, R. English Grammar in use Cembridge University Press 2006. 

4.  Redstone, C., Cunningham, G. Face to Face - elementary Cembridge University Press 2006. 

БРОЈ ЧАСОВА АКТИВНЕ НАСТАВЕ 

Предавања: Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: Остали часови: 

2 3    

МЕТОДЕ ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ 

- Облици наставе: (1) предавање, (2) вежбе, (3) консултације - Начин провере знања: (1) писмени – колоквијални 
испит, (2) усмени испит, (3) провера знања на вежбама, (4) оцена семинарског рада - Обавеза студената: (1) 
присуствовање предавањима и вежбама, и (2) израда семинарског рада 

ОЦЕНА ЗНАЊА (МАКСИМАЛНИ БРОЈ ПОЕНА 100) 

Предиспитна обавеза Поена Завршни испит Поена 

Активност у току предавања 5 Писмени испит 20 

Практична настава 5 Усмени испит 20 

Колоквијум-и 50   

Семинар-и    

Σ 100 
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НАЗИВ ПРЕДМЕТА: 

РУСКИ ЈЕЗИК 1 Ознака предмета: ОАС1РЈ1 

Број ЕСПБ: 7 

Студијски програм/студијски програми: 
МЕНАЏМЕНТ У САОБРАЋАЈУ 
МЕНАЏМЕНТ У БЕЗБЕДНОСТИ 
ПРАВО  

Врста и ниво студија: Основне академске студије првог степена 

Наставник (ци): Вукосава А. Ђапа-Иветић 

Статус предмета:  изборни 

Услов: Упис на прву годину студија. 

ЦИЉ ПРЕДМЕТА 

Развијање навика аудирања, говорења, читања и писања у оквиру предвиђених тема и ситуација, као и овладавање 
одговарајућим вокабуларом и граматичким јединицама. 

ИСХОД ПРЕДМЕТА 

На крају курса студент треба у контекстима које пружа уџбеник да се служи вештинама читања, говорења, аудирања и 
писања, односно да буде у стању да разуме и употребљава речи и изразе у свакодневној комуникацији и да стекне 
основне појмове о пословној терминологији. 

САДРЖАЈ ПРЕДМЕТА 

Теоријска настава: 

Основна фонетска и морфосинтаксичка грађа (основни обрасци промена свих врста речи). Вокабулар у складу са 
предвиђеним темама. Карактеристике терминологије. 
Теме: Автобиография. Семья. Знакомство. Национальность. Внешность и характеристики человека. Разговор по 
телефону. Специальность. Европейские страны. 

Практична настава: 

Вежбе у складу са основном фонетском и морфосинтаксичком грађом у оквиру предвиђених тема. 

ЛИТЕРАТУРА 

Р. Бр. Аутор Назив Издавач Година 

Препоручена литература:  

1.  Вера Белокапић,  Пословни руски језик 1-2, Београд 2005. 

2.  Вукашин Костић,  Руски језик за економисте МБ Графика, Ниш,  2003. 

Помоћна литература: 

3.  Станковић, Несторов,  Граматика руског језика, Београд 1999. 

4.  B. Stankovića. Rusko-srpski rečnik 
Novi Sad : Matica srpska; 
Moskva: Russkiй яzыk,  

1998. 

5.  
Еремина, Любимцева, 
Тарковская,  

Руский язык для бизнесменов, Москва 1999 

БРОЈ ЧАСОВА АКТИВНЕ НАСТАВЕ 

Предавања: Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: Остали часови: 

2 3    

МЕТОДЕ ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ 

Настава се изводи у облику часова предавања и часова вежби. Кроз интеракцију са предавачем и међусобну 
интеракцију студенти развијају вештине читања, писања, говорења и аудирања, усвајају вокабулар и граматичке 
јединице примерене њиховом владању језиком на материјалу уџбеника. 

ОЦЕНА ЗНАЊА (МАКСИМАЛНИ БРОЈ ПОЕНА 100) 

Предиспитна обавеза Поена Завршни испит Поена 

Активност у току предавања 10 Писмени испит 20 

Практична настава 10 Усмени испит 20 

Колоквијум-и 40   

Семинар-и    

Σ 100 
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НАЗИВ ПРЕДМЕТА: 

КРИВИЧНО ПРАВО Ознака предмета: ОАС2КРП 

Број ЕСПБ: 8 

Студијски програм/студијски програми: 
МЕНАЏМЕНТ У БЕЗБЕДНОСТИ 
ПРАВО 

Врста и ниво студија: Основне академске студије 

Наставник (ци): др Горан Младеновић  

Статус предмета:  Обавезан 
Изборни 

Услов: Упис на другу годину студија. 

ЦИЉ ПРЕДМЕТА 

Теоријско упознавање студената са појмом, начелима и основним облицима кривичног дела против човека-грађана, 
државе и њених органа са посебним освртом на безбедносни аспект његовог живота и рада. 

ИСХОД ПРЕДМЕТА 

Стицање свести студената о значају познавања одредби кривичног права у основним делатностима, људским 
потребима, правима и слободама човека уопште а посебно његових безбедносних права и обавеза у нашем друштву.   

САДРЖАЈ ПРЕДМЕТА 

Теоријска настава: 

• Појам и предмет кривичног права; Начела; Извори кривичног права; • Тумачење и аналогија у кривичном праву; • 
Временско и просторно важење кривичног закона; • Однос кривичног права и других грана права; • Појам 
међународног кривичног права; • Настанак и развој међународног кривичног права; • Међународна кривична дела; • 
Кривична и командна одговорност у међународном кривичном праву; • Кривично законодавство Србије и појам 
елемента и биће кривичног дела; • Извршење кривичног дела;• Основи који искључују постојање дела; • Стадијуми 
извршења кривичног дела; • Стицај и деоба кривичних дела; • Саучесништво, појам и облици; Извршилаштво и 
саизвршилаштво; • Подстрекавање; Помагање; Границе одговорности и кажњивости саучесника; • Кривица, појам 
кривице, елементи кривице• Урачунљивост, неурачунљивост, Битно смањена неурачунљивост, Actiones libere in causa. 
• Кривичне санкције, појам и врсте кривичних санкција; • Казне; Мере упозорења; Мере безбедности; Кривичне 
санкције за малолетнике; • Гашење кривичних санкција; • Рехабилитација, правне последице осуде, амнестија, 
застарелост • Кривична дела од посебног значаја;  

Практична настава: 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Р. Бр. Аутор Назив Издавач Година 

Препоручена литература:  

1.  Игњатовић, А.,  Кривично право Привредна академија, Нови Сад, 2011. 

2.  Јовашевић, Д.,  Кривично право, Општи део Београд, 2006. 

Помоћна литература: 

3.  
Ђурђић, В.,  
Јовашевић, Д.,  

Кривично право, Посебни део Београд, 2006. 

4.  
Ђурђић, В.,  
Јовашевић, Д.,  

Међународно кривично право Београд, 2003. 

БРОЈ ЧАСОВА АКТИВНЕ НАСТАВЕ 

Предавања: Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: Остали часови: 

3 3    

МЕТОДЕ ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ 

- Облици наставе: (1) предавање, (2) вежбе, (3) консултације - Начин провере знања: (1) писмени – колоквијални 
испит, (2) усмени испит, (3) провера знања на вежбама, (4) оцена семинарског рада - Обавеза студената: (1) 

присуствовање предавањима и вежбама, и (2) израда семинарског рада 

ОЦЕНА ЗНАЊА (МАКСИМАЛНИ БРОЈ ПОЕНА 100) 

Предиспитна обавеза Поена Завршни испит Поена 

Активност у току предавања 10 Писмени испит  

Практична настава  Усмени испит 30 

Колоквијум-и 40   

Семинар-и 20   

Σ 100 
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НАЗИВ ПРЕДМЕТА: 

ГРАЂАНСКО И СТВАРНО ПРАВО Ознака предмета: ОАС2ГСП 

Број ЕСПБ: 8 

Студијски програм/студијски програми: ПРАВО 

Врста и ниво студија: Основне академске студије 

Наставник (ци): др Јелена Миленковић / др Драгана Нешовић 

Статус предмета:  Обавезан 

Услов:  

ЦИЉ ПРЕДМЕТА 

Развијања сазнања о структури грађанскоправне области, овладавање методама, процесима и поступцима 
истраживања грађанскоправних принципа и института, овладавање специфичним правним вештинама у систему 
грађанскоправне заштите имовинских и неимовинских права, развијање способности ради унапређења правних 
односа између субкекта приватно правних односа . 

ИСХОД ПРЕДМЕТА 

Овладавањем програма студенти ће стећи потребна знања и вештине које ће им омогућити самостално практично 
решавање проблема која произилазе из грађанског и стварног права у  нашем законодавству. 

САДРЖАЈ ПРЕДМЕТА 

Теоријска настава: 

1. Појам и место грађанског права у систему права 
2. Извори грађанског права 
3. Грађанскоправни односи и принципи његовог регулисања 
4. Субјекти и објекти грашанскоправних односа 
5. Грађанскосубјективна права 
6. Правни промет, имовина и правни послови 
7. Појам, карактеристике и извори стварних права, Појам и врсте државине. Заштита државине. 
8. Колоквијум 1 
9. Појам и карактеристике и облици својине. Заштита својине. 
10. Заштита државине пред националним и европским судом 
11. Тужбе за заштиту правне својине 
12. Уговорно стицање правне својине; оригинално стицање правне својине; сусвојина; заједничка својина;  
13. Стварне службености; личне службености; реални терети; реална и лична средства обезбеђења. 
14. Основе заложног права;  
15. Колоквијум 2   

Практична настава: 
Вежбе у складу са морфосинтаксичком грађом у оквиру предвиђених тема. Прати теоријску наставу; вежбе; студије 
случајева и др. 

ЛИТЕРАТУРА 

Р. Бр. Аутор Назив Издавач Година 

Препоручена литература:  

1.  Илија Бабић 
Увод у грађанско право и 
стварно право 

Правни факултет Универзитета : 
Службени гласник, Београд 

2013. 

2.  
Ковачевић 
Куштримовић, Р.,Л 
азић, М . 

Стварно право, Свен, Ниш 2006. 

Помоћна литература: 

3.  Илија Бабић 
Грађанско право. Књ. 1, Увод у 
грађанско право 

Факултет за европске правно-
политичке студије Универзитета 
Сингидунум,  

2011. 

4.  
Ковачевић 
Куштримовић, Р.,  

Грађанско право, општи део Ниш, 1997. 

БРОЈ ЧАСОВА АКТИВНЕ НАСТАВЕ 

Предавања: Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: Остали часови: 

3 2    

МЕТОДЕ ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ 

- Облици наставе: (1) предавање, (2) вежбе, (3) консултације - Начин провере знања: (1) писмени – колоквијални 
испит, (2) усмени испит, (3) провера знања на вежбама, (4) оцена семинарског рада - Обавеза студената: (1) 
присуствовање предавањима и вежбама, и (2) израда семинарског рада 

ОЦЕНА ЗНАЊА (МАКСИМАЛНИ БРОЈ ПОЕНА 100) 

Предиспитна обавеза Поена Завршни испит Поена 

Активност у току предавања 10 Писмени испит  

Практична настава  Усмени испит 30 

Колоквијум-и 40   

Семинар-и 20   

Σ 100 
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НАЗИВ ПРЕДМЕТА: 

АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО Ознака предмета: ОАС2АДП 

Број ЕСПБ: 7 

Студијски програм/студијски програми: ПРАВО 

Врста и ниво студија: Основне академске студије 

Наставник (ци): др Иван Костадиновић  

Статус предмета:  Изборни 

Услов: Уписана друга година срудија 

ЦИЉ ПРЕДМЕТА 

1. Развијање сазнања код  студената и практично изучавање правних вештина у тумачењу и примени института 
Административног права 2.   Изучавање метода и вештина од значаја за Адмистраивно право  3.  Савладавање 
вештина у развијању и заштити Админнисртивног права. 

ИСХОД ПРЕДМЕТА 

Целовитошћу програма предмета кроз планиране активности и облике наставе, уз учење, очекује се да студент: 
1)  Изучи радноправне институте и основна права из Админнисртивног права, 2) Стекне основна уводна знања 
неопходна за даље праћење наставе и  градива  из Админнисртивног права, 3)  Да упозна практичну примену  
Админнисртивног права, 4) Да развије афинитет код студената изучавање  Админнисртивног права , 5) Да на 
конкретним примерима изучи систем заштите права из Админнисртивног права. 

