Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета
Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ
12
Услов
Циљ
предмета

Исход
предмета

ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ПРАВА
ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
ЈАВНО-ПРИВАТНА ПАРТНЕРСТВА
Проф. др Предраг Димитријевић
Проф. др Предраг Цветковић
Доц. др Дејан Вучетић

Статус предмета
(обавезни/изборни)

изборни

Програм предмета обухвата продубљено изучавање порекла, садржине и
савременог развоја норми којима се уређује јавно – приватно партнерство, а у
циљу стицања научних способности и академских вештина, развоја
креативних способности и овладавања специфичним практичним вештинама
из области јавно-приватног партнерства. Програм укључује и
правнополитичку анализу настанка јавно – приватног партнерства као
феномена савременог концепта локалне самоуправе, чиме се код студената
изграђује логичко-појмовни инструментаријум неопходан за стицање
компетенција предвиђених студијским програмом.

-стицање знања, вештине, способности и компетенције да се на основу
процене сложености, противречности и применљивости јавно-приватних
партнерстава, самостално решавају практични и теоријски проблеми и
организују и остварују развојна и научна истраживања;
-разумевање значаја домаћих, упоредно-националних и регионалних и
универзалних правних извора од значаја за јавно-приватно партнертво и
њихово критичко сагледавање;
-стицање стабилне основе за критичко размишљање и креативно и независно
решавање практичних проблема;
-способност повезивањa основних знања из различитих области јавно –
приватног партнерства и доприноса његовом развоју;
-способност учешћа на међународним пројектима и комуникације на
професионалном нивоу у саопштавању научно-истраживачких резултата;

Садржај предмета

Теоријска
настава

Материја Јавно-приватних партнерства (ЈПП) обухвата изучавање: појма
ЈПП; услова и начина израде, предлагања и одобравања пројеката јавноприватног партнерства; субјеката (актера) ЈПП; поступак доделе јавног
уговора; начела јавних уговора; права и обавеза јавних и приватних партнера;
уговора о јавно-приватном партнерству; услове и начин давања концесије;
предмет концесије; субјекте концесије; престанак концесије; заштиту права
учесника у поступцима доделе јавних уговора; јавно – приватног партнерства
у специфичним секторима.

Практична
настава
(вежбе,
ДОН,
студијски
истраживачки рад)
Литература
1

Креирање модела аката који су од значаја за поступак реализације ЈПП;
анализа доступних постојећих уговора о ЈПП у домаћој и страној пословној
пракси; анализа доступне судске и арбитражне праксе.

2

Биљана Ракић, "Јавно-приватно партнерство: могућности и ограничења",
Економски факултет у Нишу, Ниш, 2011. 158 стр.

3

Детерминанте регулаторног оквира јавно-приватног партнерства у државама
западног Балкана / Предраг Цветковић, Балкан у процесу евроинтеграције:
модернизација и развој / приредио Милорад Божић. – Ниш : Филозофски
факултет, Центар за социолошка истраживања, 2011. – Стр. 130-147.

4

Јавно-приватно партнерство као облик коришћења водног богатства /
Предраг Цветковић, Урош Здравковић, Екологија и право: тематски зборник
/ [уредници Предраг Димитријевић, Наташа Стојановић ; превод Гордана
Игњатовић]. - Ниш : Центар за публикације Правног факултета, 2011. - Стр.
573-588.

5

Ризици јавно-приватних партнерстава: полазна разматрања / Предраг Н.
Цветковић, Зборник радова Правног факултета у Нишу. - Ниш : Правни
акултет, 2012. - Бр. 63 (2012), стр. 121-146.

Слађана Г. Средојевић, „Јавно-приватно партнерство“, Београд, 2011. 198 стр.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавањ Вежбе
ДОН
Студијски истраживачки рад
Остали часови
а

Методе
извођења
наставе

•
•
•
•
•
•

Предавања
Индивидуалне консултације
Анализа примера из праксе
Писање правних докумената
Истраживачки пројекти
Групе за дискусију

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена
Завршни испит
поена
активност у току
0-25
писмени испит
???
предавања
практична настава
0-25
усмени испит
50
колоквијуми
семинари
Списак тема по недељама
Појам, особине и предмет јавно1

2

приватног партнертва (ЈПП)
Регулаторни
оквир
јавноприватних
партнерства
и
концесија у Републици Србији и
држама Западног Балкана

Јавно-приватно партнерство у
правном
систему
Републике
Србије
Правни ражим јавно-приватног
партнерства у праву ЕУ

3
4

ЈПП и регулатива јавних набавки
Начела
јавно
–
приватног
партнертства према Закону о ЈПП
и концесијама

5

Ризици
јавно-приватних
партнерстава
Облици ЈПП
Уговорно ЈПП
Институционално ЈПП
Појам и предмет концесије
Субјекти ЈПП

6
7
8
9
10
11
12

Поступак доделе јавног уговора
Јавни уговор – закључивање,
садржина и реализација
Асиметричност као карактеристика
јавног уговора
Јавни уговор као „некомплетни
уговор“

Јавни уговор
agreement“

као

„relational

13

Надзор над реализацијом јавног
уговора

14

Престанак ЈПП и последице
престанка
ЈПП као облик коришћења водног
богатства

15

