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КЊИГА ПРЕДМЕТА - III степен студија
Наставни предмет
Ознака предмета:

21.APZPPO

Број ЕСПБ:

12

Алтернативни приступи заштити права из породичних односа

Програм(и) у којем се изводи

DSP - Докторске академске студије права (ДАС)

УНО предмета

Правне науке

Наставници:

Арсић Д. Јелена, Доцент

Број часова активне наставе (недељно)
Предавања

Аудиторне вежбе

Други облици наставе

СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР

Остали часови

0

0

0

0

5
Предмети предуслови

Нема

Услови: Знање из области породичног права које одговара нивоу завршеног првог и другог степена студија права и знање
енглеског језика које омогућава савладавање препоручене литературе.
1. Образовни циљ:
Знање из области породичног права које одговара нивоу завршеног првог и другог степена студија права и знање енглеског
језика које омогућава савладавање препоручене литературе.
2. Исходи образовања (Стечена знања):
Студенти поседују знања потребна за правилну идентификацију, анализу и решавање правних питања у погледу односа у
породици, као и способност правовременог сагледавања доступних алтернативних метода заштите права чланова породице у
циљу превенције развоја дисфункционалних породичних образаца и подстицања реинтеграције породичних односа. Студенти
су такође оспособљени за критичко сагледавање позитивноправних решења у овој области, у складу са међународним
стандардима, као и за адекватну примену релевантних правних принципа и правила у конкретним случајевима у пракси.
3. Садржај/структура предмета:
1. Савремено право и методи заштите права из породичних односа – уводне напомене; 2. Породица у савременом друштву –
појам, обележја и облици; 3. Теоријски приступи као основ заштите права из породичних односа; 4. Права чланова породице у
савременим правним системима; 5. Међународни стандарди у области заштите породице; 6. Национални правни оквир у
контексту заштите породице; 7. Ситуације вулнерабилности породичних односа и природа друштвене реакције; 8. Мирење као
метод заштите права из породичних односа; 9. Породична медијација – критеријуми применљивости у породичним односима и
области примене; 10. Карактеристике процеса породичне медијације и ефекти примене; 11. Породична конференција – појам и
историјски развој; 12. Карактеристике процеса породичне конференције и ефекти примене; 13. Заштита права из породичних
односа и други облици подршке породици; 14. Поравнање у споровима из породичних односа – критеријуми применљивости и
области примене; 15. Перспективе заштите права из породичних односа применом супортивних приступа.
4. Методе извођења наставе:
Теоријска настава, презентације, дискусије, самостални истраживачки задаци, реферати, консултације
Оцене знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Активност у току предавања
Самостални истраживачки задатак и

Обавезна
Да
Да

Поена

Завршни испит

Обавезна

10.00 Писмени испит
30.00

Да

Поена
60.00

Литература
Р.бр.

Аутор-и

1, Hodgkin, R.; Newell, P.

Наслов
Implementation Handbook for the Convention on the
Rights of the Child

Издавач

Година

New York: UNICEF,
https://www.unicef.org/publicati
ons/index_43110.html

2007

European Union Agency for
Fundamental Rights and
Council of Europe
https://fra.europa.eu/sites/defau
lt/files/fra_uploads/fra-ecthr2015-handbook-european-lawrights-of-the-child_en.pdf

European Union Agency for
2, Fundamental Rights and
Council of Europe

Handbook on European Law Relating to the Rights of
the Child, Luxembourg: Publications Office of the
European Union

3, Kirkelly U.

The Right to Respect for Private and Family Life: A
Guide to the Implementation of Article 8 of the
European Convention on Human Rights, Human
Rights Handbooks Series, No. 1

Strasbourg: Council of Europe,
https://rm.coe.int/168007ff47

2001

4, Akandji-Kombe, J.

Positive obligations under the European Convention
on Human Rights: A guide to the implementation of
the European Convention on Human Rights, Human
Rights Handbooks Series, No. 7

Strasbourg: Council of Europe,
https://rm.coe.int/168007ff4d

2007
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Литература
Р.бр.

Аутор-и

5, Вучковић Шаховић, Н. (ур.)

6,

Долан, П., Жегарац, Н.,
Арсић, Ј.

7, Шаркић, Н.

Наслов

Издавач

Година

Права детета у међународним документима
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Family Support as a Right of the Child

у: Malin, N. (ур.), 2019, Family
Support in the European
Context (Special Edition),
Social Work and Social
Sciences Review, Vol. 21., No. 2019
2., pp. 8-26,
https://journals.whitingbirch.net/i
ndex.php/SWSSR/article/view/1
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8,
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поглавља)
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Обретковић, М.
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(одабрана поглавља)

2018

11, Група аутора

Примена стандарда Уједињених нација у заштити
људских права пред домаћим судовима: Права
детета

Београд: Правосудна
академија.

2019

Заштита самохраних родитеља у Србији: анализа
правног оквира и препоруке

Београд: Фондација Ана и
Владе Дивац.

2014

12,

Арсић, Ј., Рељановић, М.,
Петровић, А.К.

13, Daly, M. et. al.

14,

Herrera-Pastor, D., Frost, N.,
Devaney, C.

15, Putnina, A.

16, Јанићијевић, Д.

17, Жегарац. Н.

18, Арсич, Ј.

Датум:

06.08.2020

Florence: UNICEF Office of
Research - Innocenti Insight,
Family and Parenting Support: Policy and Provision in https://www.unicef2005
a Global Context
irc.org/publications/pdf/01%20fa
mily_support_layout_web.pdf

Understanding Contemporary Family Support:
Reflections on Theoretical and Conceptual
Frameworks

у: Malin, N. (ур.),Family
Support in the European
Context (Special Edition),
Social Work and Social
2019
Sciences Review, Vol. 21., No.
2., pp. 27-45,
https://journals.whitingbirch.net/i
ndex.php/SWSSR/issue/view/1

Meeting the Challenges of the 21st Century: Social
Change and the Family

у: Malin, N. (ур.), Family
Support in the European
Context (Special Edition),
Social Work and Social
2019
Sciences Review, Vol. 21., No.
2., pp. 46-57,
https://journals.whitingbirch.net/i
ndex.php/SWSSR/issue/view/1

Child Protection and Parent Support: The Two
Dichotomies

Facta Universitatis, Series: Law
and Politics, Vol. 14, No. 3
(2016), pp. 409-413,
http://casopisi.junis.ni.ac.rs/inde
x.php/FULawPol/article/view/19
91/1334

Евалуација услуга за породице са децом са
сметњама у развоју

Београд: Факултет политичких
наука Универзитета у
Београду,
2017
https://www.unicef.org/serbia/sit
es/unicef.org.serbia/files/201805/Evaluacija-usluga-za-

"Families and Mediation: The Impact of Various
Mediation Styles in Child Custody Cases”

Facta Universitatis, Series: Law
and Politics, Vol. 14, No. 4
(2016), pp. 515-529,
http://casopisi.junis.ni.ac.rs/inde
x.php/FULawPol/article/view/24
15/1578

2016

2016
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Р.бр.

Аутор-и
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Издавач

19, Арсић, Ј.

„Медијација у породичним споровима:
Специфичности поступка медијације и улоге
медијатора“

у: Поњавић, З. (ур.), Ново
породично законодавство,
зборник радова, Крагујевац:
Правни факултет
Универзитета у Крагујевцу,
Центар за породично право.

20, Арсић, Ј.

Породична конференција као модел за решавање
случајава злостављања и занемаривања деце:
докторска дисертација

Београд

Датум:

06.08.2020

Година

2006

2014
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Наставни предмет
Ознака предмета:

21.GPPDS

Број ЕСПБ:

12

Грађански поступци

Програм(и) у којем се изводи

DSP - Докторске академске студије права (ДАС)

УНО предмета

Правне науке

Наставници:

Шаркић Н. Небојша, Редовни професор
Трговчевић Прокић М. Милена, Ванредни професор

Број часова активне наставе (недељно)
Предавања

Аудиторне вежбе

Други облици наставе

СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР

Остали часови

5

0

0

0

0

Предмети предуслови

Нема

Услови: испуњеност услова за упис на докторске студије права и основно знање из грађанског процесног права које одговара
нивоу завршеног првог или другог степена студија права.
1. Образовни циљ:
Студенти треба да стекну продубљена теоријска и позитивноправна знања из парничног и изврпног процесног правакоја треба
да им омогуће да критички анализирају законска решења, да их тумаче и да их оспособе за аргументовану критику законских
решења.
2. Исходи образовања (Стечена знања):
Стечено знање треба да омогући кандидатима да квалитетно и одговорно примењују стечена знања у пракси, да уоче и
критички сагледају спорна питања у пракси, да разумеју правнополитичке циљеве појединих института, да развију способност
за критичку анализу и аргументовану критику нормативних решења.
3. Садржај/структура предмета:
Теоријска настава има за циљ да кандидати стекну продубљена знања из домена парничног и извршног процесног права.
Практична настава – има за циљ да се истраже позитивноправна и упоредноправна законска решења и ставови судске праксе о
појединим процесним институтима и изврши евалуација резултата истраживања.
1. Општи појам градјанско судских поступака
2. Општа начела судских поступака
3. Специфична начела која се примењују у посебним поступцима (извршни, ванпарнични, јавно бележнички и сл.)
4. Појам сходне примене начела парничног поступка у другим поступцима
5. Парнични поступак: ток поступка
6. Редовна и ванредна правна средства у парничном поступку
7. Специфична начела извшног поступка
8. Преношење појединих овлашћења са судова на јавне извшитеље
9. Процесни положај јавних извршитеља
10. Основе ванпарничног поступка
11. Однос ванпарничног поступка према другим поступцима (оставински поступак, извршни поступак, стечајни поступак и сл.)
12. Основне карактеристике јавног бележничког поступања
13. Остали поступци који се примењују у градјанској материји те исказивање и упознавање са њиховим специфичностима
(радни спор, породични спорови, сметање државине, привремене и предходне мере, колективне тужбе и сл.)
4. Методе извођења наставе:
Интерактивна настава одвија се на предавањима током којих се излажу доктринарна становишта и њихов развој, законска
решења у погледу појединих института с правно-политичког становишта и ставови судске праксе. У току наставе организују се
дискусиони форуми на задате теме, обрађене кроз конкретне истраживачке задатке додељене студентима (нпр. цасе студy,
упоредноправно истраживање одређеног института итд.). Студенти имају прилику да резултате свог истраживања јавно изложе,
као и да их бране у јавној дискусији.
Оцене знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Активност у току предавања
Писање истраживачког задатка

Обавезна
Да
Да

Поена

Завршни испит

Обавезна

10.00 Писмени испит
30.00

Да

Поена
60.00

Литература
Р.бр.

Аутор-и

Наслов

Издавач

Година

1, Н.Шаркић, М.Николић

Коментар Закона о извршењу и обезбеђењу

Правни факултет
Универзитета Унион и
Службени гласник, Београд.

2, Н.Шаркић,М.Почуча

Начело заштите извршног дужника према новом
Закону о извршењу и обезбеђењу РС

Правни живот, бр. 5/6,стр. 3753.

2017

3, Н.Шаркић,М.Почуча

Извршење јавнобележничких аката према
одредбама новог Закона о извршењу и
обезбеђењу

Правни живот, бр. 12/17,стр.
83-99.

2017

Датум:
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - III степен студија
Литература
Р.бр.

Аутор-и

Наслов

Издавач

Година

4, Н.Шаркић,М.Николић

Признање и извршење страних судских и
арбитражних одлука

Право и привреда, бр. 1/3,
стр. 16-35.

5, М.Трговчевић Прокић

Извршна јавнобележничка исправа и средства
обезбеђења

Европско
2016
законодавство,бр.55, стр. 124-

6, Н.Петрушић, Д.Симоновић

Коментар Закона о парничном поступку

Београд.

2012

Извршење јавнобележничких аката према
одредбама новог Закона о извршењу и
обезбеђењу.

Правни живот, ИССН 03500500, 2017, књ. 602, бр. 12,
стр. 83-99. [ЦОБИСС.СР-ИД
517555132]

2017

2017

7,

ШАРКИЋ, Небојша,
ПОЧУЧА, Милан

8,

ШАРКИЋ, Небојша, ВАВАН, Поступак извршења судских одлука којима је
Зоран
утврђено право на ренту

9,

ШАРКИЋ, Небојша,
ПОЧУЧА, Милан

Извршавање одлука у породично правној заштити
према одредбама новог Закона о извршењу и
обезбедењу Републике Србије

Избор судске праксе , ИССН
0354-3226, 2016, год. 24, бр.
11, стр. 5-13. [ЦОБИСС.СРИД 226774540]

2016

10,

ШАРКИЋ, Небојша,
НИКОЛИЋ, Младен

Европски извршни наслов :постепено увођење.

