
 
Спецификација предмета за књигу предмета 

Студијски програм  Докторске академске студије права 
Изборно подручје (модул)   
Врста и ниво студија Докторске академске студије 
Назив предмета Правни систем Европске уније 
Наставник (за предавања) Проф. др Зоран Радивојевић 
Наставник/сарадник (за вежбе)   
Наставник/сарадник (за ДОН)   
Број ЕСПБ 12 Статус предмета 

(обавезни/изборни) 
 Изборни 
 

Услов  Услов за избор предмета је избор предмета Међународно јавно право и 
Међународно приватно право. 

Циљ 
предмета 

Циљ предмета је унапређење научних сазнања и теоријских схватања и развијање 
академских способности за даља истраживања у области правног система ЕУ, 
његових компонената, функционисања и развоја, као и овладавање потребним 
знањима и вештинама за решавање практичних проблема у овим областима. 

Исход 
предмета 

Очекује се да савладавањем програма предмета кроз планиране активности и 
облике наставе/учења, студент успешно може да: 
- схвати структуру ЕУ, институција и њихову улогу у правном систему ЕУ; 
- разуме однос између права ЕУ, националног и међународног права; 
- анализира правну, политичку и економску компоненту система ЕУ;  
- схвати функционисање правног система ЕУ и његових институција;  
- разуме процес настанка норми ЕУ и направи разлику у односу на домаће право; 
- усвоји и интерпретира нова знања из области правног система ЕУ кроз 

оригинално истраживање и публиковање резултата властитих истраживања; 
- критички анализира, евалуира и врши синтезу нових и комплексних идеја; и 
- презентује закључке и резултате оригиналног истраживања стручној и општој 

јавности на јасан и ефикасан начин. 
Садржај предмета 
Теоријска 
настава 

Појам и елементи правног система ЕУ. Циљ правног система ЕУ. Примарни извори 
права ЕУ. Секундарни извори права ЕУ. Општа правна начела у праву ЕУ. 
Карактеристике правног система ЕУ. Аутономија правног система ЕУ. Однос права 
ЕУ и међународног јавног права. Однос права ЕУ и правних система држава 
чланица. Непосредна примена права ЕУ. Директно дејство права ЕУ. Примат права 
ЕУ. Начело супсидијарности и пропорционалности у праву ЕУ. Имплементација 
права ЕУ. Нормативна имплементација. Административна имплементација. 
Правосудна контрола поштовања права ЕУ. Санкције у праву ЕУ.  



Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, 
студијски 
истражива-
чки рад) 

Дискусија у оквиру одабраних тема, припрема и израда кратког есеја. 
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Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 
Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови 
 5         

Методе 
извођења 
наставе 

Предавања 
Индивидуалне консултације  
Групна дискусија 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 
активност у току  
предавања 

 5 писмени испит  / 

практична настава   усмени испит  50 
колоквијуми  25     
семинари  20     
Списак тема по недељама 
1 Појам, елементи и циљ правног система ЕУ.  
2 Примарни и секундарни извори права ЕУ.  
3 Општа правна начела у праву ЕУ. 
4 Карактеристике правног система ЕУ.  
5 Аутономија правног система ЕУ. 
6    Однос права ЕУ и међународног јавног права. 
7 Однос права ЕУ и правних система држава чланица.  
8 Непосредна примена права ЕУ. 
9 Директно дејство права ЕУ.  
10 Примат права ЕУ.  
11 Начело супсидијарности и пропорционалности у праву ЕУ.  
12 Имплементација права ЕУ.  
13 Нормативна имплементација. Административна имплементација.  
14 Правосудна контрола поштовања права ЕУ.  
15 Санкције у праву ЕУ. 



 


