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Република Србија 
Универзитет у Нишу  
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ 
Број: 01-154/13-2013 
29.01.2013. године 
 
 На основу члана 143. Статута Правног факултета у Нишу («Билтен Правног 
факултета», бр. 177/2011), Наставно-научно веће Правног факултета на седници одржаној 
29.01.2013  године, усвојило је следећу 

 

О Д Л У К У 
 
 

 I Утврђује се предлог тема за израду завршних радова на мастер академским 
студијама права у школској 2012/2013. години. 
 

 
1. ПРАВНО-ТЕОРИЈСКИ МОДУЛ 

Правна етика 
 

Тематске области: 
1.Етика и држава: 
Теме: 
-Етички задаци и морални „профил“  државе нашег 
доба; 
-Етичка страна преображаја правне државе и 
владавине права. 
2.Правна етика и правна наука 
Теме: 
-Место правне етике у развоју правне науке; 
-Морални темељи правне науке. 
3.Правна етика правна правна делатност 
Теме: 
-Правна етика и законодавна  делатност; 
-Правна етика и адвокатура; 
-Правна етика и судство. 
4.Правна етика и људска личност 
Теме: 
-Људско достојанство као етичка вредност. 
-Морална компонента људских права 
 

Тумачење права 
 

Тематске области: 
1.Херменеутика 
Теме: 
-Разлози за разумевањем и тумачењем права; 
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-О развоју херменеутике; 
-Предметно подручје херменеутике; 
-Хајдегер и херменеутика; 
-Артур Кауфман – једно схаватање херемеутике. 
 

Студије друштва и права 
 

Студије друштва и права 
1. Друштвена функција права 
2. Политичко-правна глобализација и српско друштво 
3. Друштвени процеси и правно нормирање у процесу 

транзиције 
4. Друштвени положај и правни идентитет 
5. Корупција и људска права 
 

Савремена политичка теорија 
 

Савремена политичка теорија 
1. Либерална и комунитарна теорија државе и 

политике 
2. Политичка теорија популизма 
3. Национални идентитет и људска права 
4. Слобода и једнакост у демократији 
5. Делиберативна демократија 
 

Биоетика 
 

Тематске области: 
1.Историјат и развој биоетике 
Теме: 
-Биоетички модели и главна средишта биоетике у 
свету; 
-Развој биоетике на правним факултетима. 
2.Биоетика и образовање 
Тема: 
-Биоетичка едукација правника. 
3.Људска личност и њени биоетички аспекти 
Теме: 
- Биоетика и достојанство човека; 
-Морални статус абортуса; 
-Етичност еутаназије; 
-Биоетика, право и експериментисање на човеку. 
 

Правна и политичка култура 
 

Правна и политичка култура 
1. Правна и политичка култура у транзицији 
2. Грађанска култура и демократске институције 
3. Култура људских права и слобода 
4. Парламентарна култура 
5. Традиционално наслеђе и функционисање 

правосудног система 
 

Род и право 
 

Род и право 
1. Женски покрет у Србији у другој половини XX 

века 
2. Феминизам – развој идеје женских права 
3. Родна равноправност: норма и институционални 

развој 
4. Дискриминација жена и женска права 
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5. Концепт и развој женских права према CEDAW 
6. Историја и институционализација идеје женских 

права у Србији 
7. Теорија права и женска права 
8. Репродуктивна права жена и право на абортус 
9. Институционални механизми за постизање родне 

равноправности 
10. Политичка права жена и учешће жена у 

политичком животу 
11. Медијска слика жене – између стереотипа и 

стварности 
 

Упоредна политика 
 

Упоредна политика 
1. Модели трансформације политичких и правних 

система 
2. Функције олитичких  партија 
3. Избори и изборни системи 
4. Грађанско друштво и правна држава 
5. Модели демократије 

 
 

2. ЈАВНО-ПРАВНИ МОДУЛ 
I Државно право и јавна администрација 

Полицијско право 
 

I Полицијско право 
1. Организациони облици полиције у праву Србије и 

у упоредном праву. 
2. Стандарди о примени полицијских овлашћења у 

пракси Европског суда за људска права у 
Стразбуру. 

3. Контрола над радом политичке полиције (служби 
безбедности). 

 

Медији и људска права 
 

II Медијско право 
1. Пракса Европског суда за људска права која се 

односи на слободу изражавања 
2. Документи Савета Европе који се односе на 

слободу изражавања 
3. Медијске кампање и начело истинитости 
 

Институције локалне самоуправе 
 

III Институције локалне самоуправе 
1. Функционални аспекти децентрализације 
2. Европски управни простор и локална самоуправа 
3. Територијална основа локалне самоуправе 
 

Одговорност управе 
 

IV Одговорност управе 
1. Облици неправне одговорности управе у праву 

Србије и у упоредном праву. 
2. Одговорност управе за штету без грешке. 
3. Одговорност управе за нечињење. 