Правни живот, ИССН 03500500, 2014, књ. 574, бр.12,
стр. 387-400. [ЦОБИСС.СРИД 516702396]

2014

11, В.Водинелић Ракић

Грађанско процесно право

Београд

2015

12, Г.Станковић Г

Грађанско процесно право

Београд.

2015

Г.Станковић, М.Трговчевић
13,
Прокић

Поступак извршења и поступак обезбеђења
Републике Србије,

Службени гласник, Београд

2020

Цивитас, ИССН 2217-4958,
2016, год. 6, бр. 2, стр. 90-107. 2016
[ЦОБИСС.СР-ИД 317246983]

14,

М.Трговчевић
Прокић,Г.Станковић

Ванпарнични и јавнобележнечки поступак
Републике Србије

Службени гласник, Београд.

2018

15,

Г.Станковић,М.Трговчевић
Прокић

Коментар Закона о ванпарничном поступку, са
одабраном судском праксом и премерима
однесака, решења и јавнобелезничких исправа“

Службени гласник, Београд.

2019

16, М.Трговчевић Прокић

Извршна јавнобележничка исправа и средства
обезбеђења

Европско законодавство.
бр.55, стр. 124-157.

2016

17, М.Трговчевић Прокић

Нове теленције у ванпарничном поступку

Евроско законодавство, бр.
61/62, стр.156-172.

2017

Датум:
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - III степен студија
Наставни предмет
Ознака предмета:

21.KPL

Број ЕСПБ:

8

Класици правне литературе - семинар

Програм(и) у којем се изводи

DSP - Докторске академске студије права (ДАС)

УНО предмета

Правне науке

Наставници:

Беширевић М. Виолета, Редовни професор
Божић Д. Марко, Доцент
Мрвић-Петровић В. Наташа, Редовни професор
Јовановић С. Слађана, Редовни професор
Папић Д. Татјана, Редовни професор
Лукиновић В. Марио, Ванредни професор
Милосављевић Ј. Богољуб, Редовни професор
Јеринић Д. Јелена, Ванредни професор
Јовичић А. Катарина, Доцент
Вукадиновић Г. Слободан, Доцент
Шаркић Н. Небојша, Редовни професор
Трговчевић Прокић М. Милена, Ванредни професор
Арсић Д. Јелена, Доцент
Симић М. Јелена, Ванредни професор
Радоњић Љ. Алекса, Доцент

Број часова активне наставе (недељно)
Предавања

Аудиторне вежбе

Други облици наставе

СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР

Остали часови

0

0

9

0

1
Предмети предуслови

Нема

Услови: нема
1. Образовни циљ:
Циљ семинара је развијање дискусије о класичним делима правне науке, као и других друштвених наука, са студентима
докторских студија. На тај начин, студентима докторских студија приближавају се значајна дела из различитих овласти правне
науке, са којима би требало да буде упознат сваки доктор правни наука. Циљ семинара је оспособљавање кандидата да ова
дела критички анализирају и са колегама и колегиницама и наставницима о томе дискутују.
2. Исходи образовања (Стечена знања):
Након успешног завршетка семинара, студенти ће: боље познавати класична дела правне науке; бити у стању да сумирају
аргументе у писаном и усменом облику, да припреме академску презентацију и учествују у академској дискусији; као и да
модерирају академске дискусије и дебате.
3. Садржај/структура предмета:
Наставници ће на почетку сваке године изабрати одговарајући број дела које ће, у зависности од области, представити
наставник изабран за ту ужу научну област. Презентација ће укључити и одређени број истраживачких питања везаних за
одабрано дело. Један од студената на основу тога припрема есеј и усмену презентацију, а затим на наредној сесији модерира
дебату у вези са одабраним делом. У току семинара, студенти дискутују о одабраним делима и коментаришу есеје колега и
колегиница. Одабир књига мења се сваке школске године, а студенти имају право да предлажу укључивање нових наслова, у
зависности од доступности дела у библиотеци факултета и онлине извора.
4. Методе извођења наставе:
Презентација, индивидуални рад на писању есеја, усмено излагање, интерактивна дискусија
Оцене знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Активност у току предавања

Обавезна

Поена

Да

Завршни испит

Обавезна

40.00 Писмени испит

Да

Поена
60.00

Литература
Р.бр.

Аутор-и

Наслов

Издавач

Година

1, Мил, Џ. С.

О слободи

Правни факултет, Београд.
[COBISS.SR-ID – 141713932]

2007

2, Tocqueville

Democracy in America

Harper and Row, New York.
[COBISS.SR-ID – 513362876]

1966

Датум:
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - III степен студија
Литература
Р.бр.

Аутор-и

Наслов

Издавач

Година

3, Харт, Х.

Појам права

Службени гласник, Београд.
[COBISS.SR-ID – 201648140]

2013

4, Богишић, В.

Општи имовински законик за Књажевину Црну Гору ЦИД, Подгорица.
[COBISS.SR-ID – 117965580]

2004

5, Константиновић, М.

Облигације и уговори: скица за Законик о
облигацијама и уговорима

Београд [COBISS.SR-ID –
162863367]

1969

6, Келзен, Х.

Чиста теорија права: увод у проблематику правне
науке

Правни факултет, Београд.
[COBISS.SR-ID – 141712396]

2007

7, Келзен, Х.

Проблем суверености и теорија међународног
права: прилог једној чистој теорији права

Службени лист СРЈ, Београд.
[COBISS.SR-ID – 102599436]

2003

8, Koskenniemi, М

From Apology to Utopia: The Structure of International Cambridge University Press,
Legal Argument,
Cambridge.

9, Димитријевић, В.

Тероризам

2006

Београдски центар за људска
права, Београд. [COBISS.SRID – 246291724]

2017

10, Hannah A.

Eichmann у Јерусалиму: извештај о баналности зла КВС, Београд. [COBISS.SR-ID
– 166631943]

2000

11, Müller, J-W.

Шта је популизам?

Фабрика књига, Београд.
[COBISS.SR-ID – 230059532]

2017

12, Цассесе, А.

Самоодређење народа

Службени гласник, Београд.
[COBISS.SR-ID – 184477452]

2011

13, Вајлер Џ.

Устав Европе: „Има ли ново одело свога цара?“ и
други есеји о европској интеграцији

Филип Вишњић, Београд.
[COBISS.SR-ID – 183763719]

2002

14, Водинелић, В.

Такозвана злоупотреба права

Номос, Београд. [COBISS.SRID – 54910210]

1997

15, Kymlicka, W,

Мултикултурално грађанство - Либерална теорија
мањинских права

Београд.

2003

16, Radbruh, G.

Филозофија права

Нолит, Београд. [COBISS.SRID – 16320775]

1980

17, Шмит, К

Три врсте правнонаучног мишљења

Досије, Београд. [COBISS.SRID – 105953292]

2003

18, Fridrih, K.

Конституционална демократија: теорија и пракса у ЦИД, Подгорица.
Европи и Америци
[COBISS.SR-ID – 9505040]

19, Дворкин, Р.

Суштина индивидуалних права: ново издање са
одговором критичарима

Службени лист СРЈ, ЦИД,
Београд, Подгорица.
[COBISS.SR-ID – 171615495]

2001

20, Диги, Л

Преображаји јавног права

Досије, Београд. [COBISS.SRID – 142122759]

1998

21, Beccaria, C.

О злочинима и казнама

Логос, Сплит. [COBISS.SR-ID
– 38174983]

1984

22, Живановић, Т.

Основи кривичног права Краљевине Југославије:
општи део. Књ. 1, Увод, Кривично дело. Св. 1-3

Београд. [COBISS.SR-ID –
123073287]

1941

23, Feuerbach, A.

Однос филозофије и емпирије према позитивној
правној науци: приступна беседа

Досије, Београд. [COBISS.SRID – 147518476]

2008

24, Соловјев, А. В.

Одабрани споменици српског права: (од XII до
краја XV века)

Издавачка књижарница Геце
Кона, Београд

1926

Датум:
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - III степен студија
Наставни предмет
Ознака предмета:

21.KSVUK

Број ЕСПБ:

6

Комуникационе способности важне за учешће на
конференцијама

Програм(и) у којем се изводи

DSP - Докторске академске студије права (ДАС)

УНО предмета

Правне науке

Наставници:

Беширевић М. Виолета, Редовни професор
Божић Д. Марко, Доцент
Мрвић-Петровић В. Наташа, Редовни професор
Јовановић С. Слађана, Редовни професор
Папић Д. Татјана, Редовни професор
Лукиновић В. Марио, Ванредни професор
Милосављевић Ј. Богољуб, Редовни професор
Јеринић Д. Јелена, Ванредни професор
Јовичић А. Катарина, Доцент
Вукадиновић Г. Слободан, Доцент
Шаркић Н. Небојша, Редовни професор
Трговчевић Прокић М. Милена, Ванредни професор
Арсић Д. Јелена, Доцент
Симић М. Јелена, Ванредни професор
Радоњић Љ. Алекса, Доцент

Број часова активне наставе (недељно)
Предавања

Аудиторне вежбе

Други облици наставе

СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР

Остали часови

0

0

3

0

2
Предмети предуслови

Нема

Услови: нема
1. Образовни циљ:
Циљ предмета је студенти стекну темељнија знања и вештине везана за усмену комуникацију и излагањесвојих ставова,
мишљења, резултата научног рада, која суштински и формално подупиру самостални истраживачки рад на докторским
студијама.
2. Исходи образовања (Стечена знања):
Знање и разумевање:
Стичу се неопходна знања зависно од изабраних садржаја према личним потребама и склоностима сваког докторанда.
Преносиве вештине:
Овладавање техникама вербалне и невербалне комуникације и усавршавање неопходних вербалних компетенција кроз правне
студије.
3. Садржај/структура предмета:
Теоријска настава
Предавања су уводног карактера: имају за циљ да кроз практичне примере упуте студенте како би разумели потребу за
развојем вештина вербалне и невербалне комуникације, како из аспекта успешних докторских студија, тако и у свакодневном
животу. Студенти се упознају са појмом вештина усмених комуникација, уче технике невербалног комуницирања и кроз
експерименте се обучавају за делотворно и самоуверено излагање на научним конференцијама и у другим професионалним
приликама, утемељено на сувереном владању знањима из области о којој дискутују, примени реторичких правила и познавању
стилова јавног наступа, прилагођено конкретној ситуацији.
4. Методе извођења наставе:
Како је фокус на практичном стицању вештина, посебна пажња се посвећује усавршавању оних вештина које недостају сваком
студенту понаособ. На основу примера предавача, студент у форми домаћег задатка припрема писани садржај који ће усмено
изложити и израђује презентацију. Излагању студента претходи пажљиво планирање излагањаи увежбавање јавног наступа,
према унапред задатим критеријумима. Други студенти у дискусионом форуму на часу указују на недостатке и предности
излагања које су слушали и гледали.
Оцене знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Активност у току предавања

Обавезна
Да

Поена

Завршни испит

Обавезна

30.00 Усмени испит

Да

Поена
70.00

Литература
Р.бр.

Датум:

Аутор-и

06.08.2020

Наслов

Издавач

Година
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - III степен студија
Литература
Р.бр.

Аутор-и

Наслов

Издавач

Година

1, Нушић, Б.

Реторика

Служени гласник: Београд.
(или било које друго издање)

2, Поповић,З.В.

Како написати и објавити научно дело

Београд: Академска мисао,
Институт за физику. (део од
133-137).

Марковић Благојевић, М. и
3,
др.

Унапређење ефективности израде и излагања
презентације. Трендови у пословању, год. 1, бр. 2,
стр. 45-54

Београд, Доступно он-лине.
https://www.academia.edu/2729
8777/Unapre%C4%91enje_Efe 2013
ktivnosti_Izrade_I_Izlaganja_Pr
ezentacije

Oral communication skills. Više sadržaja.

