
Спецификација предмета за књигу предмета 

Студијски програм  Мастер академске студије права - Општи смер 
Изборно подручје (модул)   
Врста и ниво студија Мастер академске студије 

II 
Назив предмета Институције и право Европске уније 
Наставник (за предавања) Проф. др Зоран Радивојевић 

Проф. др Небојша Раичевић 
Наставник/сарадник (за вежбе) Проф. др Небојша Раичевић 
Наставник/сарадник (за ДОН)   
Број ЕСПБ 8 Статус предмета 

(обавезни/изборни) 
 Изборни 

Услов    
Циљ 
предмета 

Циљ предмета је ближе упознавање студената са институцијама, нормама и садржином 
права ЕУ, као и развијање способности да самостално препознају, разумеју и критички 
анализирају институционални оквир ЕУ и њену легислативу, као и да та знања примене у 
конкретним ситуацијама. 

Исход 
предмета 

Очекује се да савладавањем програма студент успешно може да: 1) разме и учврсти 
схвтање институционалног оквира ЕУ; 2) разуме и тумачи главне особине правног 
поретка ЕУ и однос са правом држава чланица; 3) критички процењује процес 
одлучивања и систем правосудне контроле у ЕУ; 4) да прати будуће правце развоја 
права ЕУ; 5) буде ангажован у раду националних и међународних судова и осталих тела 
која примењују право ЕУ. 

Садржај предмета 
Теоријска 
настава 

Институционални систем: Политички органи. Правосудни органи. Овлашћења. Оквир 
деловања.  Институционална равнотежа. Примарни извори. Секундарна легислатива. 
Законодавни процеси. Поступак одлучивања у области заједничке спољне и 
безбедносне политике. Принципи права ЕУ: непосредна примена, непосредно 
деловање, примат. Правосудна контрола. Акти подложни контроли. Овлашћени 
тужиоци. Поништавање аката. Контрола у случају неделовања. Чланство и спољни 
односи: Услови за чланство. Поступак пријема. Односи са државама нечланицама. 
Придруживање. Уговорна способност. Представљање у међународним односима.  

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 
 3  1       

Методе 
извођења 
наставе 

Предавања,  вежбе, дискусије, дебате, студије случаја, симулације суђења, решавање 
хипотетичких случајева, групне и индивидуалне консултације. 

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

 3 писмени испит  / 

практична настава  17 усмени испит  50 
колоквијуми  26     
семинари  4     
Списак тема по недељама 

 