Прекршајно право 
 

V Прекршајно право 
Правна природа прекршајног права. 
Органи за прекршаје у праву Србије и у упоредном 
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праву. 
Ванредна правна средства у прекршајном поступку. 
 

Упоредно управно право 
 

VI Упоредно управно право 
1. Управни систем Немачке. 
2. Управни систем Француске. 
3. Англоамерички управни систем. 

Право држављанства 
 

VII Право држављанства 
Правна везаност и слободна оцена у поступку стицања 

и престанка држављанства. 
Стицање држављанства пријемом у праву Србије и у 

упоредном праву. 
Престанак држављанства отпустом у праву Србије и у 

упоредном праву. 
 

II Уставне и политичке институције 

Уставно судство 
 

Уставно судство 
1. Уставни суд у систему поделе власти Републике 

Србије 
2. Контрола уставности и законитости пред Уставним 

судом Републике Србије 
3. Превентивна контрола уставности према Уставу 

Србије и упоредна искуства 
4. Апстрактна и конкретна контрола уставности 

закона 
5. Контрола уставности међународних уговора према 

Уставу Републике Србије и решења у упоредном 
праву 

6. Изборни спорови у надлежности Уставног суда 
Србија  

7. Дејство одлука Уставног суда Србије  
 

Парламентарно право 
 

 Парламентарно право 
1. Положај и функције Народне скупштине 

Републике Србије 
2. Улога органа извршне власти у остваривању 

законодавне функције 
3. Учешће грађана у законодавном поступку 
4. Делегирање законодавне надлежности 
5. Улога парламентарних одбора у функционисању 

Народне скупштине Србије 
6. Индивидуална и колективна министарска 

одговорност 
7. Посланичка питања и интерпелација у пракси 

Народне скупштине  
8. Народни посланици и парламентарни мандат 
9. Парламентарне привилегије 
10. Парламентарна опструкција - начини испољавања 

и утицај на рад парламента 
 

Изборно право 
 

Изборно право 
1. Избори и легитмитет власти у представничкој 
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демократији 
2. Основни принципи изборног права 
3. Већински изборни систем – модалитети и примена 
4. Сразмерно представништво и расподела 

посланичких мандата 
5. Изборне јединице у већинским и пропорционалним 

изборима 
 

Право политичких партија 
 

 Право политичких партија 
1. Уставне и институционалне гаранције политичког 

удруживања 
2. Право удруживања и политичка права у уставном 

систему Републике Србије 
3. Уставни статус и правна природа политичких 

партија 
4. Улога политичких партија у изборном поступку 
5. Финансирање политичких партија у Србији - 

између нормативног и стварног 
6. Уставни основ за забрану деловања политичких 

партија 
7. Правне последице партијске (не)дисциплине и њен 

утицај на функционисање парламента 
 

Људска права 
 

Људска права 
1. Одређивање основних и људских права у правној 

теорији и у пракси европских уставних судова 
2. Уставни оквир људских права  – анализа 

индивидуалних права и слобода у Уставу 
Републике Србије 

3. Људска права у пракси Уставног суда Србије 
4. Уставна жалба као облик уставносудске заштите 

људских права 
5. Улога омбудсмана у заштити људских права 
6. Начело једнакости и либерална права и слободе 
7. Индивидуална и колективна права у националном 

и међународном систему људских права и слобода 
8. Значај Европске конвенције за заштиту људских 

права и основних слобода у уставном систему 
Републике Србије 

9. Ограничење и суспендовање људских права  
10. Однос Уставног суда Србије и редовних судова у 

систему правне заштите људских права 
11. Нормативна контрола уставности и заштита 

људских права 
12. Надзор над поштовањем људских права у 

међународном поретку 
13. Начела о људским правима у Уставу Републике 

Србије 
 

Упоредно уставно право 
 

Упоредно уставно право 
1. Уставни статус и овлашћења шефа државе - 

упоредна решења и право Републике Србије 
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2. Структура законодавног органа у уставном 
систему Србије и у упоредном праву 

3. Надлежност парламента у поступку ратификације 
међународних уговора – компаративна анализа 

4. Доношење закона у редовној процедури и по 
хитном поступку у Републици Србији и упоредна 
искуства 

