
 
 
 

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 Право привредног система Eвропске уније 
Наставник (за предавања) Проф. др Срђан Голубовић 

Доц. др Марко Димитријевић 
Наставник/сарадник (за вежбе) Доц. др Марко Димитријевић 
Наставник/сарадник (за ДОН)  
Број ЕСПБ 8 Статус предмета 

(обавезни/изборни) 
Изборни 

Услов  
Циљ 
предмета 

Предмет Право привредног система Европске уније има за циљ развијање научних сазнања 
и академских вештина у разумевању карактера привредног система и начина 
функционисања  Европске уније. Предмет је методолошки и садржајно постављен тако 
да студентима дипломских студија омогући допуну знања стеченог на основним 
академским студијама и темељно познавање привредносистемских 
прописа и решења Европске уније. 

Исход 
предмета 

Савладавањем програма очекује се да ће студент бити у могућности да: 1) схвати 
структуру и процес настанка привредно-системских решења Европске уније; 2) 
развије способност систематичног приступа праву привредног система ЕУ; 3) 
формира критичко мишљење о начину уређења привредносистемских односа 
Европске уније; 4) на јасан и недвосмислен начин пренесе знања и начин 
закључивања стручној и широј јавности. 

Садржај предмета 
Теоријска 
настава 

Савладавањем програма студенти се упознају са генезом Европске уније 
развојем и функционисањем јединственог тржишта; Проучавањем Права 
привредног система Европске уније студенти стичу општа и посебна знања о 
економским и правним оквирима политике конкуренције (основи европске 
политике конкуренције, антимонополске полиика и оспоравање монопола јавних 
предузећа), трговинске и индустријске политике и политике регионалног 
развоја; Функционисање фискалног система Европске уније (буџет и 
хармонизација пореских система); Институционални оквири европске монетарне 
уније; 
 

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

Европска монетарна унија; Положај и улога Европске централне банке. Ширење 
монетарне уније. Фискална правила у Европској унији и примена Пакта о 
стабилности и расту; Прихватање привредно-системских решења ЕУ од стране земаља 
нечланица. 
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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, индивидуалне и групне консултације, презентација и дискусија 
семинарских радова студената. 

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

0-10 писмени испит  

практична настава 0-15 усмени испит 51 
Колоквијуми 0-12  Посећеност предавања 0-4  
Семинари 0-8     
 