Oral communication skills. Više
sadržaja. Dostupno na:
https://lo.unisa.edu.au/mod/boo
k/tool/print/index.php?id=16902
07

4, Oral communication skills

Датум:

06.08.2020

2011
2004

x
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - III степен студија
Наставни предмет
Ознака предмета:

21.KVNONI

Број ЕСПБ:

6

Комуникационе вештине неопходне за објављивање научних
радова

Програм(и) у којем се изводи

DSP - Докторске академске студије права (ДАС)

УНО предмета

Правне науке

Наставници:

Беширевић М. Виолета, Редовни професор
Божић Д. Марко, Доцент
Мрвић-Петровић В. Наташа, Редовни професор
Јовановић С. Слађана, Редовни професор
Папић Д. Татјана, Редовни професор
Лукиновић В. Марио, Ванредни професор
Милосављевић Ј. Богољуб, Редовни професор
Јеринић Д. Јелена, Ванредни професор
Јовичић А. Катарина, Доцент
Вукадиновић Г. Слободан, Доцент
Шаркић Н. Небојша, Редовни професор
Арсић Д. Јелена, Доцент
Трговчевић Прокић М. Милена, Ванредни професор
Симић М. Јелена, Ванредни професор
Радоњић Љ. Алекса, Доцент

Број часова активне наставе (недељно)
Предавања

Аудиторне вежбе

Други облици наставе

СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР

Остали часови

0

0

3

0

2
Предмети предуслови

Нема

Услови: нема
1. Образовни циљ:
Циљ предмета је студенти стекну темељнија знања и вештине употребе научних алата намењених писању научних радова, која
суштински и формално подупиру самостални истраживачки рад на докторским студијама.
2. Исходи образовања (Стечена знања):
Знање и разумевање:
Стичу се неопходна знања зависно од изабраних садржаја према личним потребама и склоностима сваког докторанда.
Преносиве вештине:
Способност писаног изражавања и комуникације неопходне за израду научних радова и докторске дисертације и познавање
актуелних информација из области на коју се односи научни рад.
3. Садржај/структура предмета:
Теоријска настава
Предавања су уводног карактера: имају за циљ да кроз практичне примере упуте студенте како да приступе писању научних и
стручних радова као процесу (од прикупљања података и класификовања извора научне грађе, примене алата за
претраживање правне литературе, преко разраде почетне идеје, одређивања адекватног наслова, израде апстракта, увода и
закључка, структурирања научног рада, цитирање референци – стилови и алати, правилно коришћење стране правне
терминологије, обликовања табела и графикона), до припреме рукописа за објављивање (укључујући упознавање са
процедуром објављивања и са критеријумима за вредновање и квантификацију научних резултата).
4. Методе извођења наставе:
Како је фокус на практичном стицању вештина, посебна пажња се посвећује стицању оних вештина које недостају конкретном
студенту, а пре свега увежбавању критичког писања. На основу примера предавача, студент решава задатке на часу или кроз
самостални истраживачки рад (домаћи задаци), према задатим критеријумима. У упознавање процедуре објављивања научног
часописа користе се услуге уредништва часописа Правни записи.
Оцене знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Активност у току предавања
Решавање писаних задатака

Обавезна
Да
Да

Поена

Завршни испит

Обавезна

10.00 Писмени испит
40.00

Да

Поена
50.00

Литература
Р.бр.

Датум:

Аутор-и

06.08.2020

Наслов

Издавач

Година
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - III степен студија
Литература
Р.бр.

Аутор-и

1, Поповић, З.В.

2, Peat, J. et al.

Датум:

06.08.2020

Наслов

Издавач

Година

Како написати и објавити научно дело

Београд: Академска мисао,
Институт за физику.

2014

Scientific writing. Easy when You Know How.

London: BMJ Books. Dostupno
na:
https://onlinelibrary.wiley.com/d
oi/pdf/10.1002/9781118708019.

2002
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - III степен студија
Наставни предмет
Ознака предмета:

21.KID

Број ЕСПБ:

12

Конституционализам и демократија

Програм(и) у којем се изводи

DSP - Докторске академске студије права (ДАС)

УНО предмета

Правне науке

Наставници:

Беширевић М. Виолета, Редовни професор
Божић Д. Марко, Доцент

Број часова активне наставе (недељно)
Предавања

Аудиторне вежбе

Други облици наставе

СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР

Остали часови

5

0

0

0

0

Предмети предуслови

Нема

Услови: нема услова
1. Образовни циљ:
Циљ предмета је теоријско проучавање изабраних тема уставног права у специфичном контексту међусобног односа
конституционализма и демократије. Избор тема и компаративна метода њихових проучавања омогућава стицање комплексних
знања о основним постулатима савремених уставних демократија – демократији, уставу, владавини права, подели власти,
уставној заштити демократије, контроли уставности, уставним правима и др. Таквим приступом студенти/студенткиње стичу
способности научне компарације и примене појединих института у различитим правним системима, критичке анализе уставних
решења и теоријских становишта.
2. Исходи образовања (Стечена знања):
Очекује се да ће савладавањем предметне материје студенти/студенткиње стећи продубљена теоријска знања из области
уставног права, да ће моћи критички да анализирају институте уставног права уз њихово поређење са релевантним
институтима у другим правним системима и међународним стандардима, уз правилно разумевање утицаја политичких фактора
на успостављање и развој уставне демократије у савремном свету.
3. Садржај/структура предмета:
1.Конституционализам, устав и демократија: дефинисање појмова и међусобни односи
2.Уставни патриотизам и уставни идентитет
3.Доношење и измене устава: универзални принципи у историјском контексту; миграције уставних решења; процедура за
доношење и измене устава у компаративној перспективи
4.Студентска дебата: Промене Устава Републике Србије у процесу европских интеграција
5.Глобални конституционализам: суверенитет држава у савременој перспективи; глобална владавина и глобални закони;
проблем демократског легитимитета
6.Европски конституционализам: конституционализација ЕУ; правна природ ЕУ; зашто ЕУ има устав; ЕУ и демократски
дефицит; однос између националних устава држава чланица и Устава ЕУ.
7.Владавина права и подела власти: политика у границама права; правне, политичке и нормативне карактеристике владавине
права; подела власти: персонална, функционална и организациона разграничења; систем контроле и равнотеже.
8.Конституционализам у доба популизма: студије случаја: САД; Мађарска, Пољска, Турска, Србија
9.Која су права уставна? О чему причамо кад причамо о људским правима: моралне или политичке категорије; сукоб права;
признавање нових људских права;
10.Да ли су групна, социјална и економска права антидемократска?
11.Милитантна демократија: појам и дилеме
12.Религија и секуларна држава
13.Контрола уставности: контрола уставности и демократија; уставно судство као политички орган власти; тумачењем до
промене устава; проблем контра-већинског механизма; доктрина политичког питања у праски уставних судова
14.Уставно судство у доба популизма: уставни судови као противници или савезници популистичких режима; студија случаја:
САД; Велика Британија; Израел, Пољска , Србија
15.Ванредно стање као одговор на кризу: одбрана или компромитовање демократије; сигурност против слободе; за и против
правне контроле ванредног стања
4. Методе извођења наставе:
Предавања су заснована на интерактивној настави, по тзв. Сократовом методу преношења знања, који је заступљен на
водећим светским универзитетима. Развој доктринарних становишта, упоредна уставна решења законодавства и судска пракса
обрађују се кроз дијалог наставника и студената. Током наставе организују се дискусије на задате теме, обрађене кроз
конкретне истраживачке задатке додељене студентима, тј. кроз студије случаја. Студенти имају прилику да резултате свог
истраживања јавно изложе, као и да их бране у јавној дискусији.
Оцене знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Активност у току предавања
Писање истраживачког задатка

Обавезна
Да
Да

Поена

Завршни испит

Обавезна

10.00 Писмени испит
30.00

Да

Поена
60.00

Литература
Р.бр.

Датум:

Аутор-и

06.08.2020

Наслов

Издавач

Година
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - III степен студија
Литература
Р.бр.

Аутор-и

Наслов

Издавач

Година

1, V. Beširević (ed.)

New Politics of Decisionism

The Hugue, Eleven
International Publishing

2, V. Beširević (ed.)

Public Law in Serbia: Twenty Years After

London, EPLO & Esperia
Publications Ltd

2012

Rethinking Socio-Economic Rights in an Insecure
World

Budapest, CEU Center for
Human Rights

2006

Милитантна демократија - некада и сада

Београд, Сл. гласник &
ПФУУБ

2013

5, V. Beširević

“Governing Without Judges”: The Politics of the
Constitutional Court in Serbia,”

International Journal of
Constitutional Law (I-CON), vol.
12, no. 4, pp. 954-979.
Доступно на
http://icon.oxfordjournals.org/co
ntent/12/4/954.full

2014

6, V. Beširević

Making Sense of Political Question Doctrine: the Case Review of Central and East
of Kosovo
European Studies

7, V. Beširević

“If Schmitt were alive…Adjusting Constitutional
Review to Populist Rule in Serbia,”

in V. Beširević (ed.), New
Politics of Decisionism, The
Hague, Eleven International
Publishing, 2019, pp. 193-207.

2019

8, V. Beširević, A. Trbović

“New Challenges of Democracy in Serbia: Global
Issues in Local Perspective,”

in New Challenges of
Democracy, European Review
of Public Law, London: EPLO &
Esperia Publications, 2015, pp.
435-481. 1

2015

9, V. Beširević

in: M. Jovanović (ed.),
Constitutional Review and
“Constitutional Review in a Democratic Deficit Setting:
Democracy, The Hague, Eleven 2015
The Case of the European Union,”
Publishing International, 2015,
pp. 83-107 1

10, V. Beširević

in: A. Dupeyrix, G. Raulet
(eds.), European
“The Constitution in the European Union: The State of Constitutionalism. Historical and
2014
Affairs,”
Contemporary Perspectives,
Brussels, Peter Lang, 2014, pp.
15-35.

11, Беширевић, Виолета

у: Б. Ненадић (ур.), Улога и
значај Уставног суда у
“Уставно судство у земљама у транзицији: лекције
очувању владавине права,
из упоредног права,”
Београд, Уставни суд РС,
2013, стр.268-289. 1

3,

V. Beširević, N. Udombana
(eds.)

4, В. Беширевић (ур.)

2019

2020

2013

12, В. Беширевић

“Ко се боји федералне Европе? Критички осврт на
„лисабонску“ одлуку Савезног уставног суда
Немачке,”

Правни записи бр. 1, стр. 5379. 2 Доступно и на
http://pravnifakultet.rs/images/2
012/zapisi-12011/Violeta_Besirevic_KO_SE
_BOJI_FEDERALNE_EVROPE
.pdf

13, М. Божић

Лаичка Република

Београд, Правни факултет

2014

14, М. Божић

“Систем државне цркве у Европи“

Правни живот, бр. 14, 2009,
стр. 457- 489.

2009

15, М. Божић, Г. Митровић

“Начело лаицитета у Уставу Европе”

Правни живот, бр. 12, 2005,
стр. 643-656

2005

16, Ф., Царл

Конституционална демократија : теорија и пракса у
Подгорица : ЦИД
Европи и Америци

2005

17, Н. Димитријевић

Уставна демократија схваћена контекстуално

Београд : Фабрика књига

2007

18, Л. Баста Флајнер

Политика у границама права : студија о
англосаксонском конституционализму

Београд , Сл. гласник

2012

19, М. Rosenfeld, Sajó, A

The Oxford handbook of comparative constitutional
law

Oxford, Oxford University
Press, 2012

2012

20, A. Sajó, R. Uitz

The constitution of freedom : an introduction to legal
constitutionalism

Oxford, Oxford University Press

2017

21, Р. Дворкин

Суштина индивидуалних права : ново издање са
одговором критичарима

Београд, Сл. лист СРЈ,
Подгорица, ЦИД, 2001. 1

2001

22, Џ. Вајлер

Устав Европе: "Има ли ново одело свога цара?" и
други есеји о европској интеграцији

Београд, Филип Вишњић

2002

Датум:

06.08.2020

2011
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - III степен студија
Литература
Р.бр.

Аутор-и

Наслов

Издавач

Година

23, J. W. Müller

Уставни патриотизам

Београд, Фабрика књига

2011

24, J. W. Müller

Шта је популизам?

Београд, Фабрика књига

2017

25, J. Raz

Етика у јавном домену : огледи из моралности
права и политике

Подгорица, ЦИД

2005

26, О.Бо

Држава и њена власт

Београд : Сл. Гласник,
Правни факултет

2016

27, Р. Дал

Демократија и њени критичари

Подгорица, ЦИД

1999

28, S. Flogaitis, G. Timsit (eds.)