5. Судска власт у англосаксонском и континенталном 
систему поделе власти 

6. Парламентарни систем – модалитети у европским 
уставним системима 

7. Председнички систем – компаративна анализа 
изворног и изведених модела 

8. Уставни обичаји и уставне конвенције – 
англосаксонска традиција и континентално право 

 

Уставна заштита људских права 
 

1. Однос уставног суда и редовних судова у систему 
уставне заштите људских права 

2. Дејство одлуке Уставног суда Србије у систему 
заштите људских права 

3. Улога Европске конвенције за заштиту људских 
права и основних слобода у уставном систему 
Републике Србије 

4. Однос Уставног суда Србије и Европског суда за 
људска права у систему заштите људских права 

5. Заштита људских права у поступку пред уставним 
судом. 
 

III Радно право и социјална сигурност 

Европско радно право 
 

Европско радно право 
1. Начело супрематије и аутономије у комунитарном 
радном праву 
2. Садржина права на слободно кретање у Европској 
унији 
3. Ограничења слободе кретања радника у Европској 
унији 

Системи социјалне сигурности 
 

Системи социјалне сигурности 
1. Јавни социјални системи 
2. Систем социјалног осигурања 
3. Социјална помоћ као систем социјалне сигурности 
 

Дисциплинско право 
 

Дисциплинско право 
1. Дисциплинска одговорност државних службеника 
2. Дисциплинска одговорност војних лица 
3. Дисциплинска одговорност судија 
 

Службеничко право 
 

Службеничко право 
1. Заштита права државних службеника у случају 
"ћутања управе" 
2. Правни положај запослених у јединицама локалне 
самоуправе 
3. Службенички систем у Француској 
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Право Међународне организације 
рада 

Право Међународне организације рада 
1. Основне конвенције МОР-а 
2. Контрола примене конвенција путем извештаја 
3. Правно дејство ратификованих конвенција 
 

Право привредног система 
Европске уније 

Право привредног система ЕУ 
-Фискална правила у Европској монетарној унији 
-Правни статус Европске централне банке 
-Пакт о стабилности и расту-могућности и 
ограничења 
-Институционални оквири индустријске политике 
у ЕУ 
-Регионална политика Европске уније 
-Тржишта рада и проблем незапослености у ЕУ 
-Регулаторна улога Европске централне банке 
 

Људска права 
 

1. Социјална и економска права у Уставу Републике 
Србије 

2.  Уставни оквир људских права - анализа 
индивидуалних права и слобода у Уставу Републике 
Србије 

3. Начело једнакости и либерална права и слободе. 
 

3. КРИВИЧНО-ПРАВНИ МОДУЛ 

Право извршења кривичних 
санкција 

Посредовање у затворима, Алтернативне санкције и 
законодавство Републике Србије, Историјски развој 
облика друштвене реакције на криминално понашање, 
Појава и развој казне затвора, Класификације осуђених 
лица, Облици третмана у затворским установама, 
Категоризација установа за извршење казне затвора, 
Заједница осуђених лица у затворској установи, 
Условна осуда, Кривичне санкције за малолетне 
делинквенте, Међународни стандарди у облати 
малолетничког преступништва, Малолетнички затвор - 
проф. др Слободанка Константиновиић Вилић и проф. 
др Миомира Костић 
 

Кривично правосуђе 
 

Организовање кривичне тужбе, Начела уређења 
кривичне тужбе, Организација и уређење јавног 
тужилаштва у Србији, Органи и поступак именовања 
јавних тужилаца, Положај јавног тужиоца у кривичном 
поступку, Судски систем Србије, Начело независности 
суда и судија, Именовање и разрешење судија, Изузеће 
судија, Надлежност кривичног суда - проф. др 
Војислав Ђурђић 
Уређење и организација судова, Међународни и 
национални стандарди независности судства, Учешће 
грађана у судској власти, Принцип сталности судске 
функције, Надлежности судова, Пружање правне 
помоћи у кривичним стварима – проф. др Саша 
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Кнежевић 

Корпоративно кривично право 
 

Корпоративни криминалитет – појам и облици, 
Еколошки криминалитет, Медији и корпоративни 
криминалитет, Преваре у вези са здравственим 
осигурањем, Индустрија смећа и корпоративни 
криминалитет- проф. др Слободанка Константиновиић 
Вилић и проф. др Миомира Костић 
Поступак за привредне преступе, Кривични поступак 
према правним лицима – проф. др Војислав Ђурђић 
Правно лице као учинилац кривичног дела, 
Одговорност правних лица за кривична дела, Систем 
кривичних санкција за правна лица, Међународни 
стандарди о одговорности правних лица и право 
Србије – проф. др Драган Јовашевић 