САДРЖАЈ ПРЕДМЕТА 

Теоријска настава: 

1. Појам админстративног права 
2. Основна начела аднистративног права 
3. Извори административног права 
4. Административно правни статус физичких лица 
5.  Аминистрација- организација и принципи рада 
6. Државна управа  
7. Коликвијум 1. 
8. Запослени у администрацији-права и обавезе 
9, Канцеларијско пословање и кретање предмета 
10. Транспарентност у раду органа државне управе 
11. Принцип равноправности грађана пред законом  
12. Право државне помоћи 
13. Последице незаконитости и ништавости аката 
14. Европски суд правде као апелациони суд 
15. Колоквијум 2 

Практична настава: 
Вежбе у складу са морфосинтаксичком грађом у оквиру предвиђених тема. Прати теоријску наставу; вежбе; студије 

случајева и др. 

ЛИТЕРАТУРА 

Р. Бр. Аутор Назив Издавач Година 

Препоручена литература:  

1.  Наум Гризо...[и др.] Административно право 
Правен факултет "Јустинијан 
Први",  

2008 

2.  Julia Beckett ... [et al.] Public Administration and Law New York : M. E. Sharpe,  2005. 

Помоћна литература: 

3.   Закон о општем управном поступку,  2010. 
4.   Закон о државној управи  2010. 

БРОЈ ЧАСОВА АКТИВНЕ НАСТАВЕ 

Предавања: Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: Остали часови: 

2 2    

МЕТОДЕ ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ 

- Облици наставе: (1) предавање, (2) вежбе, (3) консултације - Начин провере знања: (1) писмени – колоквијални 
испит, (2) усмени испит, (3) провера знања на вежбама, (4) оцена семинарског рада - Обавеза студената: (1) 
присуствовање предавањима и вежбама, и (2) израда семинарског рада 

ОЦЕНА ЗНАЊА (МАКСИМАЛНИ БРОЈ ПОЕНА 100) 

Предиспитна обавеза Поена Завршни испит Поена 

Активност у току предавања 5 Писмени испит 20 

Практична настава 5 Усмени испит 20 

Колоквијум-и 30   

Семинар-и 20   

Σ 100 
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НАЗИВ ПРЕДМЕТА: 

МЕЂУНАРОДНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ Ознака предмета: ОАС2МОЗ 

Број ЕСПБ: 7 

Студијски програм/студијски програми: 
МЕНАЏМЕНТ У САОБРАЋАЈУ 
ПРАВО 

Врста и ниво студија: Основне академске студије 

Наставник (ци): др Андреј Митић  

Статус предмета:  Изборни 

Услов:  

ЦИЉ ПРЕДМЕТА 

Упознавање студената са основним елементима међународних организација, њиховом структуром, субјективитетом и 
деловањем, као и са организацијом и деловањем Уједињених нација. 

ИСХОД ПРЕДМЕТА 

Предмет треба да омогући студентима да савладавају општа знања из теорије међународне економске размене, те 
специфична знања из међународних односа укључујући и систем међународног управљања глобалним процесима.  

САДРЖАЈ ПРЕДМЕТА 

Теоријска настава: 

Уводно предавање, Претече међународних организација, Дефиниције и класификација међународних организација, 
Правни субјективитет међународних организација, Међународна организација као учесник у међународним односима. 
Финансирање међ.организација, Чланство у међународним организацијама, Структура међународне организације, 
Одлуке међународних организација, Међународне организације и решавање спорова, Промене у устројству и нестанак 
међународне организације, Уједињене нације 

Специјализоване установе УН-а. , Савет Европе и ОЕБС. 

Практична настава: 

Конкретизација појмова и концепата изложених на прадавањима на часовима вежби; 

ЛИТЕРАТУРА 

Р. Бр. Аутор Назив Издавач Година 

Препоручена литература:  

1.  
Војин Димитријевић,  
Обрад Рачић,  

Међународне организације 
Правни факултет Универзитета 
Унион : Службени гласник, Београд 

2011. 

2.  С. Костадиновић Међународно привредно право Економски факултет, Суботица 2005 

Помоћна литература: 

3.  
Беннет, Алвин ЛеРоy,  
Оливер, Јамес К.,  

Међународне организације : 
начела и проблеми, 

Загреб, 2004. 

4.  Владимир Ђерић, и други 
Основи међународног јавног 
права. 

Београдски центар за људска права 2005. 

БРОЈ ЧАСОВА АКТИВНЕ НАСТАВЕ 

Предавања: Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: Остали часови: 

2 2    

МЕТОДЕ ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ 

- Облици наставе: (1) предавање, (2) вежбе, (3) консултације - Начин провере знања: (1) писмени – колоквијални 
испит, (2) усмени испит, (3) провера знања на вежбама, (4) оцена семинарског рада - Обавеза студената: (1) 

присуствовање предавањима и вежбама, и (2) израда семинарског рада 

ОЦЕНА ЗНАЊА (МАКСИМАЛНИ БРОЈ ПОЕНА 100) 

Предиспитна обавеза Поена Завршни испит Поена 

Активност у току предавања 5 Писмени испит 30 

Практична настава 5 Усмени испит  

Колоквијум-и 40   

Семинар-и 20   

Σ 100 
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НАЗИВ ПРЕДМЕТА: 

ОБЛИГАЦИОНО ПРАВО Ознака предмета: ОАС3ОБП 

Број ЕСПБ: 7 

Студијски програм/студијски програми: ПРАВО 

Врста и ниво студија: Основне академске студије 

Наставник (ци): др Братислав Станковић  

Статус предмета:  Обавезан 

Услов:  

ЦИЉ ПРЕДМЕТА 

Облигационо право је грана грађанскоправне науке која се изучава у циљу упознавања студената са  општим 
принципима и правилима облигационог права. Овај циљ се остварује тако што се правни институти који уређују 
облигације излажу кроз њихову еволуцију у правној мисли, писаним изворима, судској пракси и објашњавају 
тумачењем позитивног права. Поред догматског метода, у изучавању су заступљени историјски и упоредно правни 
метод. 

ИСХОД ПРЕДМЕТА 

Оспособљавање студената да препознају, утврде и разликују опште правне појмове и правила облигационог права, 
стицање знања о савременим правним институтима облигационог права и савладавање вештине примене 
облигационоправних норми на конкретан случај. 

САДРЖАЈ ПРЕДМЕТА 

Теоријска настава: 

Облигационо право изучава облигационе односе и норме што те односе регулишу. Облигационо право дели се на два 
дела: општи и посебни. У оквиру општег дела изучавају се питања везана за појам и изворе облигационог права, као и 
она правила која имају општи карактер и која важе за облигационе односе у целини. Целокупна материја општег дела 
излаже се и изучава у оквиру следећих области: појам, значај, развој, систем и извори облигационог права; основне 
карактеристике облигације и облигационог односа и врсте обавеза; извори облигационих односа; дејство 
облигационих односа; гашење облигационих односа; облигациони односи са више дужника и поверилаца; замена 
субјеката облигационих односа. У оквиру посебног дела изучавају се традиционални уговори грађанског права, осим 
оних који су предмет изучавања других правних дисциплина. 

Практична настава: 
Савладавање методологије решавања облигационоправних (грађанскоправних) случајева и на тај начин овладавање 
вештином тумачења облигационоправних норми и вештином критичког вредновања законодавних решења и судске 
праксе. Савладавање методологије уобличавања уговора. 

ЛИТЕРАТУРА 

Р. Бр. Аутор Назив Издавач Година 

Препоручена литература:  

1.  Антић О.,  
Облигационо право, друго 
измењено и допуњено издање 

Службени гласник, Београд 2008. 

2.  Радишић, Ј.:  Облигационо право Номос, Београд 2004 

Помоћна литература: 

3.   
Закон о облигационим 
односима 

  

4.  Огњановић. С.,  
Облигационо право – посебан 
део 

Правни факултет за привреду и 
правосуђе, Нови Сад,  

2010. 

БРОЈ ЧАСОВА АКТИВНЕ НАСТАВЕ 

Предавања: Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: Остали часови: 

3 2    

МЕТОДЕ ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ 

- Облици наставе: (1) предавање, (2) вежбе, (3) консултације - Начин провере знања: (1) писмени – колоквијални 
испит, (2) усмени испит, (3) провера знања на вежбама, (4) оцена семинарског рада - Обавеза студената: (1) 

присуствовање предавањима и вежбама, и (2) израда семинарског рада 

ОЦЕНА ЗНАЊА (МАКСИМАЛНИ БРОЈ ПОЕНА 100) 

Предиспитна обавеза Поена Завршни испит Поена 

Активност у току предавања 10 Писмени испит 20 

Практична настава  Усмени испит 20 

Колоквијум-и 40   

Семинар-и 10   

Σ 100 
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НАЗИВ ПРЕДМЕТА: 

ПРИВРЕДНО ПРАВО Ознака предмета: ОАС2ППР 

Број ЕСПБ: 8 

Студијски програм/студијски програми: 
МЕНАЏМЕНТ У САОБРАЋАЈУ 
МЕНАЏМЕНТ У БЕЗБЕДНОСТИ 
ПРАВО 

Врста и ниво студија: Основне академске студије 

Наставник (ци): др Иван Костадиновић / др Данијела Красић   

Статус предмета:  обавезан 

Услов: Упис на другу годину студија. 

ЦИЉ ПРЕДМЕТА 

Стицање најосновнијих сазнања о праву, као основи за касније овладавање правним сазнањима у појединим 
областима; пре свега, у саобраћају. 

ИСХОД ПРЕДМЕТА 

Овладавање способностима склапања најразличитијих врста уговора у области привредног права. 

САДРЖАЈ ПРЕДМЕТА 

Теоријска настава: 

Увод у право (Општи појмови права, правна нирма, правни поредак, правни акт, примена права, правни однос, правни 
посао, тумачења права). Настанак привредног права. Субјекти привредног права и њихов правни положај. Облици 
облигационог права (Облигације према садржини радње, облигације према времену трајања радње, облигације према 
лицу које обавља облигацију; Облигациони уговор). Уговори у привреди. Банкарски систем и хартије од вредности 
(Врсте банкарских послова, Хартије од вредности: меница, чрк, акција, обвезница, складишница итд). Међународно 
привредно право. 

Практична настава: 
Детаљна, свеобухватна елаборација случајева из правне праксе кроз реализацију вежби у малим групама (до 30 
студената). 

ЛИТЕРАТУРА 

Р. Бр. Аутор Назив Издавач Година 

Препоручена литература:  

1.  Красић, Д. Привредног права 
Висока школа струковних студија за 
менаџмент у саобраћају, Ниш  

2012. 

2.  
Костадиновић, С., Рачић, 
М., Љубојевић, Г. 

Пословно право Футура, Нови Сад 2006. 

Помоћна литература: 

3.  Костадиновић, Д. Основи привредног права Београд 2004. 

4.  Шогоров С., Радоман М.,  Пословно право Универзитет Сингидунум, Београд 2007. 

5.  Васиљевић, М. Пословно право Београд, 2000. 

БРОЈ ЧАСОВА АКТИВНЕ НАСТАВЕ 

Предавања: Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: Остали часови: 

3 3    

МЕТОДЕ ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ 

- Облици наставе: (1) предавање, (2) вежбе, (3) консултације - Начин провере знања: (1) писмени – колоквијални 
испит, (2) усмени испит, (3) провера знања на вежбама, (4) оцена семинарског рада - Обавеза студената: (1) 
присуствовање предавањима и вежбама, и (2) израда семинарског рада 

ОЦЕНА ЗНАЊА (МАКСИМАЛНИ БРОЈ ПОЕНА 100) 

Предиспитна обавеза Поена Завршни испит Поена 

Активност у току предавања 5 Писмени испит 40 

Практична настава 5 Усмени испит  

Колоквијум-и 30   

Семинар-и 20   

Σ 100 
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НАЗИВ ПРЕДМЕТА: 

ПОРОДИЧНО ПРАВО Ознака предмета: ОАС2ПОП 

Број ЕСПБ:  

Студијски програм/студијски програми: ПРАВО 

Врста и ниво студија: Основне академске студије 

Наставник (ци): др Јелена Миленковић / др Драгана Нешовић  

Статус предмета:  Обавезан 

Услов:  

ЦИЉ ПРЕДМЕТА 

1. Развијање сазнања код  студената и практично изучавање правних вештина у тумачењу и примени института 
породичног права 2.  Изучавање метода и вештина од значаја за породично право  3. Савладавање вештина у 
развијању и заштити породичног правa. 

ИСХОД ПРЕДМЕТА 

Целовитошћу програма предмета кроз планиране активности и облике наставе, уз учење, очекује се да студент: 
1)  Изучи и основне појмове породичног права, 2) Стекне основна уводна знања неопходна за даље праћење наставе 
и  градива  из породичног права, 3) Да упозна практичну примену  породичног права., 4) Да развије афинитет код 
студената изучавањем породичног права. 5) Да на конкретним примерима изучи систем заштите права из породичног 
права.   