New Challenges to Democracy

Athens, European Public Law
Organization

2015

29, A. Tocqueville

Democracy in America

New York [etc.] : Harper and
Row

1966

30, Х. Келсен

О суштини и вредности демократије

Београд, Центар за
унапређивање правних
студија

1999

Датум:

06.08.2020
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - III степен студија
Наставни предмет
Ознака предмета:

21.KPSK

Број ЕСПБ:

12

Кривично право и савремени криминалитет

Програм(и) у којем се изводи

DSP - Докторске академске студије права (ДАС)

УНО предмета

Правне науке

Наставници:

Јовановић С. Слађана, Редовни професор
Мрвић-Петровић В. Наташа, Редовни професор

Број часова активне наставе (недељно)
Предавања

Аудиторне вежбе

Други облици наставе

СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР

Остали часови

5

0

0

0

0

Предмети предуслови

Нема

Услови: испуњеност услова за упис на докторске студије права и основно знање из кривичног права које одговара нивоу
завршеног првог или другог степена студија права.
1. Образовни циљ:
Циљ предмета је студирање изабраних тема из подручја кривичног права (материјално право), којим студент усавршава знање
о националном праву и допуњава га упоредним и међународно правним аспектима. Избор тема омогућава да се стекну
комплекснија знања о начину на који кривично право остварује функцију социјалне контроле савременог криминалитета. Таквим
приступом студент стиче способности научне компарације регулативе појединих института у различитим правним системима,
критичке анализе законских решења и теоријских становишта, а истовремено, интердисциплнарним приступом, надограђује
своја знања из области права сазнањима из ванправних дисциплина криминологије, пенологије и виктимологије чиме је
омогућено проширење домена научног сазнања и стварање нових идеја.
2. Исходи образовања (Стечена знања):
Знање и разумевање
Очекује се да би савладавањем курса студент могао стећи продубљена теоријска знања из области кривичног права, да ће
моћи критички анализирати институте кривичног права уз њихово поређење са релевантним институтима у другим правним
системима и међународним стандардима, уз правилно разумевање утицаја ванправних фактора на обликовање формалне
правне реакције на криминалитет у савременом друштву.
3. Садржај/структура предмета:
Теоријска настава
1.Превентивна функција кривичног права у савремено доба (претпоставке и ограничења), кривично право као саставни део
казненог система,
2.Структура кривичног дела – изабране теме (радња кривичног дела, биће кривичног дела, противправност и разлози
искључења противправности, кривица и разлози искључења кривице – проблем реакције на кривична дела из нехата,
претпоставке кажњивости)
3. Модалитети извршења кривичног дела (припремне радње, покушај, саучесништво – значај института из аспекта спречавања
организованог криминалитета)
4-5. Кривичне санкције – развој система казни и сврха примене казне, показатељи савремене кризе затвора у Европи и у
Србији, мере безбедности, мере упозорења
6. Феномен малолетничке делинквенције у Србији, систем санкција према малолетним учиниоцима
7. Алтернативне кривичне санкције и мере – „старе“ и „нове“ алтернативе, рад у јавном интересу, кућни затвор и електронски
надзор, мере опортунитета при кривичном гоњењу, мере постпеналног надзора опасних учинилаца (упоредна и домаћа
искуства),
8-9. Кривично право у функцији заштите права жртава кривичних дела (међународни стандарди, усклађеност националног
нормативног оквира, потреба заштите нарочито осетљивих категорија жртава: жена- жртава насиља, деце и малолетних,
припадника мањинских група, механизми заштите пре и у току кривичног поступка и изван кривичноправног система),
ресторативе јустице – утопија или реалност,
10-11. Стање криминалитета у Србији, криминално политичка опредељења и карактеристике кривичноправне реакције на
савремени криминалитет (индикатори казненог опредељења у друштву, проширење мреже социјалне контроле криминалитета,
заштита људских права лица лишених слободе),
12. Феноменологија и спречавање криминалитета са елементом насиља (насиље у породици и слично)
13. Феноменологија и спречавање организованог криминалитета, криминалитет корпорација, тероризам и друго,
14. Феноменологија и превенција саобраћајног криминалитета,
15. Заштита права неосновано лишених слободе (домети и услови)
4. Методе извођења наставе:
Интерактивна настава одвија се на предавањима, током којих се излаже развој доктринарних становишта, ставови
законодавства и судске праксе. Током наставе организују се дискусије (дискусиони форум) на задате теме, обрађене кроз
конкретне истраживачке задатке додељене студентима (нпр. цасе студy, истраживање статистичких показатеља о
криминалитету, упоредно истраживање одређеног института итд.). Студенти имају прилику да резултате свог истраживања
јавно изложе, као и да их бране у јавној дискусији.

Датум:

06.08.2020

Страна 16

УНИВЕРЗИТЕТ "УНИОН", ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА УНИОН У БЕОГРАДУ
11070 НОВИ БЕОГРАД, БУЛЕВАР МАРШАЛА ТОЛБУХИНА 36

КЊИГА ПРЕДМЕТА - III степен студија
Оцене знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Активност у току предавања
Писање истраживачког задатка

Обавезна
Да
Да

Поена

Завршни испит

Обавезна

10.00 Писмени испит
30.00

Да

Поена
60.00

Литература
Р.бр.

Аутор-и

Наслов

Издавач

Година

1, Мрвић-Петровић, Н

Криза затвора

Војноиздавачки завод,
Београд, 2007

2007

2, Мрвић-Петровић, Н

Алтернативне кривичне санкције и поступци

Медија центар Одбрана,
Београд, 2010

2010

3, Мрвић-Петровић, Н.

Накнада штете жртви кривичног дела у Common
Law законодавствима

Страни правни живот, бр. 1-3,
стр. 35-54.

2000

Права жртава кривичних дела у Холандији

Страни правни живот, бр. 63,
бр. 2, стр. 17-31. доступно
онлине
http://www.stranipravnizivot.rs/i
ndex.php/SPZ/article/view/734/

2019

5, Мрвић-Петровић, Н. и др.

Медицинска вештачења у кривичном и парничном
поступку

Војносанитетски преглед, вол.
72, но. 8, стр. 729-735.
доступно онлине
2015
http://www.vma.mod.gov.rs/vsp
_08_2015.pdf

6, Мрвић-Петровић, Н.

Страни правни живот, бр. 2,
Превентивне мере према осуђеницима опасним по стр. 41-52. доступно онлине
друштво у правима Сједињених Америчких Држава http://www.stranipravnizivot.rs/i
и Велике Британије
ndex.php/SPZ/article/view/178/
178

2015

7, Мрвић-Петровић, Н.

Функција мера безбедности у савременом
Београд: Институт за
кривичном праву. У: Преступ и казна: de lege lata et криминолошка и социолошка
de lege ferenda.
истраживања, стр. 87-99.

2014

4, Мрвић-Петровић, Н.

8, Јовановић, С.

Измене кривичног законодавства Србије и
европски стандарди заштите жена од насиља.

У. Грбић-Павловић, Н. и др.
(ур.), Усаглашавање правне
регулативне са правним
теоковина (Acquis
Communautaire) Европске
уније: стање у Босни и
Херцеговини и искуства
других. Бања Лука:
истраживачки центар, стр. 3144.

9, Јовановић, С.

Нови кривичноправни одговори Републике Србије
на насиље над женама.

Темида, год. 22, бр. 2, стр.
169-187.доступно онлине на
2019
http://www.vds.rs/File/Temida19
02.pdf

Нове инкриминације у функцији заштите жена од
насиља

У. Бејатовић, С. (ур.),
Реформски процеси и
поглавље 23 (годину дана
после): кривичноправни
аспекти. Београд: Српско
удружење за кривичноправну
теорију и праксу: Интермеx,
стр. 228-240.

10, Јовановић, С.

Датум:

06.08.2020

2017

2017

Страна 17

УНИВЕРЗИТЕТ "УНИОН", ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА УНИОН У БЕОГРАДУ
11070 НОВИ БЕОГРАД, БУЛЕВАР МАРШАЛА ТОЛБУХИНА 36

КЊИГА ПРЕДМЕТА - III степен студија
Наставни предмет
Ознака предмета:

21.LJPMK

Број ЕСПБ:

12

Људска права у медицинском контексту

Програм(и) у којем се изводи

DSP - Докторске академске студије права (ДАС)

УНО предмета

Правне науке

Наставници:

Беширевић М. Виолета, Редовни професор
Симић М. Јелена, Ванредни професор

Број часова активне наставе (недељно)
Предавања

Аудиторне вежбе

Други облици наставе

СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР

Остали часови

5

0

0

0

0

Предмети предуслови

Нема

Услови: испуњеност услова за упис на докторске студије права
1. Образовни циљ:
Циљ предмета је рад на класичним и најновијим биоетичким дилемама у контексту људских права. Питања правне заштите
основних људских вредности(живота,телесног интегритета,људског достојанства,приватности) све више се актуелизују имајући
у виду прогрес у медицини и биологији. Етички и правни проблеми који искрсавају на различитим нивоима у вези са новим
биолошким сазнањима и развојем медицинске технологије, њиховом применом у области трансплантације органа, генетског
инжењеринга, асистиране репродукције као и низ контроверзних питања везаних за почетак и крај живота физичког лица (од
ембриона до еутаназије), али и сам живот физичког лица у контексту варијација родног идентитета или здравствене заштите у
случајевима заразних или ретких болести, захтевају озбиљне и аргументоване правне одговоре у 21. веку.Анализирањем
законских решења и испитивањем постојеће судске праксе правних система различитих земаља,на предмету ће се истраживати
ова сложена етичка и правна питања.
2. Исходи образовања (Стечена знања):
1. Развијање способности за анализу и разумевање људских права у контексту биоетичких дилема;
2. Јачање способности за разумевање савремених правних изазова у здравству и биотехнологији;
3. Охрабривање аналитичких вештина и критичког размишљања у контексту релевантних судских одлука са посебним
нагласком на сукобљене интересе као што су право на живот и лична аутономија и право на самоодређење;
4. Упознавање студената са основним међународним и национални механизмима заштите људских права у контексту биоетике.
3. Садржај/структура предмета:
1. Људска права у медицинском контексту: изазови правног регулисања
2. Право обавештеног пацијента на пристанак на медицинско истраживање или медицински третман
3. Правне дилеме на почетку живота: репродуктивно и терапеутско клонирање
4. Правне дилеме на почетку живота: репродуктивна права и слобода рађања
5. Студија случаја: Абортус као средство за планирање породице: САД, Румунија, Кина, Србија
6. Нове технологије и генетска истраживања у контексту заштите људских права
7. Људско тело као комодитет: савремени изазови правог регулисања трансплантације органа
8. Студија случаја: забрана трговине људима
9. Људска права и трансродни идентитет
10. Правне дилеме на крају живота: за и против легализације добровољне еутаназије
11. Студија случаја: палијативна нега уместо добровољне еутаназије?
12. Јавно здравље и људска права у контексту сузбијања заразних болести
13. Студија случаја: Пандемија вируса ЦОВИД-19
14. Права особа са менталним сметњама
15. Људска прва и вештачка интелигенција: савремени изазови
4. Методе извођења наставе:
Теоријска настава и консултације (метод излагања, презентације Power Point, метод разговора, метод рада на тексту рада,
анализе судских одлука и научних радова, самостални истраживачки задаци и њихова презентација, писања кратких есеја).
Током наставе организују се дискусије (дискусиони форум) на задате теме, обрађене кроз конкретне истраживачке задатке
додељене студентима.
Оцене знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Активност у току предавања
Израда истраживачког задатка и есеја
Семинар/есеј

Обавезна
Да
Да
Да

Поена

Завршни испит

Обавезна

15.00 Писмени испит
15.00
15.00

Да

Поена
55.00

Литература
Р.бр.

Аутор-и

Наслов

Издавач
Firenca: European Press
Academic Publishing

1, Виолета Беширевић

Euthanasia: Legal Principles and Policy Choices

2, Виолета Беширевић

“End-Of-Life Care in XXI Century: Advance Directives Биоетхицс, вол. 24, но. 3,
in Universal Rights Discourse“
2010, пп. 105-112

Датум:
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - III степен студија
Литература
Р.бр.