Организовани криминалитет 
 

Организовани криминалитет – појам и значај 
изучавања, Организовани криминалитет као облик 
професионалног криминалитета, Историјат и 
географска распрострањеност организованог 
криминалитета, Појавни облици организованог 
криминалитета, Организовани криминалитет у Србији, 
Корупција као облик организованог криминалитета, 
Организовани криминалитет и тероризам, Теорија 
функционализма у објашњењу организованог 
криминалитета, Криминалитет белог оковратника и 
организовани криминалитет, Трговина људима као 
облик организованог криминалитета, Професионални 
криминалитет – проф. др Слободанка 
Константиновиић Вилић и проф. др Миомира Костић 
Појам и карактеристике организованог криминалитета 
у праву Србије, Међународни стандарди о 
организованом криминалитету и право Србије, 
Организовани криминалитет у области злоупотребе 
опојних дрога, Организовани криминалитет и 
кривична дела корупције, Организовани криминалитет 
политичка кривична дела, Организовани криминалитет 
и трговина људима, Организовани криминалитет и 
прање новца – проф. др Драган Јовашевић 
Прикривени иследник, Растер потрага, Симуловани 
правни послови и услуге, Сведок сарадник, Тајни 
надзор комуникације, Контролисана испорука 
– проф. др Саша Кнежевић 

Криминалитет насиља 
 

Злостављање на радном месту, Вршњачко насиље у 
школској средини, Злочини мржње –појавни облици и 
етиологија, Трговина људским органима, Злочини 
мржње и нормативно регулисање, Злостављање и 
занемаривање деце, Сексуални насиље у рату, Облици 
сексуалног насиља према деци и малолетницима, 
Трговина женама: обим, карактеристике и узроци, 
Криминалитет насиља – убиства, Насиље у браку и 
партнерским односима, Силовање као облик 
сексуалног насиља, Криминалитет прогањања - проф. 
др Слободанка Константиновиић Вилић и проф. др 
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Миомира Костић 
Убиства, Телесне повреде, Отмица, Силовање, 
Разбојништво и разбојничка крађа, Кривична дела 
тероризма, Угрожавање безбедности ваздушног 
саобраћаја насиљем, Диверзија, Напад на уставно 
уређење, Насилна кривична дела према службеним 
лицима, Насилничко понашање, Геноцид, Злочин 
против човечности, Ратни злочини – проф. др Драган 
Јовашевић 
Криминалитет лица са менталним поремећајима, 
Убиство-судско-психијатријски, психолошки и 
виктимолошки аспект - проф. др Зоран Ћирић 

Судскопсихијатријске анализе 
 

Афекти у кривичном праву, Мотиви у кривичном 
праву, Мере безбедности медицинског карактера, 
Обавезно психијатријско лечење зависника од 
психоактивних супстанци - проф. др Зоран Ћирић 

Правни стандарди заштите 
људских права у кривичној 
области 

Начело заштите личне слободе, Међународни правни 
стандарди заштите личне слободе у кривичном 
поступку, Начело правичног поступка, Гаранције 
јавног суђења и јавног објављивања пресуде, 
Претпоставка невиности, Право на одбрану у 
кривичном поступку, Право на жалбу у кривичном 
поступку, Забрана поновног суђења у истој кривичној 
ствари  (Ne bis in idem) - проф. др Војислав Ђурђић 
Положај окривљеног у кривичном поступку кроз 
историју, Право на правично суђење, Право на приступ 
правосуђу, Право на суђење у разумном року, 
Преимућства одбране окривљеног, In dubio pro reo, 
Забрана reformatio in peius, Повластица повезаности, 
Заштита личне слободе окривљеног, Право на 
приватност и кривични поступак – проф. др Саша 
Кнежевић 

Прекршајно право 
 

Прекршаји у систему јавноправних деликата, 
Прекршајна одговорност, Систем прекршајних 
санкција, Саобраћајни прекршаји, Еколошки 
прекршаји, Прекршаји и вези са јавним редом и миром, 
Порески прекршаји, Туча као прекршај и као кривично 
дело – проф. др Драган Јовашевић 

Форензичка психологија и 
психологија судског поступка 

Судско-психијатријски и психолошки аспкет 
урачунљивости, Психолошко вештачење у 
кривичноправној области - проф. др Зоран Ћирић 

 
4. ГРАЂАНСКО-ПРАВНИ МОДУЛ 

Вршење грађанских 
субјективних права 

Вршење грађанских субјективних права 
1. Слободно и фраудолозно вршење права 
2. Забрана злоупотребе у вршењу права 
3. Застарелост и вршење права  
 