САДРЖАЈ ПРЕДМЕТА 

Теоријска настава: 

1. Породично право и породица 
2. Основни појмови о породичном праву 
3. Односи родитеља и деце 
4. Старатељство 
5. Издржавање 
6. Издржавање између родитеља и деце 
7. Имовински односи у брачној и ванбрачној заједници и између чланова породице  
8. Колоквијум 1 
9. Брак-развод, престанак брака 
10. Алиментација 
11. Основни појмови о породици и браку 
12. Судска заштита 
13. Међународно-правна заштита деце 
14.  Колоквијум 2 
15.  Рекапитулација пређеног градива 

Практична настава: 
Вежбе у складу са морфосинтаксичком грађом у оквиру предвиђених тема. Прати теоријску наставу; вежбе; студије 

случајева и др. 

ЛИТЕРАТУРА 

Р. Бр. Аутор Назив Издавач Година 

Препоручена литература:  

1.  Ковачек-Станић, Г.  Породично право Правни факултет, Нови Сад,  2007. 

2.   Закон о браку и породици   

Помоћна литература: 

3.  M. Draškić,  Porodično pravo i pravo deteta Beograd, 2005. 
4.  M. Mladenović, S. Panov,  Porodično pravo Beograd. 2003. 

БРОЈ ЧАСОВА АКТИВНЕ НАСТАВЕ 

Предавања: Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: Остали часови: 

3 2    

МЕТОДЕ ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ 

- Облици наставе: (1) предавање, (2) вежбе, (3) консултације - Начин провере знања: (1) писмени – колоквијални 
испит, (2) усмени испит, (3) провера знања на вежбама, (4) оцена семинарског рада - Обавеза студената: (1) 
присуствовање предавањима и вежбама, и (2) израда семинарског рада 

ОЦЕНА ЗНАЊА (МАКСИМАЛНИ БРОЈ ПОЕНА 100) 

Предиспитна обавеза Поена Завршни испит Поена 

Активност у току предавања 10 Писмени испит  

Практична настава  Усмени испит 30 

Колоквијум-и 40   

Семинар-и 20   

Σ 100 
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НАЗИВ ПРЕДМЕТА: 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 2 Ознака предмета: ОАС2ЕЈ2 

Број ЕСПБ: 7 

Студијски програм/студијски програми: 
МЕНАЏМЕНТ У САОБРАЋАЈУ 
МЕНАЏМЕНТ У БЕЗБЕДНОСТИ 
ПРАВО 

Врста и ниво студија: Основне академске студије 

Наставник (ци): Дејана Радовић  

Статус предмета:  изборни 

Услов: Упис на другу годину студија и положен Енглески језик 1. 

ЦИЉ ПРЕДМЕТА 

Циљ предмета јесте усавршавање знања и вештина из основног пословног језика. Континуирано се ради на 
усавршавању вештина као што су говор, читање, писање и слушање, са посебним нагласком на савладавање 
пословних обичаја, пословне терминологије, културе, економије, итд. 

ИСХОД ПРЕДМЕТА 

Студент би требало да буде оспособљеност за основну комуникацију у различитим ситуацијама, оспособљеност за 
разумевање основне пословне терминологије, оспособљеност писања основне пословне кореспонденције, да може да 
чита и разуме базичну стручну литературу; да покаже способност вођења једноставне стручне комуникације. 

САДРЖАЈ ПРЕДМЕТА 

Теоријска настава: 

1. Technology (vocabulary, grammar, skills, culture) 2. One world (vocabulary, grammar, skills, culture) ,3. Look after yourself 
(vocabulary, grammar, skills, culture) ,4. Happy ever after? (vocabulary, grammar, skills, culture) ,5. All part of the job 
(vocabulary, grammar, skills, culture) , 6. Real or imaginary (vocabulary, grammar, skills, culture) 
Tenses – present, past, future- revision; WH-questions; a / an with jobs,Present tenses – Present , Simple nad Present 
Continuous,Present Simple – adverbs and expressions of frequency; have/have , got,Past tenses – Past Simple nad Past 
Continuous,Quantity: much/ many; some/ any; a few, a little, , a lot of, Verb patterns 1 – want/hope to; enjoy/like doing; looking 
forward to doing... Revision of , grammar,  Future intentions – going to and will, Comparative and superlative adjectives, 
Relative , clauses – who/which/that/where, Synonyms and antonyms – lovely, bored, beautiful, interested., Present perfect and 
Past Simple, Tense revision. 

Практична настава: 
Свака јединица се обрађује комбинацијом текста, граматике, вежби за богаћење вокабулара, дијалозима из 
свакодневног говора, вежбама читања, писања, говора и слушања. 

ЛИТЕРАТУРА 

Р. Бр. Аутор Назив Издавач Година 

Препоручена литература:  

1.  Redstone, C., Cunningham, G. Face to Face – Pre-intermediate Cembridge University Press 2005. 

2.  
Whitby, Norman, Student’s 
Book,  

BEC Preliminary Business 
Benchmark – Pre-Intermediate to 
Intermediate, 

Cambridge University Press,  2006. 

3.  Murphy, R. English Grammar in use Cembridge University Press 2006. 

Помоћна литература: 

4.  Liz and John Soars  
Headway, Elementary, Student’s 
book; 

Oxford,  2007 

5.  Liz and John Soars 
Rečnici, gramatika, Workbook, 
Headway, Elementary,  

Oxford 2006. 

БРОЈ ЧАСОВА АКТИВНЕ НАСТАВЕ 

Предавања: Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: Остали часови: 

2 3    

МЕТОДЕ ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ 

- Облици наставе: (1) предавање, (2) вежбе, (3) консултације - Начин провере знања: (1) писмени – колоквијални 
испит, (2) усмени испит, (3) провера знања на вежбама, (4) оцена семинарског рада - Обавеза студената: (1) 
присуствовање предавањима и вежбама, и (2) израда семинарског рада 

ОЦЕНА ЗНАЊА (МАКСИМАЛНИ БРОЈ ПОЕНА 100) 

Предиспитна обавеза Поена Завршни испит Поена 

Активност у току предавања 5 Писмени испит 20 

Практична настава 5 Усмени испит 20 

Колоквијум-и 50   

Семинар-и    

Σ 100 
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НАЗИВ ПРЕДМЕТА: 

РУСКИ ЈЕЗИК 2 Ознака предмета: ОАС2РЈ2 

Број ЕСПБ: 7 

Студијски програм/студијски програми: 
МЕНАЏМЕНТ У САОБРАЋАЈУ 
МЕНАЏМЕНТ У БЕЗБЕДНОСТИ 
ПРАВО 

Врста и ниво студија: Основне академске студије 

Наставник (ци): Вукосава А. Ђапа-Иветић 

Статус предмета:  Изборни 

Услов: Упис на другу годину студија и положен Руски језик 1 

ЦИЉ ПРЕДМЕТА 

Развијање навика аудирања, говорења, течно читање и ортографски правилно писање у оквиру предвиђених тема и 
ситуација, као и овладавање одговарајућим вокабуларом и граматичким јединицама. Овладавање терминологијом 
пословног руског језика, усмено изражавање мишљења, ставова, планова. 

ИСХОД ПРЕДМЕТА 

На крају курса студент треба у контекстима које пружа уџбеник да се служи вештинама читања, говорења, аудирања и 
писања, односно да буде у стању да разуме и употребљава речи и изразе у свакодневној комуникацији и различитим 
пословним ситуацијама. Студент треба самостално да саставља краћа пословна писма и да користи интернет-ресурсе 
на руском језику. 

САДРЖАЈ ПРЕДМЕТА 

Теоријска настава: 

Морфосинтаксичка грађа. Вокабулар у складу са предвиђеним темама. Карактеристике пословног језика. 
Теме: Бизнесмен. Новые русские. Магазин. Выходные в Москве. Спорт. Ресторан. Вакансии. Резюме. Поездка. 
Гостиница. Автотранспорт. Авиатранспорт. Паспортный контроль. Таможня. Достопримечательности города. 
Предприятие. Внешнеэкономические связи. Экспорт. Импорт. Ярмарка. Деловой центр. Банк. 

Практична настава: 

Вежбе у складу са морфосинтаксичком грађом у оквиру предвиђених тема. 

ЛИТЕРАТУРА 

Р. Бр. Аутор Назив Издавач Година 

Препоручена литература:  

1.  Вера Белокапић,  Пословни руски језик 1-2, Београд 2005. 

2.  Вукашин Костић,  Руски језик за економисте МБ Графика, Ниш,  2003. 

Помоћна литература: 

3.  Станковић, Несторов,  Граматика руског језика, Београд 1999. 

4.  B. Stankovića. Rusko-srpski rečnik 
Novi Sad : Matica srpska; Moskva: 
Russkiй яzыk,  

1998. 

5.  
Еремина, Любимцева, 
Тарковская,  

Руский язык для 
бизнесменов, 

Москва 1999 

БРОЈ ЧАСОВА АКТИВНЕ НАСТАВЕ 

Предавања: Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: Остали часови: 

2 3    

МЕТОДЕ ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ 

- Облици наставе: (1) предавање, (2) вежбе, (3) консултације - Начин провере знања: (1) писмени – колоквијални 
испит, (2) усмени испит, (3) провера знања на вежбама, (4) оцена семинарског рада - Обавеза студената: (1) 
присуствовање предавањима и вежбама, и (2) израда семинарског рада 

ОЦЕНА ЗНАЊА (МАКСИМАЛНИ БРОЈ ПОЕНА 100) 

Предиспитна обавеза Поена Завршни испит Поена 

Активност у току предавања 10 Писмени испит 20 

Практична настава 10 Усмени испит 20 

Колоквијум-и 40   

Семинар-и    

Σ 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Страна | 20  

НАЗИВ ПРЕДМЕТА: 

ПРАВО ЕУ Ознака предмета: ОАС3ПЕУ 

Број ЕСПБ: 8 

Студијски програм/студијски програми: 
МЕНАЏМЕНТ У БЕЗБЕДНОСТИ 
ПРАВО 

Врста и ниво студија: Основне академске студије 

Наставник (ци): др Драгана Нешовић 

Статус предмета:  Изборни 

Услов:  

ЦИЉ ПРЕДМЕТА 

Савладавање теоријских основа права ЕУ са основама људских права. Упознавање са правном регулативом и 
тумачење примене области националних правних система, њихове хармонизације са правом ЕУ,  за успешно 
обављање послова у радној средини након завршених студија било да су у питању привредни односи кроз контакте 
правних лица или физичких са нагласком на њихово право заштите кроз људска права. 

ИСХОД ПРЕДМЕТА 

Стицање теоријских знања из области достигнућа правних наука националних система чланица ЕУ и права 
комунитарног система неопходних за квалитетан практичан рад након завршених студија у привредној пракси, која је 
суштински или потенцијално усмерена на амбијент  ЕУ и као и амбијент који прати привредна дешавања и са свог 
аспекта се прикључује кроз нпр. односе са НВО и сличним. 

САДРЖАЈ ПРЕДМЕТА 

Теоријска настава: 

1. Одређење термина и појма комунитарног права 
2. Однос комунитарног и других грана права 
3. Извори комунитарног права 
4. Степен хармонизације националних правних система 
5. Облици пословања привредних субјеката 
6. Заједничка тела, организација и стубови функционисања 
7. Правна акта ЕУ и њихова регулатива 
8. Судство и привреднаарбитража унутар ЕУ 
9. Људска права, појам значај и место у модерним системима 
10. Савремена истуства у процесу придруживања ЕУ 

Практична настава: 

Вежбе у складу са морфосинтаксичком грађом у оквиру предвиђених тема. 

ЛИТЕРАТУРА 

Р. Бр. Аутор Назив Издавач Година 

Препоручена литература:  

1.  

Ђорђевић Мила, 
Красић Данијела, 
Костадиновић Иван 

Право Европске уније и 
људска права 

Висока школа струковних 
студија за менаџмент у 
саобраћају Ниш, 

2013. 

2.  
Кнежевић-Предић, В 
Радивојевић, З. 

Како настаје и делује право ЕУ, Службени гласник, Београд, 2009 

Помоћна литература: 

3.  Вукадиновић, Р.  Увод у институције и право ЕУ Правни факултет, Крагујевац, 2008. 
4.  Турчиновић Филип Основи права Европске уније Мегатренд Универзитет, београд 2012. 

БРОЈ ЧАСОВА АКТИВНЕ НАСТАВЕ 

Предавања: Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: Остали часови: 

3 2    

МЕТОДЕ ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ 

- Облици наставе: (1) предавање, (2) вежбе, (3) консултације - Начин провере знања: (1) писмени – колоквијални 
испит, (2) усмени испит, (3) провера знања на вежбама, (4) оцена семинарског рада - Обавеза студената: (1) 

присуствовање предавањима и вежбама, и (2) израда семинарског рада 

ОЦЕНА ЗНАЊА (МАКСИМАЛНИ БРОЈ ПОЕНА 100) 

Предиспитна обавеза Поена Завршни испит Поена 

Активност у току предавања 10 Писмени испит  

Практична настава  Усмени испит 30 

Колоквијум-и 40   

Семинар-и 20   

Σ 100 
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НАЗИВ ПРЕДМЕТА: 

НАСЛЕДНО ПРАВО Ознака предмета: ОАС3НСП 

Број ЕСПБ: 7 

Студијски програм/студијски програми: ПРАВО 

Врста и ниво студија: Основне академске студије 

Наставник (ци): др Братислав Станковић  

Статус предмета:  Обавезан 

Услов:  

ЦИЉ ПРЕДМЕТА 

Унапређење научних и теоријских сазнања, стицање способности и академских вештина у области наследног права и 
развијање практичних способности студената да теоријски и практично овладају овом правном материјом. 