Аутор-и

Наслов

Издавач

Година

EULOD:The EU-funded Project on Living Organ
Donation in Europe

with F. Ambagtsheer et. al.,
Transplant International, vol.
26, no. 2, 2013, pp. 139-140

2013

“Bioethics in Democracy: Transforming the Clash of
Absolutes into Human Rights Issues,“

in: Walter Schweidler (ed.),
Bioethik –Medizin
–Politik/Bioethics -Medicine Politics, Sankt Augustin,
Germany: Academia Verlag,
2012, pp. 79-89

2012

5, Виолета Беширевић

“Mission (Im)Possible: Defending A Right to Die“

in: Kenneth Himma, Bojan
Spaić (eds.), Fundamental
Rights: Justification and
Interpretation, The Hague,
Eleven Publishing International,
2016, pp. 149-177

2016

6, Виолета Беширевић

“Unlocking Human Cloning: Does Constitution Help?“
in Perfect Copy? Law and Ethics of Reproductive
Medicine,

J. Sándor, (ed.), Budapest:
CEU Center for Ethics and Law
in Biomedicine, 2009, pp. 97116;

2009

“Organ Trafficking, Organ Trade. Recommendations
for a more Nuanced Legal Policy“

with J. Sandor et al., in: The
EULOD Project: Living Organ
Donation in Europe: Results
and Recommendations,
Ambagtsheer, F., Weimar, W.
(eds.) (Lengerich, Germany:
Pabst Science Publishers,
2013), pp. 147-174

2013

3, Violeta Beširević

4, Виолета Беширевић

7, Виолета Беширевић

Cuadernos Constitucionales de
la Cátedra Fadrique Furió
Ceriol, no. 62/63, 2008, pp. 1934; 0 – Dostupno online
http://dialnet.unirioja.es/servlet/
articulo?codigo=3684779

8, Виолета Беширевић

“Discourses of Autonomy in International Human
Rights Law: Has the Age of a Right to Die Arrived?“

9, Виолета Беширевић

“Basic Norms of Bioethics: Informed Consent in
UNESCO Bioethics Declarations,“

The Annals of the Faculty of
Law Belgrade -Belgrade Law
Review, vol. III, 2008, pp. 257265;

10, Виолета Беширевић

“Богови су пали на теме: о уставу и биоетици,”

Анали Правног факултета у
Београду, бр. 2/2006, стр. 205229; доступно онлине
https://scindeks.ceon.rs/article.a
2006
spx?query=ISSID%26and%265
012&page=9&sort=8&stype=0&
backurl=%2fissue.aspx%3fissu
e%3d5012

11, Виолета Беширевић

“Право на достојанствену смрт”

Гласник адвокатске коморе
Војводине, бр. 12/2008, стр.
527-541

12, Симић Јелена

13, Симић Јелена

Датум:

06.08.2020

2008

2008

2008

Institute of Social Sciences,
Belgrade, 2109. ISBN 978-867093-226-5; CIP 305(082);
316.662-055.2(082);
Life in legal limbo - Trans* persons in Serbia, (pp.155COBISS.SR-ID 280838924;
173.) U: Contemporary Issues and Perspectives on
2019
http://idn.org.rs/wpcontent/uploa
Gender Research, (L. Čičkarić i Z. Mršević (ur.)
ds/2020/01/Contemporary_Issu
es_and_Perspectives_on_Gend
er_Research_sajt.pdf
Правни записи, бр.2/2012,
Медицинскоправни аспекти транссексуалности – У Правни факултет
сусрет признавању правних последица промене
Универзитета Унион у
пола у Србији
Београду, 2012; стр. 299-322;
УДК 616.89-008.442:342.7

2012
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - III степен студија
Литература
Р.бр.

Аутор-и

Наслов

Издавач

Година

Узети своје тело у своје руке: Интерсекс особе и
изазови стварања интерсекс заједнице у Србији,
(стр. 66-85).У: У мрежама другости:
Интерсекционалност и ЛГБТ активизам у Србији и
Хрватској

Б. Билић (ур.), Нови Сад,
Mediterran Publishing dostupno
online
https://www.academia.edu/4121
x
9268/U_mre%C5%BEama_dru
gosti_Intersekcionalnost_i_LGB
T_aktivizam_u_Srbiji_i_Hrvatsk
oj

Правни проблеми дефинисања поља правне
заштите nondum conceptus-a

Страни правни живот,
бр.3/2018. Институт за
упоредно право, Београд,
2018; стр. 25-42 доступно
онлине
www.stranipravnizivot.rs/index.

2018

The protection of nasciturus within the Civil law

Правни записи бр.2/2018,
Правни факултет
Универзитета Унион у
Београду, 2018; стр.255-270
доступно онлине
http://pravnifakultet.rs/wpcontent/uploads/2018/12/Pravni
-zapisi-2018-02-03-Simic.pdf

2018

Права у области здравствене заштите за особе
које живе са ХИВ/сидом

у: ПОЗИТИВАН живот, В.
Јовановић и Д. Макојевић
(ур.), Институт за јавно
здравље Србије „Др Милан
Јовановић Батут” и
Човекољубље, Добротворна
фондација Српске
православне цркве, Београд,
2019, стр. 29-60.

2019

18, Симић Јелена

’Корак напред, два корака назад – годину дана од
усвајања Закона о заштити лица са менталним
сметњама’

Зборник радова: Права особа
са менталним сметњама - У
сусрет новим правним
правилима, књига III, (Гајин
Ц., ур.), Центар за
унапређивање правних
студија, Београд, 2014, стр.
15-65

2014

Војин Ракић, Иван
19, Младеновић, Рада Дрезгић
(прир.)

Биоетика

Београд: Службени гласник,
2012;

2012

20, Judit Sandor (ed.)

Studies in Biopolitics

Budapest: CEU Center for
Ethics and Law in Biomedicine,
2013

2013

21, Judit Sandor (ed.)

Perfect Copy? Law and Ethics of Reproductive
Medicine

J. Sándor, (ed.), Budapest:
CEU Center for Ethics and Law
in Biomedicine, 2009;

2009

22, Judit Sandor (ed.)

Society and Genetic Information: Codes and Laws in
the Genetic Era

Budapest: CEU Press, 2003;

2003

Oxford : Oxford University
Press, 2013, ISBN - 978-0-19965990-6; COBISS.SR-ID –
516220860;

2013

14, Симић, Ј.

15, Симић Јелена

16, Симић Јелена

17, Јелена Симић

23,

Mason, John Kenyon; Laurie, Mason and McCall Smith's Law and Medical Ethics,
Graeme T.
9th ed.

24, Jackson, E.

Medical Law: text, cases, and materials, 3rd ed.

Oxford : Oxford University
Press, 2013, ISBN - 978-0-19969360-3, COBISS.SR-ID –
516286652;

2013

25, Herring, J.

Medical law and ethics, 3rd ed.

Oxford : University Press, 2010,
ISBN - 978-0-19-957648-7 ,
COBISS.SR-ID – 512076465.

2010

Датум:

06.08.2020
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - III степен студија
Наставни предмет
Ознака предмета:

21.MPSS

Број ЕСПБ:

12

Међународно право и савремени свет

Програм(и) у којем се изводи

DSP - Докторске академске студије права (ДАС)

УНО предмета

Правне науке

Наставници:

Папић Д. Татјана, Редовни професор

Број часова активне наставе (недељно)
Предавања

Аудиторне вежбе

Други облици наставе

СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР

Остали часови

0

0

0

0

5
Предмети предуслови

Нема

Услови: Испуњеност услова за упис на докторске студије права, знање из међународног јавног права које одговара нивоу
завршеног првог или другог степена студија права и напредно знање енглеског језика.
1. Образовни циљ:
Циљ предмета је да студенти продубе знање међународног јавног права, како у погледу теорије тако и гледе праксе, те да се
оспособе да самостално и критички размишљају о његовој примени. Предмет тежи усавршавању разумевања настанка,
природе и ограничења међународног права. Такође, циљ предмета је и да студенти стекну знања која ће им омогућити да боље
сагледају и разумеју примену међународног јавног права у контексту савремених изазова. Коначно, циљ предмета је и да
оспособи студенте да уоче и разумеју међународноправни аспект сваког правног питања с којим се у будућноси могу суочавати.
2. Исходи образовања (Стечена знања):
Очекује се да студенти стекну продубљено знање праксе и доктрине међународног јавног права и да буду способни да
самостално и критички разматрају теоријске ставове, утврде релевантна правила међународно права и примене их на
конкретне чињенице. Такође, очекује се да ће студенти стећи темељније разумевање природе међународног јавног права и
изазова његове примене како на међународном нивоу тако и у домаћем правном поретку.
3. Садржај/структура предмета:
1.Међународно право у дипломатској историји и свету идеја (рани развој, колонијално наслеђе, контоверзе 20. века, структура
међународног права, нормативност и конкретизација)
2.Међународно право као право (поглед на међународно право као правни поредак (субјективна, етичка, социолошка,
епистемиолошка, нормативна и функционална димензија), онтологија међународног права
3.Извори међународног права (преглед, значај и интеракција)
4.Међународно уговорно право (преговарање, закључивање, резерве, ступање на снагу, тумачење међународних уговора,
ништавост, окончање и отказивање уговора)
5.Примена међународног права у домаћем правном поретку (теорије, модуси и изазови)
6.Међународни субјективитет и признање (појам, опсег и преглед носилаца субјективитета, теоријска разматрања признања,
признање у пракси држава, обавеза непризнавања)
7.Држава као субјект међународног права (елементи државности, облици и значења државности, суверентитет, заштите
суверенитета, сувернитет и обавезе)
8.Међународне организације (функционализам и његова ограничења, институционална структура, одговорност и међународне
организације (МО), криза мултилатерализма)
9.Вршење и ограничења надлежности (начела одређивања надлежности, врсте надлежности (територијална, персонална,
протективна, универзална, екстра територијална), имунитет)
10.Међународно право људских права и савремени свет
11.Употреба силе и мировне операције у савременом контексту (једнострана употреба силе, право на самоодбрану, право на
самоодбрану и тероризам, „хуманитарна“ интервениција, колективна безбедност, мировне мисије и регионалне организације)
12.Међународна одговорност (природа одговорности, приписивост, кршење међународне обавезе, последице противправног
акта, покретање поступка за утврђивање одговорности)
13.Мирно решавање међународних спорова (општа обавеза, судски и вансудски поступци, арбитража, посебни међународни
трибунали, Међународни суд правде)
14.Посебни изазови савременог доба И (оружани сукоби, теротизам, дигитализација)
15.Посебни изазови савременог доба ИИ (очување природних ресурса, глобално загревање, сиромаштво, миграције,
„ауторитарност“ међународног права)
4. Методе извођења наставе:
Теоријска настава и консултације (метод излагања, презентације Поwер Поинт, метод разговора, метод рада на тексту рада,
анализе судских одлука и научних радова, самостални истраживачки задаци и њихова презентација, писања кратких есеја).
Оцене знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Активност у току предавања
Писање истраживачког задатка

Обавезна
Да
Да

Поена

Завршни испит

Обавезна

10.00 Писмени испит
30.00

Да

Поена
60.00

Литература
Р.бр.

Аутор-и

Димитријевић, В., Поповић
1,
Д., Папић, Т., Петровић, В.

Датум:

06.08.2020

Наслов
Међународно право људских права

Издавач

Година

Београдски центар за људска
права

2006
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - III степен студија
Литература
Р.бр.

Аутор-и

Наслов

2, Димитријевић, В., Рачић, О. Међународне организације

Издавач

Година

Службени гласник – Правни
факултет Универзитета Унион 2011
Београд.

3, Ђерић, В.

Универзитет у Београду
Правни Факултет – Удружење
за арбитражно право, стр.
Судски имунитет стране државе, посебно у радним
231-241.
споровима, Liber amicorum Gašo Knežević
http://www.arbitrationassociatio
n.org/wpcontent/uploads/2017/07/231_2

2016

4, енг>ЕцтХР </енг>

Handyside v. UK, no. 5493/72, Judgement of 7
December 1976

EctHR, Handyside v. UK
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{
%22itemid%22:[%2200157499%22]}

1976

5, Гари Симпсон

Велике силе и одметничке државе

Београдски центар за људска
права.

