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
6
Услов
Циљ
предмета

Основне академске студије права
Основне академске студије
Економска анализа права
Проф. др Љубица Николић и доц. др Александар Мојашевић
Доц. др Александар Мојашевић
Статус предмета
(обавезни/изборни)

Изборни

Циљ предмета Економска анализа права јесте да омогући студентима да разумеју
систематску повезаност права и економије, да схвате примену економске теорије на
целокупни правни систем, начин деловања закона и судских одлука као метода
алокације ресурса, економску регулацију, примену економске теорије на политичко
одлучивање и на одлуке о избору правне регулативе и правне политике.
Исход
По успешном завршетку овог курса, студенти ће бити оспособљени да:
предмета
1) препознају и опишу основне појмове и принципе економске анализе права;
2) критички посматрају правни систем, појединачне правне институте и правила,
користећи економску аргументацију;
3) посматрају право кроз његову повезаност са проблемима подстицаја,
дистрибуције ризика, вредновања трошкова и користи;
4) праве разлику између концепта правде и ефикасности;
5) утврде ефекте примене правне регулативе у различитим областима права
(јавном, приватном);
6) примене стечена знања у пракси, нарочито у улози судије, адвоката и менаџера.
Садржај предмета
Теоријска
Увод у економску анализу права; микроекономски појмови и начела која се користе
настава
у анализи права; економска анализа права својине; економска анализа уговора;
неке теме из економске анализе уговора и деликта; економска анализа нетржишног
доношења одлука; економска анализа законодавства; економска анализа
регулације тржишта; економска анализа регулације тржишта производа; економска
анализа регулације тржишта радне снаге; економска анализа регулације тржишта
капитала; економска анализа прерасподеле дохотка; економска анализа процесних
правила; економска анализа криминала.
Практична На вежбама студенти се подстичу на критичку дискусију о појмовима и институтима
настава
економске анализе права. Поред тога, студентима се сугерише израда презентације
и/или семинарског рада на одабрану тему из датог предмета.
(вежбе,
ДОН,
студијски
истраживачки рад)

Литература
1
Александра Јовановић, Увод у економску анализу права, Центар за публикације
правног факултета у Београду и Савет пројекта Конституисање Србије као правне
државе, Београд, 1998.
Александра Јовановић, Теоријске основе економске анализе права, Правни факултет
2
Универзитета у Београду, Издавачки центар, Београд, 2008.
3
Robert Cooter, Thomas Ulen, Law & Economics, Fourth Edition, Pearson Addison Wesley,
Boston, San Francisco, New York, London, Toronto, Sydney, Tokyo, Singapore, Madrid,
Mexico City, Munich, Paris, Cape Town, Hong Kong, Montreal, 2004.
4
Hans-Bernd Schäfer, Claus Ott, The Economic Analysis of Civil Law, Edward Elgar
Publishing, Cheltenham, UK, Northampton, MA, USA, 2004.
5
Richard A. Posner, Economic Analysis of Law, Aspen Law & Business, New York, 1998.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе
ДОН
Студијски истраживачки рад
Остали часови
3
1
Методе
извођења
наставе

Вербално излагање материје; Визуелни прикази (коришћење табела, образаца,
графикона и сл.) на табли или помоћу видео-бима; Постављање и решавање
хипотетичких примера и проблема; Дискусија (питања, одговори и полемика);
Подстицање сваког студента појединачно да се активно укључује у процес
савладавања материје и стицања знања; Иницирање студената да се путем
семинарских радова укључују у процес научно-истраживачког рада.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена
Завршни испит
поена
активност у току
0-15
писмени испит
предавања
практична настава
0-25
усмени испит
50
колоквијуми
семинари
0-10
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43-55.
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3
ЕАП: преглед школа и праваца.
А. Јовановић, Теоријске
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анализе права, глава IV.
4
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10

Економска анализа криминала и
казнене политике.

11
12

Економска анализа различитих
метода решавања спорова.
Економска анализа безбедности.

13

Теорија игара и право.

14

Бихејвиорално право и економија.
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Економија благостања, морал и
право.
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