
 
 
 

Спецификација предмета за књигу предмета 
 

Студијски програм   Основне струковне студије права 

Изборно подручје (модул)   

Врста и ниво студија  Основне струковне студије  

Назив предмета  УВОД У ПРАВО EВРОПСКИХ ИНТЕГРАЦИЈА 

Број ЕСПБ 
5 

Статус предмета 
(обавезни/изборни) 

Обавезни 

Услов  / 

Циљ 
предмета 

Циљ предмета је стицање основних знања о европским регионалним 
организацијама и праву ЕУ и оспособљавање за примену тог права у конкретним 
случајевима. 

Исход 
предмета 

Након савладавања програма предмета кроз планиране активности и облике 
наставе/учења, студент ће:  

 бити упознат са оснивањем и развојем европских регионалних организација и 
њиховом институционалном устројству;  

 имати знање о изворима права ЕУ; 

 разумети начин примене права ЕУ и његов однос са националним правом; 

 имати знање о функционисању судских органа ЕУ и њиховом сарадњоми са 
националним судовима; 

 бити осбособљен да разуме и тумачи изворе права ЕУ и критички анализира, 
евалуира и синтетише информације из различитих извора у циљу правилне 
примене тог права 

 бити осбособљен да идентификује и анализира материјално право ЕУ, узимајући 
у обзир и праксу Суда правде ЕУ; 

 бити оспособљен да стечена знања из права ЕУ примени на околности 
конкретног случаја и реши практичне проблеме у вези са тумачењем и 
применом те гране права. 

 

Садржај предмета 

Теоријска 
настава 

Инситуције Европске уније. Извори права Европске уније. Доношење одлука у 
Европској унији.  Основни принципи права Европске уније.  Надлежност Суда правде  
Европске уније. Поступак пред Судом правде Европске уније. Извршење пресуда 
Суда правде  Европске уније.  Грађанство ЕУ и слобода кретања људи у ЕУ. Савет 
Европе. Организација за европску безбедност и сарадњу. 

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

Извори права Европске уније. Доношење одлука у Европској унији.  Директна 
надлежност Суда правде. ЕУ Индиректна надлежност Суда правде  Европске уније.  
Слобода кретања људи у ЕУ. 



Литература 
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Београд, 2009. 

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови 

4 1 / / / 

Методе 
извођења 
наставе 

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

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

активност у току  
предавања 

 15 писмени испит / 

практична настава  10 усмени испит 50 

колоквијуми  25    

семинари      

Списак тема по недељама 

1 Настанак и развој европских заједница и Европске уније 

2 Чланство у Европској унији 

3 Европски савет и  Савет 

4 Европски парламент и  Комисија 

5 Појам права Европске уније 
Примарни и секундарни извори права  

6  Доношење одлука у Европској унији 

7 Основни принципи права ЕУ: непосредно дејство и надређеност 

8  Правосудни систем ЕУ – институционални оквир и надлежност 

9  Директна надлежност Суда правде ЕУ – одлучивање по тужбама 

10  Индиректна надлежност Суда правде – одлучивање о претходним питањима 

11 Саветодавна надлежност Суда правде 

12 Поступак пред Судом правде и извршење пресуда 

13 Грађанство Европске уније 
Слобода кретања људи у Европској унији 

14 Савет Европе 
Европски суд за људска права 

15 Организација за Европску безбедност и сарадњу (ОЕБС) 
 

 