ИСХОД ПРЕДМЕТА 

Овладавањем програма студенти ће стећи потребна знања и вештине које ће им омогућити самостално практично 
решавање наследно правне проблематике у нашем законодавству. 

САДРЖАЈ ПРЕДМЕТА 

Теоријска настава: 

1. Општи појмови о наследном праву 
2. Извори наследног права у нашој земљи 
3. Основна начела наследног права 
4. Основни услови за наступање наслеђивања 
5. Наслеђивање на основу завештања 
6. Колоквијум 1 
7. Редовно законско наслеђивање 
8. Императивно законско наслеђивање 
9. Заоставшина без наследника 
10. Општи правни положај наследника 
11. Наследноправни уговори и облигациони уговори који су од посебног значаја за наследно право 
12. Поступак за расправљање заоставштине 
13. Практични рад по наследним редовима 
14. Рекапитулација пређеног градива 
15. Колоквијум 2 

Практична настава: 
Вежбе у складу са морфосинтаксичком грађом у оквиру предвиђених тема. Прати теоријску наставу; вежбе; студије 
случајева и др. 

ЛИТЕРАТУРА 

Р. Бр. Аутор Назив Издавач Година 

Препоручена литература:  

1.  Бабић, И.  Наследно право Службени лист СРЈ, Београд, 2007, 

2.  Антић, О. Наследно право Правни факултет, Београд 2004. 

Помоћна литература: 

3.  Наташа Стојановић Практикум за наследно право  
Правни факултет, Центар за 
публикације, Ниш 

2012. 

4.   Закон о наслеђивању,  Сл. гласник РС, бр. 101/2003; 2003. 

БРОЈ ЧАСОВА АКТИВНЕ НАСТАВЕ 

Предавања: Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: Остали часови: 

3 2    

МЕТОДЕ ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ 

- Облици наставе: (1) предавање, (2) вежбе, (3) консултације - Начин провере знања: (1) писмени – колоквијални 
испит, (2) усмени испит, (3) провера знања на вежбама, (4) оцена семинарског рада - Обавеза студената: (1) 
присуствовање предавањима и вежбама, и (2) израда семинарског рада 

ОЦЕНА ЗНАЊА (МАКСИМАЛНИ БРОЈ ПОЕНА 100) 

Предиспитна обавеза Поена Завршни испит Поена 

Активност у току предавања 10 Писмени испит 20 

Практична настава  Усмени испит 20 

Колоквијум-и 30   

Семинар-и 20   

Σ 100 
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НАЗИВ ПРЕДМЕТА: 

ПРАВНА ЕТИКА Ознака предмета: ОАС3ПРЕ 

Број ЕСПБ: 7 

Студијски програм/студијски програми: ПРАВО 

Врста и ниво студија: Основне академске студије 

Наставник (ци): др Томислав Радовић  

Статус предмета:  Обавезан 

Услов:  

ЦИЉ ПРЕДМЕТА 

Упознавање са значењем термина правна етика и упознавање са Кодексом професионалне етике адвоката. 
Указивање на значај правне етике и њено разумевање. Студенти ће бити упознати са вештинама које се стичу 
изучавањем правне етике и са основним нормама понашања које је усвојено у свету правне науке и правне праксе. 

ИСХОД ПРЕДМЕТА 

Овладавање општим појмовима правне етике: појмом (појмом морала, појмовима добра и зла, односом појмова 
корисног и доброг, егоизмом, етиком prima facie и предметом правне етике, етичким методом, великим етичко-правним 
традицијама, западном правном етиком – правна етика у антици, средњевековна правна етика, Кантовом правном 
етиком, друштвено-уговорном етиком утилитаристичким схватањем правне етике, природним законом; те примењеном 
правном етиком која се данас пружа на све области друштвеног живота (биоетхнологија, еутаназија, абортус, 
екологија, политика). 

САДРЖАЈ ПРЕДМЕТА 

Теоријска настава: 

Извори правне етике у Србији, Основи професионалне етике и одговорности, Професионална одговорност адвоката , 
Стручност, савесност, професионални углед, Иступање у јавности и стручни рад, Неспојиви послови, Забрана 
рекламирања, Адвокат и клијент; Адвокатска тајна, Прихватање и одбијање заступања, Обавезе према клијенту, 
Недопуштени поступци, Отказивање заступања, Адвокатска канцеларија, Награда и накнада трошкова, Међусобни 
однос адвоката, Адвокат и адвокатска комора, Адвокат, суд и други органи власти, Адвокат и адвокатски приправник,• 
Адвокат и супротна странка, Професионална одговорност судија; Професионална одговорност тужилаца, 
Компаративна анализа стандарда везаних за правну етику у Србији и Европској Унији, Јапану и С.А.Д., Практичан рад: 
Хипотетички проблеми и решавање проблема из ове тематике (судске одлуке). 

Практична настава: 
Вежбе у складу са морфосинтаксичком грађом у оквиру предвиђених тема. Прати теоријску наставу; вежбе; студије 
случајева и др. 

ЛИТЕРАТУРА 

Р. Бр. Аутор Назив Издавач Година 

Препоручена литература:  

1.  Група аутора Правна етика 
Мрежа универзитетских правних 
клиника, Београд 

2010. 

2.  Слободан Бељански 
Кодекс професионалне етике 
адвоката 

Адвокатска комора Србије 
Сл. гласник РС", бр. 27/2012 

2012. 

Помоћна литература: 

3.  Питер Сингер Увод у етику, 
Издавачка књижарница Зорана 
Стојановића, Сремски Краловци, 
Нови Сад, 

2004. 

4.  Д. Ф. Томсон:  Политичка етика и јавна служба Службени гласник, Београд, 2007. 

БРОЈ ЧАСОВА АКТИВНЕ НАСТАВЕ 

Предавања: Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: Остали часови: 

3 2    

МЕТОДЕ ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ 

- Облици наставе: (1) предавање, (2) вежбе, (3) консултације - Начин провере знања: (1) писмени – колоквијални 
испит, (2) усмени испит, (3) провера знања на вежбама, (4) оцена семинарског рада - Обавеза студената: (1) 

присуствовање предавањима и вежбама, и (2) израда семинарског рада 

ОЦЕНА ЗНАЊА (МАКСИМАЛНИ БРОЈ ПОЕНА 100) 

Предиспитна обавеза Поена Завршни испит Поена 

Активност у току предавања 5 Писмени испит  

Практична настава 5 Усмени испит 30 

Колоквијум-и 40   

Семинар-и 20   

Σ 100 
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НАЗИВ ПРЕДМЕТА: 

САВРЕМЕНИ МЕЂУНАРОДНИ ОДНОСИ И ПОЛИТИКА Ознака предмета: ОАС3СМО 

Број ЕСПБ: 7 

Студијски програм/студијски програми: 
МЕНАЏМЕНТ У САОБРАЋАЈУ 
МЕНАЏМЕНТ У БЕЗБЕДНОСТИ 
ПРАВО 

Врста и ниво студија: Основне академске студије 

Наставник (ци): др Александра Вуковић 

Статус предмета:  Изборни 

Услов:  

ЦИЉ ПРЕДМЕТА 

Стицање и унапређење теоријских и практичних знања о међународним односима, њиховој структури, процесима, 
субјектима и чиниоцима, њиховом утицају на равнотежу снага и колективну безбедност. При томе се проучавају 
основне концепције вођења спољне политике, посебно РС. 

ИСХОД ПРЕДМЕТА 

Студенти ће бити оспособљени за разумевање сложених процеса међународних односа, њихову  критичку анализу и 
употребу стеченог знања у даљој теоријској експликацији  као и креирању конкретне политике, нормативних и 
практичних решења у области безбедности. 

САДРЖАЈ ПРЕДМЕТА 

Теоријска настава: 

I део Међународни односи  

Појам, предмет и метод науке о међународним односима, Теорије међународних односа, Субјекти међународних 
односа, Политика и моћ у међународним односима, Право и морал у међународним односима, Сукоби у 
међународним односима, Равнотежа снага и Хладни рат, Глобализација и међузависност у међународним односима 
IIдеоСпољна политика 

Појам и предмет спољне политике, Циљеви и средства спољне политике, Историјски развој спољне политике Србије, 
Спољна политика и међународни положај Републике Србије, Детерминанте спољне политике Републике Србије, 
Субјекти спољне политике  Републике Србије, Могући правци развоја и вођења спољне политике РС. 

Практична настава: 

Вежбе у складу са морфосинтаксичком грађом у оквиру предвиђених тема. 

ЛИТЕРАТУРА 

Р. Бр. Аутор Назив Издавач Година 

Препоручена литература:  

1.  Висковић, И.,  
Увод у теорију спољне 
политике, 

ФПН, Београд 2011. 

2.  
Димитријевић, В., 
Стојановић, Р.,  

Међународни односи Службени лист СРЈ 1996. 

Помоћна литература: 

3.  Џ., Нај, С.,  
Како разумевати међународне 
сукобе 

Стубови културе, Београд 2006. 

4.  Пешић,Р. З., Политички систем, глава XIII, ВШССКиБ, Ниш, 2011. 

БРОЈ ЧАСОВА АКТИВНЕ НАСТАВЕ 

Предавања: Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: Остали часови: 

2 2    

МЕТОДЕ ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ 

- Облици наставе: (1) предавање, (2) вежбе, (3) консултације - Начин провере знања: (1) писмени – колоквијални 
испит, (2) усмени испит, (3) провера знања на вежбама, (4) оцена семинарског рада - Обавеза студената: (1) 
присуствовање предавањима и вежбама, и (2) израда семинарског рада 

ОЦЕНА ЗНАЊА (МАКСИМАЛНИ БРОЈ ПОЕНА 100) 

Предиспитна обавеза Поена Завршни испит Поена 

Активност у току предавања 10 Писмени испит  

Практична настава  Усмени испит 30 

Колоквијум-и 40   

Семинар-и 20   

Σ 100 
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НАЗИВ ПРЕДМЕТА: 

САВРЕМЕНИ ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМИ Ознака предмета: ОАС3СПС 

Број ЕСПБ: 7 

Студијски програм/студијски програми: 
МЕНАЏМЕНТ У БЕЗБЕДНОСТИ 
ПРАВО 

Врста и ниво студија: Основне академске студије 

Наставник (ци): др Александра Вуковић / др Андреј Митић  

Статус предмета:  Изборни 

Услов:  

ЦИЉ ПРЕДМЕТА 

Стицање и унапређење теоријских и практичних знања о савременим политичким системима, где се компаративном 
методом и анализом стиче увид о начину функционисања, њиховим институцијама и субјектима. При томе се проучава 
систем хоризонталне и вертикалне организације власти и рецепције на политички систем наше земље. 

ИСХОД ПРЕДМЕТА 

Студенти ће бити оспособљени за разумевање сложених процеса у савременим политичким системима, њихову 
природу, карактер и начин функционисања и упоредном методом утврдити њихов реалан учинак, вредности и 
недостаке. Стечена знања могу користити у разумевању и креирању нашег система и вредновању у односу на 
савремене демократске  процесе. 

САДРЖАЈ ПРЕДМЕТА 

Теоријска настава: 

I део Политички систем 

1. Појам, заначај и методе проучавања политичких система 
2. Хоризонтална и вертикална организација власти 
3. Савремене теорије и модели демократије 
4. Механизми и институције владавине 
5. Политичке партије, интересне групе и друштвени покрети 
6. Политичко представљање и изборни процеси 

II део Савремени политички системи 

7. Британски парламентаризам  
8. Амерички президенцијализам 
9. Швајцарски конвентски систем 
10. Немачки канцеларски систем и Француски полупрезиденцијализам 
11. Консоцијални систем Белгије и Шведска држава благостања 
12. Модел регионалне државе у Италији и Шпанији, 
13. Политички систем Руске Федерације 
14. Политички систем Европске уније 
15. Политички систем Републике Србије 

Практична настава: 

Вежбе у складу са морфосинтаксичком грађом у оквиру предвиђених тема. 

ЛИТЕРАТУРА 

Р. Бр. Аутор Назив Издавач Година 

Препоручена литература:  

1.  Пешић, Зоран Р. Политички систем ВШССКиБ, Ниш, 2011. 

2.  Првуловић, Владимир Савремени политички системи Мегатренд универзитет, Београд 2012. 