Вансудско решавање спорова 
 

Вансудско решавање спорова 
1. Типологија алтернативних метода решавања 
спорова  

2. Медијација као алтернативни метод решавања 
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спорова 
3. Начела и карактеристике медијације  
4. Судски анексирана медијација у домаћем и 
упоредном праву 

5. Европски стандарди медијације у грађанскоправним 
стварима 

 

Право продаје 
 

Право продаје 
1. Битни елементи уговора о продаји  
2. Одговорност продавца за правне недостатке 
3. Одговорност продавца за материјалне недостатке  
4. Гаранција за исправно функционисање продате 
ствари 

5. Вишеструка продаја исте непокретности  
6. Конвалидација уговора о продаји непокретности 
који није закључен у прописаној форми 

7. Уговор о продаји на пробу 
8. Уговор о продаји са правом прече куповине 
9. Уговор о продаји са оброчном отплатом цене  
10. Продајни налог 
 

Евиденција непокретности и 
права  

Евиденција непокретности и права 
1. Врсте уписа 
2. Правни значај уписа 

Право стварног обезбеђења 
потраживања 

Право стварног обезбеђења потраживања 
1. Регистарска (бездржавинска) залога 
2. Реализација хипотеке 
3. Забрањене клаузуле у заложном праву 
 

Извршење на непокретностима 
 

Извршење на непокретностима 
1. Извршење на непокретностима 
2. Извршење на покретним стварима 
3. Продаја непокретних ствари у извршном поступку 
4. Начела и ток поступка извршења на 
непокретностима 

5. Правна средства за заштиту права трећих лица на 
непокретности као предмету извршења 

 

Уговори у наследном праву 
 

Уговори у наследном праву 
1. Наследноправни уговори 
2. Уговор о уступању и расподели имовине за живота 
3. Уговор о доживотном издржавању 
4. Уговор о поклону за случај смрти 
5. Уговор о уступању наследног дела 
6. Споразумна деоба наследства 
 

Јавно бележништво 
 

Јавно бележништво 
1. Начела нотаријалног поступка  
2. Искључива и супсидијерна надлежност јавних 
бележника  

3. Јавнобележничка делатност 
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5. ТРГОВИНСКО-ПРАВНИ МОДУЛ 

Стечајно право 
 

1. Мере обезбеђења у претходном стечајном поступку 
2. Стечајне препреке 
3. Накнаде и награде стечајном управнику 
4. Улога и значај стечајног судије у стечајном 
поступку  

5. Стечај над имовином физичких лица 
6. Правни положај запослених у стечајном поступку 
7. Унапред припремљен план реорганизације 
8. Правне последице отварања стечајног поступка на 
уговор о закупу 

9. Надлежност у стечајним споровима са елеменом 
иностраности 

10. Специфичност стечајног поступка банака 
 

Право међународне продаје 
 

1. Унификација и хармонизација права међународне 
продаје 

2. Закључење уговора о продаји у међународном 
промету 

3. Предуговорна одговорност 
4. Механизми ограничења и искључења  уговорне 

одговорности у пословима међународне продаје 
5. Обавезе продавца и купца код уговора о 

међународној продаји  
6. Антиципативна повреда уговора о међународној 

продаји робе 
7. Правна средства за случај повреде уговора о 

међународној продаји  
8. Надокнада штете код уговора о међународној 

продаји 
9. Прелаз ризика и трошкова код уговора о 

међународној продаји  
10. Застарелост потраживања код уговора о 

међународној продаји 
11. Иступање у међународном промету преко трећих 

лица 
12. Споразум о искључивој дистрибуцији као 

инструмент међународне пословне сарадње у 
области продаје робе 

13. Посао контроле квалитета и квантитета у 
међународном промету 

14. Обавеза и начин плаћања код уговора о 
међународној продаји 

15. Банкарске гаранције као средство обезбеђења 
испуњења обавеза из уговора о продаји. 