2006

6, ICJ

Accordance with International Law of the Unilateral
Declaration of Independence in Respect of Kosovo,
Advisory Opinion of 22 July 2010

ICJ Reports 2010, p. 403.
https://www.icj-cij.org/files/case2010
related/141/141-20100722ADV-01-00-EN.pdf

7, ICJ

ICJ Report 1970, p. 3.
Barcelona Traction, Light and Power Company
https://www.icj-cij.org/files/caseLimited (Belgium v. Spain) (Second Phase), Judgment
1970
related/50/050-19700205-JUDof 5 February 1970
01-00-EN.pdf

8, ICJ

Case Concerning Application of the Convention on the
Prevention and Punishment of the Crime of Genocide
(Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro),
Judgment of 26 February 2007

ICJ Reports 2007, p. 43.
https://www.icj-cij.org/files/case2007
related/91/091-20070226-JUD01-00-EN.pdf

9, ICJ

Case Concerning the Arrest Warrant of 11 April 2000
(Democratic Republic of Congo v. Belgium),
Judgement of 14 February 2002

ICJ Reports 2002, p. 3.
https://www.icj-cij.org/files/case2002
related/121/121-20020214JUD-01-00-EN.pdf

10, ICJ

Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons,
Advisory Opinion of 8 July 1996

ICJ Reports 1996, p. 226.
https://www.icj-cij.org/files/case1996
related/95/095-19960708-ADV01-00-EN.pdf

11, ICJ

Military and Paramilitary Activities in and against
Nicaragua (Nicaragua v. United States), Judgment of
27 June 1986

ICJ Reports 1986, p. 14.
https://www.icj-cij.org/files/case1986
related/70/070-19860627-JUD01-00-EN.pdf

12, ICJ

ICJ Reports 1955, p. 4.
Nottebohm Case (Lichtenstein v. Guatemala) (Second https://www.icj-cij.org/files/case1955
Phase), Judgment of 6 April 1955
related/18/018-19550406-JUD01-00-EN.pdf

13, ICJ

ICJ Reports 1974, p. 253.
Nuclear Test Case (Australia v. France; New Zealand https://www.icj-cij.org/files/case1974
v. France), Judgment of 20 December 1974
related/58/058-19741220-JUD01-00-EN.pdf

14, ICJ

Reparation for Injuries Sufferend in the Service of the
UN, Advisory Opinion of 11 April 1949

ICJ Report 1949, p. 174.
https://www.icj-cij.org/files/case1949
related/4/004-19490411-ADV01-00-EN.pdf

15, ICJ

Reservations to the Convention on Genocide,
Advisory Opinion of 28 May 1951

ICJ Reports 1951, p. 15.
https://www.icj-cij.org/files/case1951
related/12/012-19510528-ADV01-00-EN.pdf

16, ICJ

United States Diplomatic and Consular Staff in
Teheran (US v. Iran), Judgment of 24 May 1980

ICJ Reports 1980, p. 3.
https://www.icj-cij.org/files/case1980
related/64/064-19800524-JUD01-00-EN.pdf

17, ICTY

Trial Chamber, The Prosecutor v. Furundžija, IT-9517/1T

Judgement of 10 December
1998.
1998
https://www.refworld.org/cases,I
CTY,40276a8a4.html

Датум:

06.08.2020
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - III степен студија
Литература
Р.бр.

18,

Аутор-и

International Law
Commission

Наслов

Articles on Responsibility of States for International
Wrongful Acts with Commentaries

Издавач

Година

International Law Commission
https://legal.un.org/docs/?path=.
./ilc/texts/instruments/english/co
2001
mmentaries/9_6_2001.pdf&lang
=EF

Људска права између идеализма и реализма

Београдски центар за људска
права.

The Work of International Law

Harvard International Law
Journal, 58, str. 1-46.
https://repository.law.umich.edu 2017
/cgi/viewcontent.cgi?article=286
5&context=articles

Why Should We Care About International Law?

Michigan Law Review, 118, str.
1283-1306.
2020
https://repository.law.umich.edu
/cgi/viewcontent.cgi?article=582

М. Милановић и В. ХаџиВидановић (ур.)

Међународно јавно право – збирка докумената

Београдски центар за људска
права

2005

23, Милановић, М., Папић, Т.

As Bad As It Gets: The European Court of Human
Rights's Behrami and Saramati Decisions and
General International Law

International and Comparative
Law Quarterly, 58, стр. 267296.

2009

24, Montevideo Convention

Montevideo Convention on the Rights and Duties of
States, 1933

LNTS 19.
https://www.jus.uio.no/english/s
ervices/library/treaties/01/102/rights-duties-states.xml

1933

25, Папић, Т.

Одговорност међународних организација

Службени гласник – Правни
факултет Универзитета Унион 2019
Београд. 3

SS Lotus Case (France v. Turkey), Judgment of 7
September 1927

Series A, No. 10, p. 1.
https://www.icjcij.org/files/permanent-court-ofinternationaljustice/serie_A/A_10/30_Lotus_
Arret.pdf

1927

Коментар Конвенције за заштиту људских права и
основних слобода

Службени гласник

2017

Reference Re Secession of Quebec, 1998 CanLII 793
(SCC), [1998] 2 SCR 217.
https://www.canlii.org/en/ca/scc/doc/1998/1998canlii7
93/1998canlii793.html

CanLII 793 (SCC), [1998] 2
SCR 217.
1998
https://www.canlii.org/en/ca/scc/
doc/1998/1998canlii793/1998ca

19, К. Томушат

20, M. Hakimi

21, M. Hakimi

22,

26, PCIJ

27,

Поповић, Д., Маринковић,
Т., Радојевић, М., (ур.)

28, Supreme Court of Canada

2006

CCPR General Comment No. 24: Issues Relating to
Reservations Made upon Ratification or Accession to
UN Human Rights Committee
29,
the Covenant or the Optional Protocols thereto, or in
(HRC)
Relation to Declarations under Article 41 of the
Covenant

UN dok.
CCPR/C/21/Rev.1/Add.6 (4
1994
November 1994).
https://www.refworld.org/docid/4

30, UN

UN Security Council Resolution 1244 (1999)

UN Security Council
https://digitallibrary.un.org/recor
d/274488

1999

31, UN

UN Security Council Resolution 1368

UN Security Council
https://avalon.law.yale.edu/sept
11/unsecres_1368.asp

2001

32, UN

UN Security Council Resolution 1373

UN Security Council
https://www.refworld.org/docid/3 2001
c4e94552a.html

33, UN

UN Security Council Resolution 678

UN Security Council
https://digitallibrary.un.org/recor
d/102245

34, UN

UN Security Council Resolution 2249

UN Security Council
https://www.refworld.org/docid/5 2015
656a4654.html

35, Ђерић, Б., Папић, Т.

„Међународно-правни аспекти одлуке Уставног
суда Србије о уставности и законитости
Бриселског споразума“

Анали Правног факултета
Универзитета у Београду,
64/2, стр. 200-214.
http://ojs.ius.bg.ac.rs/index.php/
anali/article/view/165

Датум:

06.08.2020

1990

2016
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - III степен студија
Завршни рад
Ознака предмета:

21.ODS

Број ЕСПБ:

15

Одбрана докторске дисертације

Програм(и) у којем се изводи

DSP - Докторске академске студије права (ДАС)

УНО предмета
Наставници:
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања

Аудиторне вежбе

Други облици наставе

СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР

Остали часови

0

0

0

10

0
Предмети предуслови

Нема

Услови: уписана трећа година студија, остварене све обавезе
1. Образовни циљ:
Докторска дисертација је писани документ, резултат изворног и самосталног научног рада студента, којим он доказује
способност коришћења теоријских и истраживачких знања као и стечене вештине решавања научноистраживачког проблема
(предмета истраживања) који је изабрао пријавом докторске дисертације. У докторској дисертацији студент показује способност
да одабере и употреби домаћу и страну литературу и правне изворе у циљу истраживања одабране тематике. Докторска
дисертација мора да доприноси развоју научне мисли. Израдом и одбраном докторске дисертације, студент демонстрира
способности да као самостални истраживач истражује у изабраној научној области.
2. Исходи образовања (Стечена знања):
У току одбране докторске дисертације, на основу обављеног истраживања, студент демонстрира знање из шире области права
на коју се односи докторска дисертација, уже знање и разумевање појмова везано за тему докторске дисертације и практична
знања самосталне примене методолошких поступака при научном истраживању (прикупљања и избора извора података,
обраде података и презентације резултата истраживања). Студент стиче следеће опште компетенције: стручно писано
изражавање, решавања стручних и научних проблема, способност сувереног представљања најважнијих резултата
истраживања, спретност аргументисања.
3. Садржај/структура предмета:
Активност је непосредно везана за израду докторске дисертације. Студент истражује проблем који је предмет његовог
интересовања, обрађује резултате добијене током истраживања и излаже их у облику погодном за објављивање. Конкретан
садржај докторске дисертације зависи од зависи од разматраног проблема, метода истраживања, обраде добијених резултата и
начина интерпретације и презентације закључака
4. Методе извођења наставе:
Нема наставе. Ментор припрема кандидата како да представи резултате докторске дисертације и разматра са њим
прихватљивост аргумента којима би могао одговорити на оквирна питања која се поставе на јавној одбрани докторске
дисертације.
Оцене знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Припрема презентације

Обавезна
Да

Поена

Завршни испит

Обавезна

50.00 Усмени испит

Поена

Да

50.00

Литература
Р.бр.

Аутор-и

1, -

Датум:

Наслов
-

06.08.2020

Издавач
-

Година
-
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - III степен студија
Наставни предмет
Ознака предмета:

21.PDU

Број ЕСПБ:

12

Право на добру управу

Програм(и) у којем се изводи

DSP - Докторске академске студије права (ДАС)

УНО предмета

Правне науке

Наставници:

Милосављевић Ј. Богољуб, Редовни професор
Јеринић Д. Јелена, Ванредни професор

Број часова активне наставе (недељно)
Предавања

Аудиторне вежбе

Други облици наставе

СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР

Остали часови

5

0

0

0

0

Предмети предуслови

Нема

Услови: испуњеност услова за упис на докторске студије права, знање из уставног и управног права које одговара нивоу
завршеног првог или другог степена студија права и знање енглеског језика које омогућава савладавање литературе на том
језику.
1. Образовни циљ:
Циљ предмета је да студенти стекну даља теоријска знања из области управе и управног права, као и да се упознају са
основним правцима развоја концепта добре управе, посебно из перспективе грађана и њиховог права на добру управу. Предмет
покрива како теоријске концепте, тако и карактеристике позитивноправних управних система, првенствено европских земаља,
као и права Европске уније. Студенти би требало да самостално и критички размишљају о овим темама, као и да стечена знања
примене у анализи домаћих и иностраних прописа и праксе из области управног права.
2. Исходи образовања (Стечена знања):
Очекује се да студенти стекнупродубљено знање праксе и доктрине управног права и да буду способни да самостално и
критички разматрају теоријске ставове, утврде релевантна правна правила примене их на конкретне чињенице. Такође, очекује
се да ће студенти стећи темељније разумевање природе права на добру управуи изазова његове примене у свакодневном
животу.
3. Садржај/структура предмета:
1.Добра управа – појам, главни аспекти и елементи
2.Принципи добре управе
3.Добра управа у уставним текстовима
4.Право на добру управу – Повеља ЕУ о људским правима
5.Пракса европских и националних судова у вези са применом принципа добре управе
6.Улога независних органа у успостављању принципа добре управе – примери Европског и националних омбудсмана
7.Управа на више нивоа – принцип децентрализације у служби добре управе
8.Добра управа у политикама и прописима Републике Србије
9.Принципи добре управе у контексту реформе јавне управе
10.Реформа државне управе у Србији: између жеља и реалности
11.Реформа система локалне самоуправе: тежње између децентрализације
12.Јавне службе
13.Имаоци јавних овлашћења и њихова улога у обезбеђењу принципа добре управе
14.Начела управног поступка и управног спора од значаја за добру управу
15.Правна средства за заштиту од повреда принципа добре управе
4. Методе извођења наставе:
Теоријска наставаи консултације (методизлагања,презентацијеПоwерПоинт, метод разговора, метод рада на тексту, анализе
управне и судске праксе и научних радова, самостални истраживачки задаци и њихова презентација, писањекратких есеја)
Оцене знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Активност у току предавања
Израда истраживачког задатка и есеја

Обавезна

Поена

Да
Да

Завршни испит

Обавезна

10.00 Писмени испит
30.00

Да

Поена
60.00

Литература
Р.бр.

Аутор-и

Наслов

Издавач

Година

1, Денковић Д.

Добра управа

Правни факултет
Универзитета у Београду,
Београд

2, Pusić, E.

Upravni sistemi 1 - Uvod, razvoj upravljanja

Pravni fakultet, Zagreb

1985

3, Pusić, E

Upravni sistemi 2 – Upravni sistem u Jugoslaviji

Pravni fakultet, Zagreb.

1985

4, Лане, Ј.Е.

Државно управљање: разматрање модела јавне
управе и јавног управљања

Службени гласник, Мегатренд
универзитет, Београд

2012

5, Paul, C., 2006

EU Administrative Law

Oxford University Press, Oxford

2006

Датум:

06.08.2020

2010
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - III степен студија
Литература
Р.бр.