Помоћна литература: 

3.  Лово, Ф., З.  Велике савремене демократије С. Карловци-Нови Сад, 1999. 
4.  Васовић, Вучина,  Савремене демократије I и II Службени гласник, Београд 2012 

БРОЈ ЧАСОВА АКТИВНЕ НАСТАВЕ 

Предавања: Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: Остали часови: 

2 2    

МЕТОДЕ ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ 

- Облици наставе: (1) предавање, (2) вежбе, (3) консултације - Начин провере знања: (1) писмени – колоквијални 
испит, (2) усмени испит, (3) провера знања на вежбама, (4) оцена семинарског рада - Обавеза студената: (1) 

присуствовање предавањима и вежбама, и (2) израда семинарског рада 

ОЦЕНА ЗНАЊА (МАКСИМАЛНИ БРОЈ ПОЕНА 100) 

Предиспитна обавеза Поена Завршни испит Поена 

Активност у току предавања 10 Писмени испит  

Практична настава  Усмени испит 30 

Колоквијум-и 40   

Семинар-и 20   

Σ 100 
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НАЗИВ ПРЕДМЕТА: 

ПРЕКРШАЈНО ПРАВО Ознака предмета: ОАС3ПКП 

Број ЕСПБ: 8 

Студијски програм/студијски програми: ПРАВО 

Врста и ниво студија: Основне академске студије 

Наставник (ци): др Горан Младеновић 

Статус предмета:  Обавезан 

Услов:  

ЦИЉ ПРЕДМЕТА 

Упознавање са основним појмовима и институтима прекршајног права.Стицање знања о специфичостима прекршаја 
као посебног облика кажњивог поступања, специфичностима прекршајне одговорности, поступка за примену 
прекршајних санкција и органима надлежним за поступање ради успешног укључивања у праксу поступања пред 
прекршајним органима. 

ИСХОД ПРЕДМЕТА 

Студент би требало да буде способан да правилно идентификује место прекршајног права у правном систему, 
нарочито у односу на управно и кривично право; да покаже детаљно разумевање појма прекршаја и да може да 
објасни однос прекршаја и других кажњивих радњи; да може да објасни ток прекршајног поступка, као и да 
идентификује његове специфичности у односу на кривични поступак; да може да дискутује о конкретном примеру из 
судске праксе. 

САДРЖАЈ ПРЕДМЕТА 

Теоријска настава: 

Појам и место прекршајног права у правном систему. Садржина, предмет и подела прекршајног права. Метод 
прекршајног права. Прекршајно материјално право. Учинилац (извршилац) прекршаја. Санкције за прекршаје. 
Одузимање имовинске користи прибављене прекршајем. Прекршајно процесно право. Странке у прекршајном 
поступку. Првостепени прекршајни поступак. Врсте прекршајних поступака. Редовни правни лек. Накнада штете због 
неоправданог кажњавања у прекршајном поступку и други случајеви права на накнаду штете. 

Практична настава: 
Практичан рад на изради управних аката. Шематизација и типизација прекршајног права и анализа конкретних врста 
прекршајног права. Анализа студија случајева у вези са правом на надокнаду штете. Приказ и анализа организације и 
рада јавне управе у Србији. Разматрања општих знања о прекршајном поступку кроз разговор и примере из праксе. 

ЛИТЕРАТУРА 

Р. Бр. Аутор Назив Издавач Година 

Препоручена литература:  

1.  Д. Голијан Управно и прекршајно право Бања Лука, 2009. 

2.  Кокољ М. Прекршајно право Привредна академија, Нови Сад,  2007. 

Помоћна литература: 

3.  П. Димитријевић,  

Прекршајно право: Општи део 
са судском праксом и 
обрасцима за примену и 
регистром појмова 

Службени гласник, 2001. 

4.  Јелачић М. Прекршајно право Службени гласник, Београд,  2004. 

БРОЈ ЧАСОВА АКТИВНЕ НАСТАВЕ 

Предавања: Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: Остали часови: 

3 3    

МЕТОДЕ ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ 

- Облици наставе: (1) предавање, (2) вежбе, (3) консултације - Начин провере знања: (1) писмени – колоквијални 
испит, (2) усмени испит, (3) провера знања на вежбама, (4) оцена семинарског рада - Обавеза студената: (1) 
присуствовање предавањима и вежбама, и (2) израда семинарског рада 

ОЦЕНА ЗНАЊА (МАКСИМАЛНИ БРОЈ ПОЕНА 100) 

Предиспитна обавеза Поена Завршни испит Поена 

Активност у току предавања 5 Писмени испит 25 

Практична настава 10 Усмени испит 20 

Колоквијум-и 30   

Семинар-и 10   

Σ 100 
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НАЗИВ ПРЕДМЕТА: 

КРИВИЧНО ПРОЦЕСНО ПРАВО Ознака предмета: ОАС3КПП 

Број ЕСПБ: 8 

Студијски програм/студијски програми: ПРАВО 

Врста и ниво студија: Основне академске студије 

Наставник (ци): др Горан Младеновић 

Статус предмета:  Обавезан 

Услов:  

ЦИЉ ПРЕДМЕТА 

Циљ предмета „Кривично процесно право“ је да студенти стекну знања о кривичном поступку као средству којим 
држава спроводи борбу против криминалитета. Такође је циљ стицање знања о предмету, субјектима, основним 
начелима на којима почива кривично процесно право. Стварање висококвалификованог кадра за борбу против 
криминала и корупције. 

ИСХОД ПРЕДМЕТА 

Студент би требало да покаже детаљно познавање тока и начела кривичног поступка (преткривични, главни, поступак 
по правним лековима); да покаже детаљно познавање појма и врста процесних радњи; да уме да изложи и детаљно 
објасни поступак по правним лековима (редовним и ванредним); да уме да састави у основним елементима правне 
акте кривичног поступка; да уме да именује и дефинише основне институте кривичног процесног права. 

САДРЖАЈ ПРЕДМЕТА 

Теоријска настава: 

Појам, предмет, извори и тумачење кривичног процесног права. Основна начела кривичног поступка. Процесни 
субјекти. Суд. Тужилац. Изузеће судија. Ток кривичног поступка. Претходни поступак. Истрага. Странке у кривичном 
поступку. Остали учесници поступка. Процесне радње. О радњама доказивања уопште. Оптужница и главни поступак. 
Прејудицијална питања. Редовни правни лекови. Ванредни правни лекови. Посебни кривични поступци. Посебни 
некривични поступци. 
 

Практична настава: 
Путем вежби студенти ће се упознати са практичним вођењем кривичног поступка и израде одлука. Симулацијасудског 
претреса и доказног поступка. Вежбе са конкретним судским материјалом, писаним формама (пријава, оптужница, 
пресуда, жалба и сл.). Суочавање са конкретним проблемима из правосудне праксе укључујући питања угрожавања 
судске независности, компаративна решења ЕУ држава. Пракса ће бити спроведена у правосудним органима. 

ЛИТЕРАТУРА 

Р. Бр. Аутор Назив Издавач Година 

Препоручена литература:  

1.  
Игњатовић А., 
Станојевић П.:  

Кривично процесно право, Привредна академија, Нови Сад,   2007 

2.   
Закон о кривичном поступку и 
сет пропратних закона 

  

Помоћна литература: 

3.  Грубач, М. Кривично процесно право, Пројурис, Београд, 2005. 

4.  Војислав Ђурчић,  Кривично процесно право СВЕН, Ниш   2009. 

БРОЈ ЧАСОВА АКТИВНЕ НАСТАВЕ 

Предавања: Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: Остали часови: 

3 3    

МЕТОДЕ ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ 

- Облици наставе: (1) предавање, (2) вежбе, (3) консултације - Начин провере знања: (1) писмени – колоквијални 
испит, (2) усмени испит, (3) провера знања на вежбама, (4) оцена семинарског рада - Обавеза студената: (1) 
присуствовање предавањима и вежбама, и (2) израда семинарског рада 

ОЦЕНА ЗНАЊА (МАКСИМАЛНИ БРОЈ ПОЕНА 100) 

Предиспитна обавеза Поена Завршни испит Поена 

Активност у току предавања 5 Писмени испит 25 

Практична настава 10 Усмени испит 20 

Колоквијум-и 30   

Семинар-и 10   

Σ 100 
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НАЗИВ ПРЕДМЕТА: 

САОБРАЋАЈНО ТРАНСПОРТНО ПРАВО Ознака предмета: ОАС3СТП 

Број ЕСПБ: 8 

Студијски програм/студијски програми: 
МЕНАЏМЕНТ У САОБРАЋАЈУ 
ПРАВО 

Врста и ниво студија: Основне академске студије 

Наставник (ци): др Иван Костадиновић  

Статус предмета:  обавезан 

Услов: Упис на трећу годину студија. 

ЦИЉ ПРЕДМЕТА 

Упознати студенате са теоријским основама саобраћајног права која ће им, применом правне регулативе, омогућити 
успешно обављање послова менаџера у радној средини након завршених студија. 

ИСХОД ПРЕДМЕТА 

Стицање теоријских знања из области саобраћајно транспортног права  је неопходно за квалитетан практичан рад 
након завршених студија у друштвеним, приватним и јавним предузећима, организацијама и институцијама која се 
баве саобраћајем. 

САДРЖАЈ ПРЕДМЕТА 

Теоријска настава: 

1. Појам, предмет и настанак транспортног права, субјект транспортног права, 2. Нормативна регулатива у 
унутрашњем саобраћају-законски прописи, 3. Нормативна регулатива у унутрашњем саобраћају-технички прописи, 4. 
Нормативна регулатива у међународном саобраћају: конвенције, уговори, споразуми, 5. Уговори о превозу у путничком 
и робном саобраћају по појединим видовима саобраћаја, 6. Комбиновани  проваз, 7. Уговори у шпедицији из 
унутрашњег и шпедицију из међунсродног права, 8. Шпедитерска, транспортна и друга документа, 9. Уговори и 
уговорни односи у складиштима, 10. Одговорност у превозу: одговорност за настале штете и ванредне догађаје у 
превозу и саобраћају, 11. Појам, значај, суштина и врста царина, 12. Царински прописи, 13. Врсте осигурања, 14. 
Транспортно осигурање, 15. Прописи у сродним делатностима. 

Практична настава: 

Конкретизација теоријских концепата на примерима саобраћајних система. 

ЛИТЕРАТУРА 

Р. Бр. Аутор Назив Издавач Година 

Препоручена литература:  

1.  Костадиновић С.  
Саобраћајно транспортно 
право 

Висока школа струковних студија за 
менаџмент у саобраћају, Ниш 

2009. 

2.  Костадиновић С.  Транспортно право Бирографика, Суботица 2000. 

Помоћна литература: 

3.  Костадиновић, Д. Привредног права 
Висока школа струковних студија за 
менаџмент у саобраћају, Ниш  

2010. 

4.  
Снежана Пантелић-
Вујанић, Наташа Томић 

Саобраћајно-транспортно 
право : практикум 

Саобраћајни факултет, Београд 2007 

5.  Костадиновић С.  
Саобраћајно право и 
стратегија развоја 
саобраћаја 

Универзитет "Браћа Карић ,Београд 1996. 

БРОЈ ЧАСОВА АКТИВНЕ НАСТАВЕ 

Предавања: Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: Остали часови: 

3 3    

МЕТОДЕ ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ 

Детаљна, свеобухватна елаборација случајева из правне праксе кроз реализацију вежби у малим групама (до 30 
студената). 

ОЦЕНА ЗНАЊА (МАКСИМАЛНИ БРОЈ ПОЕНА 100) 

Предиспитна обавеза Поена Завршни испит Поена 

Активност у току предавања 10 Писмени испит  

Практична настава  Усмени испит 30 

Колоквијум-и 40   

Семинар-и 20   

Σ 100 
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НАЗИВ ПРЕДМЕТА: 

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА Ознака предмета: ОАС3ЛОС 

Број ЕСПБ: 7 

Студијски програм/студијски програми: ПРАВО 

Врста и ниво студија: Основне академске студије 

Наставник (ци): др Драгана Нешовић 

Статус предмета:  Изборни 

Услов: Упис на трећу годину студија. 

ЦИЉ ПРЕДМЕТА 

Стицање и унапређење теоријских, практичних и компаративних знања о развоју, структури и функционисању локалне 
самоуправе, њеном месту и улози у политичком систему, као  и примена стечених знања у решавању практичних 
проблема  у области локалне самоуправе. 

ИСХОД ПРЕДМЕТА 

Изучавањем програма студент стиче теоријске и практичне способности и вештине за разумевање, праћење, 
процењивање и унапређење функционисања  локалне самоуправе, посебно за рад у локалној самоуправи и процесу 
управљања и пружања услуга.  Студент стиче способност праћења и примене савремених достигнућа у вођењу 
послова локалне власти, при чему се подстиче на изучавање и компаративну студију локалних самоуправа у 
развијеним демократским системима. 