 

Право осигурања 
 

1. Закључивање и карактеристике уговора о  
осигурању 

2. Правни односи код уговора о осигурању  
3. Елементи осигурања 
4. Осигурање имовине 
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5. Осигурање од одговорности 
6. Значај и специфичности међународног 

транспортног осигурања 
7. Осигурање робе у међународном поморском 

транспорту 
8. Осигурање робе у међународном конпненом 

транспорту 
9. Ликвидација транспортних штета у међународном 

осигурању 
10. Осигурање кредита 
11. Осигурање лица 
12. Посредовање и заступање у осигурању 
13. Реосигурање и саосигурање 
14. Остваривање права из осигурања 
15. Правни положај друштва за осигурање у праву 

Републике Србије 
 

Право конкуренције 
 

1. Заштита конкуренције као фактор интеграције 
Србије у ЕУ 

2. Политика државне помоћи и заштита конкуренције 
3. Релевантно тржиште 
4. Концентрација учесника на тржишту као облик 

повреде конкуренције 
5. Контрола концентрације у праву ЕУ 
6. Преузимање отворених акционарских друштава у 

праву ЕУ и РС 
7. Рестриктивни споразуми 
8. Положај природних монопола у праву конкуренције
9. Правне последице тржишне моћи на тржишта 

електронских комуникација 
10.Концентрација и конкуренција у финансијском 
сектору  

Саобраћајно право 
 

1. Начело слободе саобраћаја 
2. Правни значај превозних исправа 
3. Уговор о превозу ствари бродом 
4. Одговорност бродара код поморског превоза робе 
5. Заједничка хаварија 
6. Уговор о превозу ствари железницом 
7. Уговор о друмском превозу робе 
8. Карнет ТИР 
9. Одговорност транспортера у копненом превозу 

робе 
10. Ваздушни превоз робе 
11. Мултимодални превоз робе 
12. Уговор о шпедицији 
 

Ауторско право ЕУ 
 

1. Структура и положај ауторских дела у дигиталном 
окружењу 

2. Искоришћавање ауторских дела у дигиталној 
форми 

3. Моралноправна овлашћења аутора у ЕУ 
4. Пренос ауторског права inter vivos и mortis cause 



 

 13

5. Прилагођавање ауторског и сродног права 
информатичком окружењу 

6. Директиве ЕУ у области ауторског и сродних 
права 

7. Ограничења субјективног ауторског права 
8. Право интерпретатора 
9. Право произвођача фонограма  
10. Право филмског продуцента 
11. Уговор о кинематографском делу 
12. Право произвођача емисија 
 

Право предузетништва 
 

1. Предузетништво као основни принцип економског 
понашања 

2. Предузетничке стратегије 
3. Организовање предузетништва 
4. Бизнис план 
5. Детерминанте развоја предузетништва 
6. Глобализација и предузетништво 
7. Родни аспекти предузетништва 
8. Предузетништво и иновације 
9. Улога државе у подстицању предузетништва 
10. Предузетништво и економска криза 
 

Право међународних 
трговинских интеграција 

1. Утицај међународних трговинских интеграција на 
трговински суверентитет држава 

2. Однос регионализма и мултилатерализма као 
модела међународних трговинских интеграција 

3. Царинске уније 
4. Зоне слободне трговине  
5. Јединствено тржиште и економска унија као 

облици међународних трговинских интеграција 
6. Транснационални трговински поредак                         
7. Чланство, организациона структура и начин 

одлучивања у Светској трговинској организацији 
(СТО) 

8. Начела, задаци и циљеви СТО 
9. Регулаторна функција СТО 
10. Решавање међудржавних трговинских спорова у 

систему СТО 
11. Карактеристике јединственог тржишта Европске 

уније  
12. Значај споразума CEFTA за државе Западног 

Балкана 
13. Стање и перспективе трговинских интеграција 

Републике Србије 
14. Међународне трговинске интеграције на простору 

Заједнице независних држава (ЗНД)  
15.Регулисање правила порекла у међудржавним 

трговинским споразумима 
 

6. ПРАВНО-ЕКОНОМСКИ МОДУЛ 
Локалне финансије Локалне финансије 
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 1. Фискална децентрализација и финансијска 
аутономија локалних самоуправа 

2. Локална јавна добра и њихово финансирање 
3. Локални јавни приходи-актуелни трендови 
4. Задуживање јединица локалне самоуправе 
5. Модел финансирања локалне самоуправе у 

Републици Србији 
 

Право привредног система ЕУ 
 

Право привредног система ЕУ 
1. Фискална правила у Европској монетарној унији 
2. Правни статус Европске централне банке 
3. Пакт о стабилности и расту-могућности и 

ограничења 
4. Институционални оквири индустријске политике 

у ЕУ 
5. Регионална политика Европске уније 
6. Тржишта рада и проблем незапослености у ЕУ 
7. Регулаторна улога Европске централне банке 

 

Буџетско право 
 

Буџетско право 
1. Буџет у класичној и савременој финансијској 

теорији 
2. Буџетска начела 
3. Буџетска процедура 
4. Савремене буџетске реформе 
5. Буџетски систем Србије 
6. Буџет Европске уније 