Аутор-и

6, 6Seerden, R. (ed.)
7,

Наслов

Издавач

Година

Administrative law of the European Union, its member
Antwerpen
States and the United States: a comparative analysis

Rose-Ackerman, S., Lindseth,
Comparative Administrative Law
P. (eds.)

2007

Cheltenham

2010

Правни живот, 10, стр. 389404.

2010

8, Давинић, М.

Појам добре управе: између класичног и „меког”
права

9, Lozina, D., Klarić, M.

Pravni vjesnik: časopis za
pravne i društvene
znanostiSveučilišta J.J.
„Dobra uprava“ kao upravna doktrina u Europskoj uniji
Strossmayera u Osijeku, 2, str.
23-37,
https://hrcak.srce.hr/121026 1
Правни факултет УУУБ,
Службени гласник, Београд

10, Милосављевић, Б.

Управно право

11, Seerden, R. (ed.)

Administrative law of the European Union, its member
Antwerpen
States and the United States: a comparative analysis

12,

Rose-Ackerman, S., Lindseth,
Comparative Administrative Law
P. (eds.)

2012

2019
2007

Cheltenham

2010

13, Милосављевић, Б.

Реформа локалне самоуправе у Србији

Хрватска компаративна и
јавна управа, 3, стр. 749-768,
https://hrcak.srce.hr/130609

2012

14, Јеринић, Ј.

Судска контрола управе

Правни факултет УУУБ,
Службени гласник, Београд

2012

15, European Union

Charter of Fundamental Rights of the European Union

26 October 2012, 2012/C
326/02, https://eurlex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=CELEX:1

2012

16, European Ombudsman

The European Code of Good Administrative
Behaviour

The European Code of Good
Administrative Behaviour,
https://europa.eu/!Gx99WU

2015

17, 1Council of Europe

Recommendation CM/Rec(2007)7 of the Committee
of Ministersto member states on good administration

Committee of Ministersto
member states on good
administration,
https://rm.coe.int/16807096b9

2007

European Commission for
18, Democracy through Law
(Venice Commission)

Stocktaking on the notions of ”good administration”

CDL(2011)006,
https://www.venice.coe.int/webf
2011
orms/documents/default.aspx?p
dffile=CDL(2011)006-e

19, Mendes, J.

Good Administration in EU Law and the European
Code of Good Administrative Behaviour

EUI Working Papers Law, 9,
https://ssrn.com/abstract=15549
07 or
2009
http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1
554907

20,

Датум:

Reichel, J. u: Bernitz, U. and
ors (eds.)

06.08.2020

organised by the Swedish
Network for European Legal
Between Supremacy and Autonomy - Applying the
Studies. Wolters Kluwer Law &
Principle of Good Administration in the Member
Business,
States, General principles of EC law in a process of
https://studentportalen.uu.se/uu
development: reports from a conference in Stockholm sp-fileareatool/download.action?nodeId=9
33427&toolAttachmentId=1794

2007
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - III степен студија
Наставни предмет
Ознака предмета:

21.PŽS

Број ЕСПБ:

12

Право заштите животне средине

Програм(и) у којем се изводи

DSP - Докторске академске студије права (ДАС)

УНО предмета

Правне науке

Наставници:

Чавошки К. Александра, Гостујући професор
Лукиновић В. Марио, Ванредни професор

Број часова активне наставе (недељно)
Предавања

Аудиторне вежбе

Други облици наставе

СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР

Остали часови

5

0

0

0

0

Предмети предуслови

Нема

Услови: испуњеност услова за упис на докторске студије права и основно знање из права животне средине.
1. Образовни циљ:
Стицање знања и развијање способности за самостално обављање научно-истраживања из области права животне средине.
Оспособљавање за критичку процену резултата научних истраживања
и оспособљавање за систематизовање, анализирање и критичко процењивање научних достигнућа из области права животне
средине. Развијање истинског академског интереса и компетенција, на основу постојећих научних сазнања и самосталног
научно-истраживачког рада.
2. Исходи образовања (Стечена знања):
Овладавање неопходним методолошким и теоретским знањем и развијање способности са самосталан креативан
научноистраживачки рад и анализу.
3. Садржај/структура предмета:
Садржај предмета
1. Животна средина;
2. Узроци загађења;
3. Место и улога права животне средине у правном систему Републике Србије;
4. Инструменти и апарати остваривања еколошке политике;
5. Однос између управног права и еколошког права;
6. Одрживи развој;
7. Упоредно право животне средине;
8. Теорије и врсте заштите животне средине;
9. Контрола коришћења и заштита природних ресурса и добара;
10. Климатске промене;
11. Институционално-организациони оквир заштите животне средине;
12. Међународне конвенције од значаја за заштиту животне средине;
4. Методе извођења наставе:
Предавања, интерактивно извођење наставе кроз питања и одговоре, израда и одбрана истраживачких радова, дискусије и
консултације.Током наставе организују се дискусије на задате теме, обрађене кроз конкретне истраживачке задатке додељене
студентима, тј. кроз студије случаја. Студенти имају прилику да резултате свог истраживања јавно изложе, као и да их бране у
јавној дискусији.
Оцене знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Активност у току предавања
Извештај (студија случаја/ истраживачки

Обавезна
Да
Да

Поена

Завршни испит

Обавезна

20.00 Усмени испит
40.00

Да

Поена
40.00

Литература
Р.бр.

Аутор-и

Наслов

Издавач

Година

1, Кавран, Г., Петковић Г.

Право и животна средина

Удружење правника
Југославије

1997

2, Јолџић, В.

Држава и њени органи од значаја за заштиту
животне средине: политичко-правни приступ

Институт за криминолошка и
социолошка истраживања.

2010

3,

Gonzalez, C., Alam, S.,
Atapattu, S., Razzaque, J.

International Environmental Law and the Global South Cambridge University Press

2015

4, Лилић, С.

Еколошко право

Правни факултет
Универзитета у Београду

2010

5, Радоњић, А., Стјеља, И.

Еколошка тужба - право свих нас да заштитимо
животну средину

Београдски центар за људска
права.

2018

6, Чучковић, Б.

Заштита животне средине у међународном праву
људских права

Правни факултет
Универзитета, Центар за
издаваштво и информисање

2018

Датум:

06.08.2020
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - III степен студија
Литература
Р.бр.

Аутор-и

Наслов

Издавач

Година

7, Дреновак Ивановић М.

Еколошко право Европске уније : начела и
карактеристике посебних управних поступака

Правни факултет, Центар за
издаваштво и информисање

2017

8, Золтан, В., Гајинов Т.

Стање и перспективе еколошкоправне регулативе
у Србији

Факултет за европске правнополитичке студије

2011

9, Дреновак Ивановић М.

Приступ правди у еколошким управним стварима

Правни факултет
Универзитета, Центар за
издаваштво и информисање.
1

2013

European Environmental Law (Third Edition),
European Environmental Law

Europa Law Publishing,
Groningen

2008

Ђармати, Ш., Веселиновић,
11, Д., Гржетић, И., Марковић,
Животна средина
Д.

Футура

2007

12, Epps, V. Graham L.

International Law: Examples & Explanations

Suffolk University Law School
Research Paper No. 11-09.

2011

13, Weston, B., Bach, T.

Recalibrating The Law of Humans with The Laws of
Nature: Climate Change

Human Rights, and
Intergenerational Justice
Vermont Law School Research
Paper No. #10-06

2009

14, Чавошки, А.

Еколошко право: хармонизација домаћег
законодавства са правом Европске уније

Институт за упоредно право

2004

Екологија и право, зборник радова

Институт за упоредно
право/Правни факултет
Универзитета Унион у
Београду доступно онлине
www.comparativelaw.info/ekolo
gija.pdf

2012

Преглед права заштите животне средине у Србији

Правни живот : часопис за
правну теорију и праксу, Год.
65, књ. 584.

2016

10, Jans, J. H., Vedder, H. B.

Група аутора (ур. А.
15, Чавошки, А. КнежевићБојовић)

16,

17,

Лукиновић, М.,
Миловановић, М.

Јовановић, Ђ., Лукиновић
М.

Environment and health - thirty years of successful
implementation of the Montreal Protocol

Српски архив за целокупно
лекарство, вол. 147, исс. 7-8.
Доступно онлине
www.doiserbia.nb.rs/img/doi/03
70-8179/2019/037081791900043J.pdf

2019

18, Тодић Д.

Компаративно право животне средине –
концепцијски оквир и тешкоће у дефинисању

Страни правни живот,
Институт за упоредно право,
Issue No: 3. dostupno online
2016
www.comparativelaw.info/spz20
163.pdf

19, Bodansky, D.

What is International Environmental Law? THE ART
AND CRAFT OF INTERNATIONAL
ENVIRONMENTAL LAW

Harvard University Press, UGA
Legal Studies Research Paper
No. 09-012.

2009

The Oxford handbook of international environmental
law

New York : Oxford University
Press, 2008. - XXVIII, 1080 str.

2008

Јавне политике у Европској унији : осврт на
политику заштите животне средине

Институт за политичке студије 2019

20,

Daniel Bodansky, Jutta
Brunnée and Ellen Hey

21, Тодоровић Лазић, Ј.

Датум:

06.08.2020
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - III степен студија
Предмет завршног рада
Ознака предмета:

21.PIDS

Број ЕСПБ:

45

Припрема и израда докторске дисертације

Програм(и) у којем се изводи

DSP - Докторске академске студије права (ДАС)

УНО предмета

Правне науке

Наставници:
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања

Аудиторне вежбе

Други облици наставе

СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР

Остали часови

0

0

40

0

0
Предмети предуслови

Нема

Услови: Уписана трећа година студија
1. Образовни циљ:
Самостални истраживачки рад је саставни део израде докторске дисертације, током кога студент истражује задати проблем у
складу са постављеним планом истраживања у циљу да провери исправност предложеног решења постављеног истраживачког
питања. На основу спроведених истраживања студент треба да напише докторску дисертацију, као индвидуално сачињен,
изворан и самосталан научни рад, који доприноси развоју научне мисли.
2. Исходи образовања (Стечена знања):
Студент треба да обави самосталан истраживачки рад из проблематике за коју је везана тема докторске дисертације. Резултат
истраживања је научни допринос у решавању актуелног научног проблема на који се дисертација односи. Студент је у обавези
да упореди резултате свог истраживања са раније извршеним или постојећим, на основу објективно постављених критеријума,
да критички размотри добијене резултате истраживања и да их прикаже у облицима погодним за објављивање, чиме ће
верификовати научни значај дисертације. Студент је дужан да реферише о напретку истраживања ментору.
3. Садржај/структура предмета:
Активност је непосредно везана за израду докторске дисертације. Студент обавља теоријска, а по потреби и емпиријска
истраживања на тему пријављене докторске дисертације, обрађује резултате добијене у току истраживања и припрема их за
објављивање у одговарајућој форми. Конкретан садржај докторске дисертације зависи од изабране области, одабране теме,
примењених метода истраживања, начина обраде добијених резултата и начина јавног излагања остварених резултата у
истраживању које је у току.
4. Методе извођења наставе:
Нема наставе. Реферисање о напретку истраживања организује се у форми семинара, уз присуство колега и ментора и
међусобну дискусију, што студенту даје могућност да провери исправност предузетих истраживачких поступака.
Оцене знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Припрема првог нацрта докторске

Обавезна
Да

Поена

Завршни испит
Предаја
завршне
верзије докторске
30.00
дисертације

Обавезна

Поена

Да

70.00

Литература
Р.бр.