САДРЖАЈ ПРЕДМЕТА 

Теоријска настава: 

Локална  самоуправа  као  научна  дисциплина, Појам порекло и развој локалне самоуправе, Савремени политички 
процеси и локална самоуправа, Основни типови локалне самоуправе, Историјски развој локалне самоуправе у Србији, 
Нормативно уређење локалне самоуправе у Републици Србији, Јединице, органи, надлежности и одлучивање у 
локалној самоуправи, Избори за органе локалне самоуправе, Финансирање, имовина и  заштита локалне самоуправе, 
Демократски процеси у локалној самоуправи и улога грађана, Сарадња и удруживање јединица локалне самоуправе, 
Однос локалне самоуправе и органа власти и територијалне децентрализације, Упоредна искуства локалних 
самоуправа, Предузетнички модели, пружање услуга и управљања локалном самоуправом, Правци развоја локалне 
самоуправе у РС и хармонизација са развијеним земљама ЕУ. 

Практична настава: 

Вежбе, Продубљивање градива, упознавање са праксом из предметне области  - од 30 студената. 

ЛИТЕРАТУРА 

Р. Бр. Аутор Назив Издавач Година 

Препоручена литература:  

1.  Пешић, Р. З.,  Политички систем 
Висока школа струковних студија за 
криминалистику и безбедност Ниш, 
Ниш,  

2011. 

2.  Милосављевић, Б.,  
Систем локалне самоуправе у 
Србији, 

Стална конференција градова и 
општина, Београд,  

2009. 

3.   

Модели организације локалне 
самоуправе - Словенија, Хрватска, 
Босна и Херцеговина, Македонија и 
Србија, 

ПАЛГО центар, Београд,  2008. 

Помоћна литература: 

4.   
Упоредна искуства локалних 
самоуправа,  

Магна агенда, Београд, 2002 

5.  Ђорђевић, С.,  Ренесанса локалне власти Чигоја, Београд,  2002. 

БРОЈ ЧАСОВА АКТИВНЕ НАСТАВЕ 

Предавања: Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: Остали часови: 

2 2    

МЕТОДЕ ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ 

- Облици наставе: (1) предавање, (2) вежбе, (3) консултације - Начин провере знања: (1) колоквијални испит, (2) 
усмени испит, (3) провера знања на вежбама, (4) оцена семинарског рада - Обавеза студената: (1) присуствовање 

предавањима и вежбама, и (2) израда семинарског рада 

ОЦЕНА ЗНАЊА (МАКСИМАЛНИ БРОЈ ПОЕНА 100) 

Предиспитна обавеза Поена Завршни испит Поена 

Активност у току предавања 10 Писмени испит  

Практична настава 0 Усмени испит 30 

Колоквијум-и 40   

Семинар-и 20   

Σ 100 
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НАЗИВ ПРЕДМЕТА: 

ДИПЛОМАТСКО КОНЗУЛАРНО ПРАВО Ознака предмета: ОАС3ДКП 

Број ЕСПБ: 7 

Студијски програм/студијски програми: ПРАВО 

Врста и ниво студија: Основне академске студије 

Наставник (ци): др Драгана Нешовић  

Статус предмета:  Изборни 

Услов:  

ЦИЉ ПРЕДМЕТА 

1. Развијање сазнања код  студената и практично изучавање правних вештина у тумачењу и примени института 
диплоатског конзуларног права 2. Изучавање метода и вештина од значаја за дипломатско конзуларно право. 
3.Савладавање вештина у развијању и заштити дипломатско конзуларног права. 

ИСХОД ПРЕДМЕТА 

Целовитошћу програма предмета кроз планиране активности и облике наставе, уз учење, очекује се да студент: 
1)  Изучи и основне појмове дипломатско конзуларног права 2) Стекне основна уводна знања неопходна за даље 
праћење наставе и  градива  из дипломатско конзуларног права. 3)  Да упозна практичну примену  дипломатско 
конзуларног права 4) Да развије афинитет код студената изучавањем дипломатско конзуларног права 5) Да на 
конкретним примерима изучи систем заштите права из дипломатско конзуларног права. 

САДРЖАЈ ПРЕДМЕТА 

Теоријска настава: 

1. Појам дипломатско конзуларног права 
2. Улога међународног права у регулисању дипломатских и конзуларних односа између држава 
3. Састав, функције и привилегије и имунитет дипломатских и конзуларних мисија 
4. Привилегије и имунитет чланова конзуларних мисија  
5. Специјалне мисије, привилегије и имунитети међународних организација 
6. Основни концепт дипломатског и конзуларног права и примена у пракси 
7. Колоквијум 1 
8. Међународни односи: од међународне политике ка светској и глобалној политици 
9. Субјекти међународних односа: основни појмови и замисли 
10. Међународни односи у време хладног рата 
11. Различита поимања света после хладног рата 
12. Глобализација као савремени међународни процес 
13. Битни циљеви и основни приоритети спољне политике Србије 
14. Европска Унија на почетку XXИ века; Србија и Европоска Унија 
15. Колоквијум 2 

Практична настава: 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Р. Бр. Аутор Назив Издавач Година 

Препоручена литература:  

1.  
Стеван Ђорђевић и 
Миодраг Митић,  

Дипломатско и конзуларно 
право, 

Службени лист Србије 2007. 

2.  Филип Турчиновић Дипломатско конзуларно право Правни факултет Бања Лука 2009. 

Помоћна литература: 

3.  Ненад Аврамовић 
Дипломатско и конзуларно 
право 

Привредна академија, Нови Сад 2006. 

4.  
Ђорђе Н. Лопичић, 
Јелена Ђ. Лопичић 
Јанчић 

Конзуларни односи и 
конзуларно право 

Институт за међународну политику 
и привреду, Београд 

2013. 

БРОЈ ЧАСОВА АКТИВНЕ НАСТАВЕ 

Предавања: Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: Остали часови: 

2 2    

МЕТОДЕ ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ 

- Облици наставе: (1) предавање, (2) вежбе, (3) консултације - Начин провере знања: (1) писмени – колоквијални 
испит, (2) усмени испит, (3) провера знања на вежбама, (4) оцена семинарског рада - Обавеза студената: (1) 
присуствовање предавањима и вежбама, и (2) израда семинарског рада 

ОЦЕНА ЗНАЊА (МАКСИМАЛНИ БРОЈ ПОЕНА 100) 

Предиспитна обавеза Поена Завршни испит Поена 

Активност у току предавања 10 Писмени испит  

Практична настава  Усмени испит 30 

Колоквијум-и 40   

Семинар-и 20   

Σ 100 
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НАЗИВ ПРЕДМЕТА: 

ПРАВНО НОРМИРАЊЕ Ознака предмета: МАС1ПРН 

Број ЕСПБ: 7 

Студијски програм/студијски програми: ПРАВО 

Врста и ниво студија: Основне академске студије 

Наставник (ци): др Радан Илић  

Статус предмета:  Обавезан 

Услов: Упис на четврту годину студија 

ЦИЉ ПРЕДМЕТА 

Изучавање израде правних аката.  

ИСХОД ПРЕДМЕТА 

Оспособљеност студената за израду правних аката.  Успешним савладавањем наставног градива студент ће бити у 
стању да примењује правила за израду правних прописа, учествује и самостално изради одређене опште правне 
акте . 

САДРЖАЈ ПРЕДМЕТА 

Теоријска настава: 

Стварање (израда) општих правних аката; Закон; Општи подзаконски акти; Статут и други општи акти;  Општина; 
Општи акти друштвених организација; Начин припреме и обраде општих правних аката- први део;  Начин припреме и 
обраде општих правних аката-други део; Начин припреме и обраде општих правних аката-трећи део; Поступак 
примене општих правних аката;  

Практична настава: 

Вежбе, Други облици наставе, 

ЛИТЕРАТУРА 

Р. Бр. Аутор Назив Издавач 
Годин

а 

Препоручена литература:  

1.  Милорад Жижић,  
Стварање и примена општих и 
појединачних правних аката-
правно нормирање- номотетика, 

Крушевац, 2004. 

2.  Данијела Красић 
Проблеми нормирања 
саобраћајног система и радних 
услова 

Желнид Београд, 1998 

Помоћна литература: 

3.  Пајванчић, Маријана Правно нормирање 
Правни факултет, Центар за 
издавачку делатност 

1995 

БРОЈ ЧАСОВА АКТИВНЕ НАСТАВЕ 

Предавања: Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: Остали часови: 

45 30    

МЕТОДЕ ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ 

- Облици наставе: (1) предавање, (2) вежбе, (3) консултације - Начин провере знања: (1) писмени – колоквијални 
испит, (2) усмени испит, (3) провера знања на вежбама, (4) оцена семинарског рада - Обавеза студената: (1) 
присуствовање предавањима и вежбама, и (2) израда семинарског рада 

ОЦЕНА ЗНАЊА (МАКСИМАЛНИ БРОЈ ПОЕНА 100) 

Предиспитна обавеза Поена Завршни испит Поена 

Активност у току предавања 5 Писмени испит  

Практична настава 5 Усмени испит 40 

Колоквијум-и 30   

Семинар-и 20   

Σ 100 
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НАЗИВ ПРЕДМЕТА: 

ПРАВО ОСИГУРАЊА Ознака предмета: ОАС4ПОС 

Број ЕСПБ: 7 

Студијски програм/студијски програми: ПРАВО 

Врста и ниво студија: Основне академске студије 

Наставник (ци): др Иван Костадиновић  

Статус предмета:  Обавезан 

Услов:  

ЦИЉ ПРЕДМЕТА 

1. Стицање општих и посебних знања о делатности осигурања као делатности од посебног друштвеног значаја. 2. 
Стицање знања о правним односима који настају из осигурања имовине, осигурања лица и осигурања од одговорности 
3. Стицање знања ради остваривања из осигурања. 

ИСХОД ПРЕДМЕТА 

Очекује се да савладавањем програма предмета студент успешно може да: 1. Разуме разлоге постојања осигурања; 2. 
Схвати значај осигурања као делатности од општег интереса; 3. Разуме специфичности делатности осигурања; 4. 

Практично примењује стечена знања. 

САДРЖАЈ ПРЕДМЕТА 

Теоријска настава: 

Појам и значај осигурања; Развој права осигурања; Извори права осигурања; Елементи осигурања; Друштва која 
обављају послове осигурања; Финансијско пословање друштава за осигурање; Надзор над обављањем делатности 
осигурања; Статусне промене друштава за осигурање; Обавезе уговорних страна из осигурања; Појам и особине 
имовинског осигурања; Надосигурање; подосигурање; Вишеструко и двоструко осигурање; Осигурање од 
одговорности; Обавезно осигурање од одговорности за штете од моторних возила; Обавезно осигурање путника у 
јавном саобраћају; Транспортно осигурање; Осигурање превозиоца од уговорне одговорности; Особине осигурања 
кредита; Осигурање лица; Реосигурање и саосигурање; Остваривање права из осигурања. 

Практична настава: 
Вежбе у складу са морфосинтаксичком грађом у оквиру предвиђених тема. Прати теоријску наставу; вежбе; студије 
случајева и др. 

ЛИТЕРАТУРА 

Р. Бр. Аутор Назив Издавач Година 

Препоручена литература:  

1.  Слободан Јовановић Право осигурања Привредна академија, Нови Сад 2007. 

2.  
Јанковец И., 
Миладиновић З.,  

Право осигурања 
Правни факултет, Центар за 
публикације , Ниш 

2006. 

Помоћна литература: 

3.   Закон о осигурању  2007. 

4.  Јасна Пак Право осигурања Универзитет Сингидунум, Београд 2013. 

БРОЈ ЧАСОВА АКТИВНЕ НАСТАВЕ 

Предавања: Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: Остали часови: 

3 3    

МЕТОДЕ ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ 

- Облици наставе: (1) предавање, (2) вежбе, (3) консултације - Начин провере знања: (1) писмени – колоквијални 
испит, (2) усмени испит, (3) провера знања на вежбама, (4) оцена семинарског рада - Обавеза студената: (1) 

присуствовање предавањима и вежбама, и (2) израда семинарског рада 

ОЦЕНА ЗНАЊА (МАКСИМАЛНИ БРОЈ ПОЕНА 100) 

Предиспитна обавеза Поена Завршни испит Поена 

Активност у току предавања 5 Писмени испит 20 

Практична настава 5 Усмени испит 20 

Колоквијум-и 30   

Семинар-и 20   

Σ 100 
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НАЗИВ ПРЕДМЕТА: 

РАДНО И СОЦИЈАЛНО ПРАВО Ознака предмета: ОАС4РСП 

Број ЕСПБ: 7 

Студијски програм/студијски програми: ПРАВО 

Врста и ниво студија: Основне академске студије 

Наставник (ци): др Драгана Нешовић 

Статус предмета:  Обавезан 

Услов:  

ЦИЉ ПРЕДМЕТА 

1. Развијање сазнања код  студената и практично изучавање правних вештина у тумачењу и примени института радног 
права, 2. Изучавање метода и вештина од значаја за радно право , 3. Савладавање вештина у развијању и заштити 
права из радног односа. 