 

Финансијске институције 
 

Финансијске институције 
1. Значај и структура финансијског тржишта 
2. Берзанска и ванберзанска тржишта 
3. Посредници на финансијском тржишту 
4. Улога комисије за хартије од вредности 
5. Централни регистар хартија од вредности 

 

Међународно финансијско право 
 

Међународно финансијско право 
1.Узроци међународног двоструког опорезивања 
2.Мере за спречавање међународног двоструког 

опорезивања 
3.Систем заштите депозита 
4.Конкуренција на тржишту банкарских услуга 
5.Међународно задуживање 

 

Предузетништво и менаџмент 
 

Предузетништво и менаџмент 
1. Друштвена одговорност и етика менаџера 
2. Предузетништво, предузетничке идеје и 

иновације 
3. Управљање људским ресурсима 
4. Планирање и стратешки менаџмент 
5. Стратегија и контрола у мултинационалним 

корпорацијама 
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Антимонополско право 
 

Антимонополско право 
1. Ограничавање конкуренције – правни и 

економски аспект 
2. Различите школе заштите права конкуренције 
3. Монополско понашање јавних предузећа  
4. Антимонополско законодавство европске уније и 

сад  
5. Злоупотреба доминантног положаја на тржишту 

– правни и економски аспект 
 

7. ПРАВНО-ИСТОРИЈСКИ МОДУЛ 

Институти римског права 
 

Институти римског права: 
1. Tutela и cura римског права 
2. Мираз (dos) римског права 
3. Уговор о остави (depositum) у римском праву 
 

Правна традиција словенских 
народа 

Правна традиција словенских народа: 
1. Кривично право у Руској правди 
2. Утицај византијског права на словенска права 
3. Однос државе и цркве у Бугарској, Русији и Србији 
 

Рецепција римског права 
 

Рецепција римског права: 
1. Утицај пандектиста на развој савременог права 
2. Глосатори и постглосатори 
3. Рецепција римског права и савремено облигационо 
право 

Византијска државно-правна 
традиција 

Византијска државно-правна традиција: 
1. Хришћанство и рецепција византијског права у 
државама Јужних и Источних Словена 
2. Облигационо право Еклоге 
3. Кривично право Еклоге 
 

Држава и право после великих 
револуција 

Држава и право после великих револуција: 
1. Утицај француске револуције на велике 
кодификације XIX века 
2. Америчка револуција и Устав САД 
3. Вајмарска република 
 

Римско право и кодификације у 
Новом веку 

Римско право и кодификације у новом веку: 
1. Depositum 
2. Societas 
3. Donatio ante nuptias 
 

Правни споменици 
средњевековне Србије 

Правни споменици средњовековне Србије: 
1. Законоправило светог Саве 
2. Душанов законик 
3. Арханђеловска хрисовуља 

 
Представнички систем XIX и XX 
века 

Представнички систем XIX и XX века 
1. Представнички систем по Уставу од 1869.  
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2. Примена принципа парламентаризма у време 
важења Устава од 1869.  
3. Кризе парламентаризма у Краљевини СХС 
 

 
8. МЕЂУНАРОДНО-ПРАВНИ МОДУЛ 

Дипломатско право 
 

1. Билатерална дипломатија 
2. Мултилатерална дипломатија 

Упоредно међународно приватно 
право 

1. Најзначајније националне кодификације МПП-а 
у Европи 

2. Најзначајније националне кодификације МПП-а 
азијских земаља 

Европски систем заштите 
људских права 

1. Европска конвенција о људским правима и 
основним слободама 

2. Европски суд за људска права 
Конзуларно право 
 

1. Конзуларни представници 
2. Конзуларне функције 

Међународно правосуђе 
 

1. Међународни судови опште надлежности 
2. Међународни судови специјализоване 

надлежности 
Међународно породично право 
 

1. Регулисање обавезе издржавања у МПП-у 
2. Регулисање брачно-имовинских режима у МПП-

у 
Међународно приватно право 
Хашких конвенција 

1. Приступање Републике Србије новијим Хашким 
конвенцијама 

2. Праћење примене Хашких конвенција у пракси 
Институције Европске уније 
 

1. Политичке институције ЕУ 
2. Правосудне институције ЕУ 

 
9. МЕЂУНАРОДНО-ПОСЛОВНИ МОДУЛ 

Право међународних 
трговинских интеграција 

Право међународних трговинских интеграција 
1. Утицај међународних трговинских интеграција 

на трговински суверентитет држава 
2. Однос регионализма и мултилатерализма као 

модела међународних трговинских интеграција 
3. Царинске уније 
4. Зоне слободне трговине  
5. Јединствено тржиште и економска унија као 