ИСХОД ПРЕДМЕТА 

Целовитошћу програма предмета кроз планиране активности и облике наставе, уз учење, очекује се да студент: 
1) Изучи радноправне институте и основна права из радног односа. 2) Стекне основна уводна знања неопходна за 
даље праћење наставе и  градива  из радног права. 3) Да упозна практичну примену  радног права. 4) Да развије 
афинитет код студената изучавањем правне науке  и правне етике., 5) Да на конкретним примерима изучи систем 
заштите права из радног односа.   

САДРЖАЈ ПРЕДМЕТА 

Теоријска настава: 

1. Појам радног права 
2. Основна начела радног права 
3. Извори радног права 
4. Радни однос 
5. Појам радног односа 
6. Заснивање радног односа, Уговор о раду  
7. Радно време, одмори и одсуства  
8. Престанак радног односа  
9. Колоквијум 1 
10. Заштита права из радног односа 
11. Флексибилни обици радног односа 
12. Медијација и остали облици мирног решавања спорова  
13. Права у случају незапослености 
14. Здравствено, пензионо и инвалидско осигурање запослених  
15. Колоквијум 2 

Практична настава: 
Вежбе у складу са морфосинтаксичком грађом у оквиру предвиђених тема. Прати теоријску наставу; вежбе; студије 

случајева и др. 

ЛИТЕРАТУРА 

Р. Бр. Аутор Назив Издавач Година 

Препоручена литература:  

1.  Зоран Ивошевић Радно право 
Правни факултет Универзитета 
Унион : Службени гласник, Београд 

2013. 

2.   Закон о раду,  (Сл. гласник РС бр. 24/05,  61/05).  

3.   
Закон о основама пензионо-
инвалидског осигурања 

  

Помоћна литература: 

4.  B. Hepple,  Labour Laws and Global Trade 
Hart Publishing, Oxford and Portland, 
Oregon, 

2005. 

5.  Срдић, М.  Радно право Привредна академија, Нови Сад 2006. 

БРОЈ ЧАСОВА АКТИВНЕ НАСТАВЕ 

Предавања: Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: Остали часови: 

3 2    

МЕТОДЕ ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ 

- Облици наставе: (1) предавање, (2) вежбе, (3) консултације - Начин провере знања: (1) писмени – колоквијални 
испит, (2) усмени испит, (3) провера знања на вежбама, (4) оцена семинарског рада - Обавеза студената: (1) 
присуствовање предавањима и вежбама, и (2) израда семинарског рада 

ОЦЕНА ЗНАЊА (МАКСИМАЛНИ БРОЈ ПОЕНА 100) 

Предиспитна обавеза Поена Завршни испит Поена 

Активност у току предавања 5 Писмени испит 20 

Практична настава 5 Усмени испит 20 

Колоквијум-и 30   

Семинар-и 20   

Σ 100 
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НАЗИВ ПРЕДМЕТА: 

УПОРЕДНО ПРАВО Ознака предмета: ОАС4УПП 

Број ЕСПБ: 8 

Студијски програм/студијски програми: ПРАВО 

Врста и ниво студија: Основне академске студије 

Наставник (ци): др Радан Илић  

Статус предмета:  Изборни 

Услов:  

ЦИЉ ПРЕДМЕТА 

Упознавање студената са основним појмовима и институтима Упоредног права. Савлаживање материје о 
специфичостима националних правних система и прожимање великих правних система. 

ИСХОД ПРЕДМЕТА 

Целовитошћу програма предмета кроз планиране активности и облике наставе, уз учење, очекује се да студент након 
савладаног градива буде способан да правилно идентификује место Упоредног права у правном систему а посебно у 
односу национална законодавства. 

САДРЖАЈ ПРЕДМЕТА 

Теоријска настава: 

1. Постанак и назив дисциплине упоредног права 
2. Поређење два права, поређење више права, предмет поређења 
3. Појам Увода у упоредно право 
4. Предмет Увода у упоредно право 
5. Стварање европског наднационалног права 
6. Прожимање великих правних система и Појам великог правног система 
7. Легитимација римског права и рана рецепција 
8. Колоквијум 1 
9. Рађање националних права 
10. Институционалисти и национализовање права 
11. Школа природног права, Однос закона и устава 
12. Француски грађански законик,  
13. Аустријски општи грађански законик  
14. Одређење појма англосаксонског права 
15. Колоквијум 2 

Практична настава: 
Вежбе у складу са морфосинтаксичком грађом у оквиру предвиђених тема. Прати теоријску наставу; вежбе; студије 
случајева и др. 

ЛИТЕРАТУРА 

Р. Бр. Аутор Назив Издавач Година 

Препоручена литература:  

1.  Д. Поповић,  Увод у упоредно право 
Правни факултет Универзитета 
Унион : Службени гласник, Београд 

2011. 

2.   Закон о прекршајима Службени гласник, Београд 2013. 

Помоћна литература: 

3.      

4.      

БРОЈ ЧАСОВА АКТИВНЕ НАСТАВЕ 

Предавања: Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: Остали часови: 

3 3    

МЕТОДЕ ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ 

- Облици наставе: (1) предавање, (2) вежбе, (3) консултације - Начин провере знања: (1) писмени – колоквијални 
испит, (2) усмени испит, (3) провера знања на вежбама, (4) оцена семинарског рада - Обавеза студената: (1) 
присуствовање предавањима и вежбама, и (2) израда семинарског рада 

ОЦЕНА ЗНАЊА (МАКСИМАЛНИ БРОЈ ПОЕНА 100) 

Предиспитна обавеза Поена Завршни испит Поена 

Активност у току предавања 10 Писмени испит  

Практична настава  Усмени испит 30 

Колоквијум-и 40   

Семинар-и 20   

Σ 100 
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НАЗИВ ПРЕДМЕТА: 

ЈАВНЕ ФИНАНСИЈЕ Ознака предмета: ОАС4ЈФН 

Број ЕСПБ: 8 

Студијски програм/студијски програми: ПРАВО 

Врста и ниво студија: Основне академске студије 

Наставник (ци): др Владан Вучић  

Статус предмета:  Изборни 

Услов:  

ЦИЉ ПРЕДМЕТА 

Основни циљ предмета је упознавање студената са значајем, улогом и применом јавних финансија за успешно 
функционисање савремене државе. 

ИСХОД ПРЕДМЕТА 

Стицање знања студената о месту и величини државних потреба и техникама њиховог структурирања, мерења и 
финансирања. Аналитичко разматрање расподеле дохотка, трансферних програма (социјалног осигурања, 
здравствене заштите и образовања) и оцена ефикасности јавне потрошње. Овладавање знања о основним врстама, 
стандардима и циљевима опорезивања. Упознавање методологије државног буџетирања и економских ефеката 
буџетског биланса. Сагледавање проблематика федерализма у финансијским и фискалним односима - расподела 
државних функција и државних средстава између различитих нивоа власти, и фискалне децентрализације. 

САДРЖАЈ ПРЕДМЕТА 

Теоријска настава: 

I. УВОДНА РАЗМАТРАЊА (1. Садржај и инструментариј јавних финансија) II. ЈАВНИ РАСХОДИ (2. Појам, улога и 
величина јавне економије; 3. Јавна добра; 4. Екстерни ефекти; 5. Расподела дохотка у погледу ефикасности и 
правичности; 6. Трансферни програми – социјално осигурање незапослених и пензионера, здравствена заштита, 
образовање; 7. Оцена ефикасности јавне потрошње коришћењем анализе добит-трошак) III. ЈАВНИ ПРИХОДИ (8. 
Основе опорезивања; 9. Порески систем; 10. Систем доприноса за социјално осигурање; 11. Остали извори јавних 
прихода; 12. Јавни дуг) VI. БУЏЕТ И БУЏЕТСКИ БИЛАНС (13. Буџетски процес; 14. Буџетски суфицит и буџетски 
дефицит) V. ФИНАНСИЈСКО ИЗРАВНАЊЕ И ФИСКАЛНА ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЈА (15. Државни и локални јавни 
расходи; 16. Државни и локални јавни приходи). 

Практична настава: 
Вежбе у складу са морфосинтаксичком грађом у оквиру предвиђених тема. Прати теоријску наставу; вежбе; студије 
случајева и др. 

ЛИТЕРАТУРА 

Р. Бр. Аутор Назив Издавач Година 

Препоручена литература:  

1.  
Жарко Ристић, 
Кристијан Ристић 

Финансије и финансијско право Етностил, Београд 2013. 

2.  
Будимир Стакић,  
Миленка Јездимировић 

Јавне финансије Универзитет Сингидунум, Београд 2012. 

Помоћна литература: 

3.   
Релевантна законска 
регулатива 

  

4.  Росен, С.Х., Т. Гаyер,  
„Јавне финансије“, преведено 
издање, 

Центар за издавачку делатност 
(ЦИД) Економског факултета 
Београд, 

2011. 

БРОЈ ЧАСОВА АКТИВНЕ НАСТАВЕ 

Предавања: Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: Остали часови: 

3 3    

МЕТОДЕ ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ 

- Облици наставе: (1) предавање, (2) вежбе, (3) консултације - Начин провере знања: (1) писмени – колоквијални 
испит, (2) усмени испит, (3) провера знања на вежбама, (4) оцена семинарског рада - Обавеза студената: (1) 
присуствовање предавањима и вежбама, и (2) израда семинарског рада 

ОЦЕНА ЗНАЊА (МАКСИМАЛНИ БРОЈ ПОЕНА 100) 

Предиспитна обавеза Поена Завршни испит Поена 

Активност у току предавања 10 Писмени испит  

Практична настава  Усмени испит 30 

Колоквијум-и 40   

Семинар-и 20   

Σ 100 
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НАЗИВ ПРЕДМЕТА: 

МЕЂУНАРОДНО УГОВОРНО ПРАВО Ознака предмета: ОАС4МУП 

Број ЕСПБ: 7 

Студијски програм/студијски програми: ПРАВО 

Врста и ниво студија: Основне академске студије 

Наставник (ци): др Драгана Нешовић 

Статус предмета:  Обавезан 

Услов:  

ЦИЉ ПРЕДМЕТА 

Увођење у систем норми, правила, институција и поступака који постоје у међународним уговорним односима, тј.  
односима између држава, међународних организација и појединих правних и физичких лица; Упознавање са начином 
правног регулисања међународних односа, функционисања међународног уговорног права и са његовим значајом у 
савременом, посебно пословном свету;  

ИСХОД ПРЕДМЕТА 

Очекује се да студент успешно може да: разуме и примењује основна знања о структури међународне заједнице; 
разуме спољне надлежности држава и структуру њених органа за заступање у међународним уговорним односима; да 
овлада вештином примене кључних института и правила у међународним уговорним односима у појединачним 
случајевима и практичним ситуацијама; овлада процесима управљања у међународном уговарању с посебним 
освртом на процес управљања међународним трговинским уговорима и тако утиче на савремену пословну праксу кoja 
захтева нова решења, концепте и моделе управљања и њихову примену у пракси. 

САДРЖАЈ ПРЕДМЕТА 

Теоријска настава: 

- Међународни односи  
- Појам и извори међународног права, Појам, предмет, начела и историјат међународног уговорног права 
- Субјекти међународног уговорног права, Објекти међународног уговорног права, II Склапање и реализација 

међународних уговора 
- Место и улога међународних уговора у управљању пословним процесима, Интернет и међународно уговарање 
- Преговори (форме преговарања, пронципи преговарања, принципијелно преговарање), Понуда, Прихват понуде, 

Реализација међународних уговора 
- Значај  уговора у међународном трговинском праву 
- Уговор о међународној купопродаји, Уговор о контроли квалитета, Уговор о лизингу 
- Уговор о трговинском заступању и посредовању, Уговор о шпедицији, Међународни посао осигурања 
- Међународно транспортно право, Ауторско право, Право конкуренције 
- Документарни акредитив, банкарска гаранција, хартије од вредности 
- Постојећа међународна регулатива - Специфичност решавања спорова у међународном праву у односу на 

национално судство 

- Решавање спорова путем суда и арбитраже 
Практична настава: 
- практичан рад – решавање конкретних проблема који се односе на чланство државе у међународним 

интеграцијама, имајући у виду правила за то учешће; 

ЛИТЕРАТУРА 

Р. Бр. Аутор Назив Издавач Година 

Препоручена литература:  

5.  
Стеван Ђорђевић,  
Душко Димитријевић 

Право међународних уговора 
Институт за међународну политику 
и привреду, Београд 

2011. 

6.  С. Костадиновић,  Међународно привредно право Економски факултет, Суботица, 2005 

Помоћна литература: 

7.  
Младен Драшкић,  
Маја Станивуковић 

Уговорно право међународне 
трговине 

Београд : Службени лист СЦГ,  2005. 

8.  М. Трајковић,  Међународно арбитражно право 
Правни факултет Универзитет у 
Београду 

2000. 

БРОЈ ЧАСОВА АКТИВНЕ НАСТАВЕ 

Предавања: Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: Остали часови: 

2 3    

МЕТОДЕ ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ 

- Облици наставе: (1) предавање, (2) вежбе, (3) консултације - Начин провере знања: (1) писмени – колоквијални 
испит, (2) усмени испит, (3) провера знања на вежбама, (4) оцена семинарског рада - Обавеза студената: (1) 
присуствовање предавањима и вежбама, и (2) израда семинарског рада 

ОЦЕНА ЗНАЊА (МАКСИМАЛНИ БРОЈ ПОЕНА 100) 

Предиспитна обавеза Поена Завршни испит Поена 

Активност у току предавања 5 Писмени испит 20 

Практична настава 5 Усмени испит 20 

Колоквијум-и 30   

Семинар-и 20   

Σ 100 
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НАЗИВ ПРЕДМЕТА: 

ГРАЂАНСКО ПРОЦЕСНО ПРАВО Ознака предмета: ОАС4ГПП 

Број ЕСПБ: 7 

Студијски програм/студијски програми: ПРАВО 

Врста и ниво студија: Основне академске студије 

Наставник (ци): др Јелена Миленковић / др Горан Младеновић 

Статус предмета:  Обавезан 

Услов:  

ЦИЉ ПРЕДМЕТА 

Стицање и унапређење знања о основним појмовима и категоријама грађанског процесног права и правилима 
грађанског поступка на чијим основама судови расправљају и одлучују у грађанским споровима, као и вештина за 
практичну примену грађанског процесног права.   

ИСХОД ПРЕДМЕТА 

Упознавање и овладавање основним појмовим и категоријама грађанског процесног права, његове улоге, значаја и 
структуре грађанског судског поступка и грађанског процесног права; одређење садржине парничног, ванпарничног и 
извршног поступка; познавање основних елемената правних аката који произлазе из парничног поступка (тужба, 
одговор на тужбу, пресуда, решење...); познавање тока и садржине парничног поступка (поступак пред првостепеним 
судом, поступак по правним лековима, посебни парнични поступци), ванпарничног и извршног поступка. 

САДРЖАЈ ПРЕДМЕТА 

Теоријска настава: 

1. Парнични поступак: Појам и циљ, извори грађанског процесног права 
2. Однос парничног поступка и других поступка; Процесне претпоставке, 
3. Основна начела поступка; Субјекти парничног поступка, Надлежност судова  
4. Странке и законски заступници и пуномоћници; Учешће трећих лица у парници,  
5. Поступак пред првостепеним судом; Тужба и одговор на тужбу 
6. Рокови и повраћај у пређашње стање; Доказивање и доказна средства,  
7. Пресуда и решење, правни лекови, посебни парнични поступци, судско поравнање, медијација, 
8. Ванпарнични поступак: појам и начела, субјекти,  
9. Правни лекови, правоснажност и извршност, трошкови, одлуке, посебни ванпарнични поступци, 
10. Извршни поступак: појам и карактеристике,  
11. Изузимање ствари и права од извршења на имовини дужника – физичког лица 
12. Извршење ради наплате новчаног и неновчаног потреживања 
13. Посебна правила извршења у трговинским стварима 
14. Одлуке суда, одлагање, обустава извршења, противизвршење,  
15. Посебни поступци извршења и привремене мере. 

Практична настава: 
Вежбе у складу са морфосинтаксичком грађом у оквиру предвиђених тема. Прати теоријску наставу; вежбе; студије 

случајева и др. 

ЛИТЕРАТУРА 

Р. Бр. Аутор Назив Издавач Година 

Препоручена литература:  

9.  Станковић, Г.,  Грађанско процесно право, I свеска Лого,  Ниш 2010. 

10.  Станковић,  Г.,   Грађанско  процесно  право, II  свеска, Лого, Ниш 2007. 

Помоћна литература: 

11.  3. А. Радованов:  Грађанско процесно право-свеска прва 
Привредна академија-Правни 
факултет, Нови Сад, 

2007. 

12.  
А. Радованов 
А. Игњатовић 

Грађанско процесно право-свеска 
друга, 

Привредна академија-Правни 
факултет, Нови Сад, 

2007. 

БРОЈ ЧАСОВА АКТИВНЕ НАСТАВЕ 

Предавања: Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: Остали часови: 

3 3    

МЕТОДЕ ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ 

- Облици наставе: (1) предавање, (2) вежбе, (3) консултације - Начин провере знања: (1) писмени – колоквијални 
испит, (2) усмени испит, (3) провера знања на вежбама, (4) оцена семинарског рада - Обавеза студената: (1) 
присуствовање предавањима и вежбама, и (2) израда семинарског рада 

ОЦЕНА ЗНАЊА (МАКСИМАЛНИ БРОЈ ПОЕНА 100) 

Предиспитна обавеза Поена Завршни испит Поена 

Активност у току предавања 5 Писмени испит 20 

Практична настава 5 Усмени испит 20 

Колоквијум-и 30   

Семинар-и 20   

Σ 100 
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НАЗИВ ПРЕДМЕТА: 
АУТОРСКО ПРАВО И ПРАВО ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ 

СВОЈИНЕ 
Ознака предмета: ОАС4АИС 

Број ЕСПБ: 7 

Студијски програм/студијски програми: ПРАВО 

Врста и ниво студија: Основне академске студије 

Наставник (ци): др Иван Костадиновић 

Статус предмета:  Изборни 

Услов:  

ЦИЉ ПРЕДМЕТА 

Основни циљ предмета „Право интелектуалне својине“ је стицање знања из једне од најдинамичнијих грана права – 
Права интелектуалне својине и упознавање са решењима права СЦГ, раније важећим и сада важећим прописима. 

ИСХОД ПРЕДМЕТА 

Очекивани исход учења се састоји у познавању права интелектуалне својине, топографије, дизајна, жигова, know how-
а и ауторског права. 

САДРЖАЈ ПРЕДМЕТА 

Теоријска настава: 

I Ауторско право: 

1. Појам и предмет ауторског права. Појам ауторског дела. 
2. Законски услови заштите ауторског права. Наслов ауторског дела. 
3. Врсте ауторских дела (необјављена, објављена и издата ауторска дела). 
4. Правна природа ауторског субјективног права. Садржина субјективног ауторског права. 
5. Имовинско правна овлашћења. Трајање ауторског субјективног права. 
6. Издавачки уговор, уговор о филмском делу, уговор о представљању и извођењу дела, уговор о преради дела, 

наслеђивање ауторског права 
7. Кривично правна и грађанско правна заштита ауторског права. 
8. Колоквијум 1 

II Право индустријске својине: Патентно право 

9. Право жига 
10. Право модела и узорка 
11. Право ознака порекла  
12. Право топографија интегрисаних кола 
13. Правни промет права индустријске својине 
14. Право конкуренције 
15. Колоквијум 2 

Практична настава: 
Анализа случајева из судске праксе. Разматрање конкретних проблема у регулисању кривотворене и пиратске робе на 
тржишту, Разматрање услова за стицање патената, Анализа случаја престанка права на жиг, Анализа законских 
услова за заштиту ауторских дела. 

ЛИТЕРАТУРА 

Р. Бр. Аутор Назив Издавач Година 

Препоручена литература:  

13.  В. Бесаровић,  Право интелектуалне својине Правни факултет, Београд 2005. 

14.  
Слободан М. Марковић, 
Душан В. Поповић 

Право интелектуалне својине Правни факултет, Београд 2013. 

Помоћна литература: 

15.  Миладиновић, Зоран. Практикум за ауторско право Крагујевац : Правни факултет 2011. 

16.   
Закон о ауторским правима и 
сродним правима 

Сл. гласник РС", бр. 104/2009, 
99/2011 и 119/2012 

2012. 

БРОЈ ЧАСОВА АКТИВНЕ НАСТАВЕ 

Предавања: Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: Остали часови: 

2 2    

МЕТОДЕ ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ 

- Облици наставе: (1) предавање, (2) вежбе, (3) консултације - Начин провере знања: (1) писмени – колоквијални 
испит, (2) усмени испит, (3) провера знања на вежбама, (4) оцена семинарског рада - Обавеза студената: (1) 
присуствовање предавањима и вежбама, и (2) израда семинарског рада 

ОЦЕНА ЗНАЊА (МАКСИМАЛНИ БРОЈ ПОЕНА 100) 

Предиспитна обавеза Поена Завршни испит Поена 

Активност у току предавања 5 Писмени испит 25 

Практична настава 10 Усмени испит 20 

Колоквијум-и 30   

Семинар-и 10   

Σ 100 
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НАЗИВ ПРЕДМЕТА: 

КРИМИНОЛОГИЈА СА ПЕНOЛОГИЈОМ Ознака предмета: ОАС4КРП 

Број ЕСПБ: 7 

Студијски програм/студијски програми: 
МЕНАЏМЕНТ У БЕЗБЕДНОСТИ 
ПРАВО 

Врста и ниво студија: Основне академске студије 

Наставник (ци): др Горан Младеновић 

Статус предмета:  Изборни 

Услов: Упис на четврту годину студија. 

ЦИЉ ПРЕДМЕТА 

Стицање знања o: криминалитету, његовим појавним обележјима и факторима; обележјима друштвеног реаговања 
на криминалитет; карактеристикама репресивног реаговања на криминалитет, теоријским утемељењима и 
практичним дометима савремених настојања у области његове превенције; развоју пенологије као начне 
дисциплине; теоријама о кажњавању; појави и развоју казне лишења слободе и казнених установа; савременим 
алтернативама казни затвора и стандардима у области извршења кривичних санкција. 

ИСХОД ПРЕДМЕТА 

Студенти ће својим знањима, компетенцијама и способностима моћи квалитетно да учествују у решавају 
проблемакриминалитета у области његове превенције, кажњавању, казни лишења слободе и казнених установа, 
савременим алтернативама казни затвора и стандардима у области извршења кривичних санкција. 

САДРЖАЈ ПРЕДМЕТА 

Теоријска настава: 

Појам, предмет криминологије, њене битне црте као научне дисциплине, њен значај и однос са другим кривичним 
наукама; Методи криминологије; Теорије у криминологији; Феноменолошка димензија криминалне појаве; 
Насилнички криминалитет; Имовински криминалитет; Криминалитет белог оковратника и криминалитет корпорација; 
Организовани криминалитет; Политички криминалитет; Саобраћајни криминалитет; Компјутерски криминалитет; 
Виктимолошка димензија криминалне појаве; Видови реакције друштва на злочин; Појам и предмет пенологије, њен 
развој као самосталне научне дисциплине и однос са другим наукама; Теорије о кажњавању; Појава и развој казне 
лишења слободе; Установе за извршење казне лишења слободе; Савремена оспоравања казне затвора и 
алетрнативе казни затвора; Међународни стандарди у области извршења кривичних санкција и обележја посебног 
поступања према малолетницима.  

Практична настава: 
Вежбе у складу са морфосинтаксичком грађом у оквиру предвиђених тема. Прати теоријску наставу; вежбе; студије 
случајева и др. Продубљивање усвојеног знања и анализа значајнијих теоријских и практичних проблема. 

ЛИТЕРАТУРА 

Р. Бр. Аутор Назив Издавач 
Годин

а 

Препоручена литература:  

1.  Младеновић, Г.,  

Превенција криминалитета у 
пенолошкој теорији и пракси,  
криминолошки, пенолошки и 
криминалистички аспект 

Зограф Ниш, 2010. 

2.  Игњатовић, Ђ.,  Криминологија Правни факултет, Београд, 2011. 
Помоћна литература: 

3.  
Константиновић-
Вилић, С., Костић, М.,  

Пенологија СВЕН, Ниш, 2006. 

4.  Milo Bošković 
Kriminologija s penologijom : 
homo criminis - zločinac. Deo 1, 
Kriminalna etiologija 

Univerzitet : Pravni fakultet, Novi Sad 2000. 

БРОЈ ЧАСОВА АКТИВНЕ НАСТАВЕ 

Предавања: Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: Остали часови: 

2 2    

МЕТОДЕ ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ 

- Облици наставе: (1) предавање, (2) вежбе, (3) консултације - Начин провере знања: (1) писмени – колоквијални 
испит, (2) усмени испит, (3) провера знања на вежбама, (4) оцена семинарског рада - Обавеза студената: (1) 

присуствовање предавањима и вежбама, и (2) израда семинарског рада 

ОЦЕНА ЗНАЊА (МАКСИМАЛНИ БРОЈ ПОЕНА 100) 

Предиспитна обавеза Поена Завршни испит Поена 

Активност у току предавања 10 Писмени испит  

Практична настава  Усмени испит 30 

Колоквијум-и 40   

Семинар-и 20   

Σ 100 

 
 