облици међународних трговинских интеграција 
6. Транснационални трговински поредак                      
7. Чланство, организациона структура и начин 

одлучивања у Светској трговинској организацији 
(СТО) 

8. Начела, задаци и циљеви СТО 
9. Регулаторна функција СТО 
10. Решавање међудржавних трговинских спорова у 

систему СТО 
11. Карактеристике јединственог тржишта Европске 

уније  
12. Значај споразума CEFTA за државе Западног 

Балкана 
13. Стање и перспективе трговинских интеграција 
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Републике Србије 
14. Међународне трговинске интеграције на 

простору Заједнице независних држава (ЗНД)  
15. Регулисање правила порекла у међудржавним 

трговинским споразумима 

Међународна трговинска 
арбитража 

Међународна трговинска арбитража 
1. Начела арбитражног права 
2. Међународни извори арбитражног права 
3. Надлежност међународне трговинске арбитраже 
4. Арбитрабилност међународних трговинских 

спорова  
5. Искључива судска надлежност као сметња за 

решавање спорова пред МТА 
6. Арбитражни споразум и међународни 

трговински спорови 
7. Mеродавно право у МТА 
8. Странке у арбитражном поступку 
9. Ток арбитражног поступка  
10. Арбитражна одлука 
11. Правна средства против арбитражне одлуке  
12. Признање и извршење арбитражних одлука  
13. Јавни поредак као препрека признању и 

извршењу страних арбитражних одлука 
14. Решавање спорова по начелу правичности  
15. Решавање спорова пред Арбитражним судом 

Међународне трговинске коморе у Паризу 
16. Решавање спорова пред Спољнотрговинском 

арбитражом при Привредној комори Србије 

Међународна економија 
 

Међународна eкономија 
1. Политичке институције и економски раст 
2. Значај мултинационалних компанија 
3. Реформа међународног Монетарног система 
4. Заштита права поверилаца 
5. Стране директне инвестиције 

Право међународне продаје 
 

Право међународне продаје 
1. Унификација и хармонизација права 

међународне продаје 
2. Закључење уговора о продаји у међународном 

промету 
3. Предуговорна одговорност 
4. Механизми ограничења и искључења  уговорне 

одговорности у пословима међународне продаје 
5. Обавезе продавца и купца код уговора о 

међународној продаји  
6. Антиципативна повреда уговора о међународној 

продаји робе 
7. Правна средства за случај повреде уговора о 

међународној продаји  
8. Надокнада штете код уговора о међународној 

продаји 
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9. Прелаз ризика и трошкова код уговора о 
међународној продаји  

10. Застарелост потраживања код уговора о 
међународној продаји 

11. Иступање у међународном промету преко трећих 
лица 

12. Споразум о искључивој дистрибуцији као 
инструмент међународне пословне сарадње у 
области продаје робе 

13. Посао контроле квалитета и квантитета у 
међународном промету 

14. Обавеза и начин плаћања код уговора о 
међународној продаји 

15. Банкарске гаранције као средство обезбеђења 
испуњења обавеза из уговора о продаји. 

Економија европских 
интеграција 

Економија европских интеграција 
1. Значај Европског Монетарног система 
2. Фискална политика ЕУ 
3. Политика конкуренције ЕУ-правни и економски 

аспект 
4. Политика државне помоћи ЕУ 
5. Европски стандарди у заштити животне средине-

правни и економски аспект 
Право страних инвестиција 
 

Право страних инвестиција 
1. Билатерални споразуми као извор међународног 

инвестиционог права 
2. Регулаторна конкуренција билатералних, 

регионалних и универзалних правних режима 
страних инвестиција 

3. Стране инвестиције као ново трговинско питање 
4. Правне карактеристике директних страних 

инвестиција 
5. Правни режим страних инвестиција у Републици 

Србији 
6. Стандарди третмана страних инвестиција 
7. Заштита страних инвестиција од 

некомерцијалних ризика 
8. Осигурање страних инвестиција 
9. Процесно-правна заштита страних инвестиција  
10. Стабилизациона и ревизиона клаузула у 

међународном праву страних инветиција 
11. Услови учинка стране инвестиције  
12. Правни третман страних инвестиција у 

енергетском сектору 
13. Правни режим страних инвестиција у области 

јавно-приватног партнерства и концесија 
14. Карактеристике регулативе страних инвестиција 

у земљама у развоју 
15. Правни режим страних инвестиција у државама 

Западног  Балкана 
Споразумно решавање  
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