Аутор-и

1, -

Датум:

Наслов
-

06.08.2020

Издавач

Година
-
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - III степен студија
Студијско истраживачки рад
Ознака предмета:

21.POPDS

Број ЕСПБ:

12

Припрема и одбрана пројекта докторске дисертације

Програм(и) у којем се изводи

DSP - Докторске академске студије права (ДАС)

УНО предмета
Наставници:
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања

Аудиторне вежбе

Други облици наставе

СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР

Остали часови

0

0

10

0

0
Предмети предуслови

Нема

Услови: уписана друга година студија
1. Образовни циљ:
Основни циљ је припрема студента за самосталан НИ рад на изради докторске дисертације. Представља прву фазу израде
докторске дисертације, тј. активност повезану са докторском дисертацијом, будући да одбрањени пројект представља основ за
сачињавање пријаве теме докторске дисертације. Студент, уз помоћ тутора и наставника из области за које студент исказује
научна интересовања, обавља полазно истраживање ради уочавања актуелног научног проблема који би могао представљати
тему његове докторске дисертације, прецизира тему и истраживачка питања којима би се бавио у дисертацији, врши проверу и
одабир адекватних метода, истражује доступност и довољност литературе, прикупља литературу и овладава техником израде
научног рада. Студент проучава додатну литературу, како би употпунио ниво знања и сачињава пројекат докторске дисертације
који формом и садржином мора да испуњава услове прописане актима Факултета.
2. Исходи образовања (Стечена знања):
Студент је оспособљен за самосталан научноистраживачки рад у изборном подручју, на изради докторске дисертације.
Оспособљен је да уочи научни значај одређеног питања, да испита његову актуелност и истраженост, да пронађе неопходну
научну литературу и изворе истраживања, да их умешно користи и да примењује методе истраживања својствене друштвенохуманистичким наукама, а посебно правним наукама. Способан је да одреди могући научни допринос његовог рада, да изложи
полазна истраживачка питања (односно хипотезе) и да наведе очекиване научне резултате, затим да наведе и образложи избор
метода истраживања, као и сачини оквирни садржај рада, као и да прикаже резултате истраживања и литературу коју ће
користити у истраживању. Коначну потврду стечених компетенција студент остварује одбраном пројекта докторске дисертације
током које је у обавези да демонстрира и способности да прикаже резултате рада, одбрани своје аргументе и одговори на
питања.
3. Садржај/структура предмета:
Садржај предмета се формира за сваки појединачни случај у складу са тематиком која је предмет научних интересовања
студента. Студент истражује проблем који је предмет његовог интересовања. Пројекат докторске дисертације мора бити
сачињен тако да садржином указује на то да је студент веома добро познаје правну догматику, правне изворе и ситуацију у
судској пракси из области на коју се тема пројекта односи, да је консултовао ширу литературу у мери у којој може стећи
целовити увид у ту проблематику, као и да, на том основу, може критички и аргументовано предложити адекватне начине
решавања ових проблема. У складу са актима Факултета, пројекат докторске дисертације мора да буде обима најмање 20
страна и да садржи: образложени предмет (тему) докторске дисертације, научни циљ рада, основне поставке од којих се
полази, методе које ће се у истраживању примењивати и попис литературе коришћене у изради пројекта.
4. Методе извођења наставе:
Нема наставе. У Правилима докторских студија Факултета регулисани су поступак пријаве, ток израде и одбране пројекта
докторске дисертације. Након консултација са тутором, а по потреби и са наставником из одређене области на коју се тематика
која интересује студента односи, студент обавља полазна истраживања. У току самосталног рада студенту помаже и усмерава
га тутор, који кроз периодичне консултације проверава напредовање студента. Пројекат докторске дисертације брани се пред
комисијом коју одређује руководилац докторских студија, пошто студент поднесе пројекат, а тутор писаним путем потврди да
пројекат формом и садржином пројекат испуњава услове да буде јавно брањен.
Оцене знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Самостални истраживачки задатак и

Обавезна
Да

Поена

Завршни испит

Обавезна

50.00 Усмени испит

Поена

Да

50.00

Литература
Р.бр.

Аутор-и

1, -

Датум:

Наслов
-

06.08.2020

Издавач

Година
-
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - III степен студија
Студијско истраживачки рад
Ознака предмета:

21.SNIRNS

Број ЕСПБ:

8

Самостални НИР- припрема, израда и излагање саопштења
на научном скупу

Програм(и) у којем се изводи

DSP - Докторске академске студије права (ДАС)

УНО предмета
Наставници:
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања

Аудиторне вежбе

Други облици наставе

СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР

Остали часови

0

0

5

0

0
Предмети предуслови

Нема

Услови: уписана друга година студија
1. Образовни циљ:
Циљ активности која се остварује као самостални научноистраживачки рад на припреми, изради и излагању предавања или
саопштења на научном скупу на тему која је директно повезан са израдом докторске дисертације. На примеру израде
саопштења које је тематиком повезано са предметом докторске дисертације, проверавају се способности студента да
самостално обави комплексније научно истраживање у склопу дисертације. Студент тиме испуњава обавезу предвиђену
студијским програмом да резултате свог истраживања у склопу докторске дисертације прикаже у објављеном зборнику радова
са одржаног научног скупа, чиме верификује своје истраживачке способности и научни допринос остварен докторском
дисертацијом. Потврду стечених компетенција студент остварује објављивањем саопштења (чији је искључиви аутор или први
коаутор од два) у зборнику радова са научног скупа који се категоризује према прописаним мерилима надлежног министарства
за науку за вредновање резултата научног рада.
2. Исходи образовања (Стечена знања):
Студент је оспособљен за самосталан научноистраживачки рад у изборном подручју, на изради докторске дисертације. Студент
је стекао општа знања из области права, као и посебна знања из уже области на коју се односи изабрана тема предавања или
саопштења које је сачинио, овладао је вештинама коришћења истраживачких метода и техником писања научних радова у
форми рада који може бити прихваћен за објављивање у зборнику радова са научног скупа, што претпоставља да квалитетом,
формом и тематиком задовољава услове анонимне рецензије и уређивачке политике да би био објављен у категорисаном
зборнику радова.
3. Садржај/структура предмета:
Садржај предмета се формира за сваки појединачни случај у складу са тематиком која је предмет научних интересовања
студента.
4. Методе извођења наставе:
Нема наставе. Кроз индивидуалне консултације са ментором или наставницима студент може добити идеју о теми научног рада
и може бити упућен на почетну литературу.
Оцене знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Припрема саопштења

Обавезна
Да

Поена

Завршни испит

Обавезна

50.00 Усмени испит

Поена

Да

50.00

Литература
Р.бр.

Аутор-и

1, -

Датум:

Наслов
-

06.08.2020

Издавач

Година
-
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - III степен студија
Студијско истраживачки рад
Ознака предмета:

21.SNIRČ

Број ЕСПБ:

10

Самостални НИР- припрема, израда и објављивање научног
чланка

Програм(и) у којем се изводи

DSP - Докторске академске студије права (ДАС)

УНО предмета
Наставници:
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања

Аудиторне вежбе

Други облици наставе

СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР

Остали часови

0

0

10

0

0
Предмети предуслови

Нема

Услови: уписана друга година студија
1. Образовни циљ:
Циљ активности која се остварује као самостални научноистраживачки рад на изради научног чланка је директно повезан са
израдом докторске дисертације. На примеру израде научног чланка који је тематиком повезан са предметом докторске
дисертације, проверавају се способности студента да самостално обави комплексније научно истраживање. Студент тиме
испуњава обавезу предвиђену студијским програмом да резултате свог истраживања у склопу докторске дисертације прикаже у
објављеном научном раду, чиме верификује своје истраживачке способности и научни допринос остварен докторском
дисертацијом. Потврду стечених компетенција студент остварује објављивањем научног рада (чији је искључиви аутор или први
коаутор од два) у домаћем или страном научном часопису са листе референтних и категоризованих часописа надлежног
министарства за науку (што претпоставља и обавезно рецензирање научног рада).
2. Исходи образовања (Стечена знања):
Студент је оспособљен за самосталан научноистраживачки рад у изборном подручју, на изради докторске дисертације. Студент
је стекао општа знања из области права, као и посебна знања из уже области на коју се односи изабрана тема научног чланка,
овладао је вештинама коришћења истраживачких метода и техником писања научних радова у форми научног чланка, који
квалитетом и формом задовољава услове анонимне рецензије да би био објављен у категорисаном часопису надлежног
министарства за науку.
3. Садржај/структура предмета:
Садржај предмета се формира за сваки појединачни случај у складу са тематиком која је предмет научних интересовања
студента.
4. Методе извођења наставе:
Нема наставе. Кроз индивидуалне консултације са ментором студент може добити идеју о теми научног рада и може бити
упућен на почетну литературу.
Оцене знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Израда научног чланка

Обавезна
Да

Поена

Завршни испит

Обавезна

50.00 Усмени испит

Поена

Да

50.00

Литература
Р.бр.

Аутор-и

1, -

Датум:

Наслов
-

06.08.2020

Издавач

Година
-
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - III степен студија
Наставни предмет
Ознака предмета:

21.TPMNI

Број ЕСПБ:

12

Теорија права са методологијом научног истраживања

Програм(и) у којем се изводи

DSP - Докторске академске студије права (ДАС)

УНО предмета

Правне науке

Наставници:

Божић Д. Марко, Доцент
Радоњић Љ. Алекса, Доцент

Број часова активне наставе (недељно)
Предавања

Аудиторне вежбе

Други облици наставе

СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР

Остали часови

4

0

0

2

0

Предмети предуслови

Нема

Услови: Испуњеност услова за упис на докторске студије права и основно знање из теорије права које одговара нивоу
завршеног првог или другог степена студија права.
1. Образовни циљ:
Циљ курса из Опште теорије права са методологијом израде научног рада је да се његови полазници упознају са правилима
научног, тј. критичког мишљења у материји права као и са правилима методолошке обраде научних проблема. Правила
научног мишљења у домену правне науке се савлађују кроз блок часове теоријске наставе посвећене различитим теоријским
правцима и њиховим специфичним одговорима на питање да ли је право наука. Овладавање методологијом израде научног
рада се постиже кроз упознавање са основним елементима методолошког оквира научног рада који дефинишу његову
структуру и садржину.
2. Исходи образовања (Стечена знања):
Очекивани исход курса из Опште теорије права са методологијом израде научног рада је двојак. С једне стране, очекује се да
праћењем теоријског дела овог курса његови полазници унапреде своју способност критичког мишљења, односно могућности
препознавања питања погодних за научно проблематизовање. С друге стране, полазници би по окончању курса требало да
стекну сва она методолошка знања и вештине неопходне за научно утемељену обраду изабраних тема истраживања.
3. Садржај/структура предмета:
Теоријска настава
1.Општа теорија права – да ли је право наука? Научно вс. правно мишљењеи закључивање.
2.Природноправне теорије – право као идеална појава. Историјат и политичка позадина. Основни правци и представници: Од
Антике до Густава Радбруха. Критика.
3.Социолошка теорија права – Право као друштвено условљена појава. Историјат и политичка позадина. Основни правци и
предстваници: Од теорије друштвеног права до марксистичког учења о праву. Критика.
4.Нормативизам – Право као аутономан систем норми. Историјат и политичка позадина. Основни правци и предсатвници: Ханс
Келзен и његови следбеници. Критика.
5.Реализам – Право као судска пресуда. Историјат и политичка позадина. Основни правци и представници : Амерички и
скандинавски реализам. Критика.
6.Аналитичка теорија права – право као дискурс. Историјат и политичка позадина. Основни правци и представници : Херберт
Харт и Норберто Бобио. Критика.
7.Јурисприденција Роналда Дворкина – Право као норма и начело. Разликовање норме и начела. Право као вештина решавања
тешких случајева. Политичка позадина теорија. Критика.
8.Топика и јуриспруденција – Право као аргументација. Историјат и политичка позадина. Основни правци и представници: Фивег
и Перелман. Критика.
9.Теорија свет система и појам правне државе – Основна поставка теорије свет система и њен допринос разумевању настанка
и развоја савремене правне државе на Западу и објашњење њеног изостанка у остатку света.
10.Методологија израде научног рада – Дефинисање предмета и проблема научно-истраживачког рада.
11.Методологија израде научног рада – Дефинисање теоријског оквира и циља научног истраживачког рада.
12.Методологија израде научног рада – Дефинисање циља и значаја научно-истраживачког рада.
13.Методологија израде научног рада – Презентација резултата научног истраживања: структурирање научног чланка и/или
јавног саопштења.
14.Методологија научног рада – Састављање научне апаратуре.
15.Рекапитулација градива
4. Методе извођења наставе:
Часови теоријске настава се изводе интерактивно и то кроз подстицање дискусије са студентима у циљу унапређења како
вештине проблемског мишљења тако и њихових дискусионих капацитета. Један део наставе одвија се у форми јавног
презентовања исхода – излагања и одбране резутата индивидуалног истраживања на задату тему које сваки од студената има
обавезу да изведе у периоду одвијања наставе.
Оцене знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Истраживачки пројекат

Обавезна
Да

Поена

Завршни испит

Обавезна

30.00 Писмени испит

Да

Поена
70.00

Литература
Р.бр.

Датум:

Аутор-и

06.08.2020

Наслов

Издавач

Година
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - III степен студија
Литература
Р.бр.

Аутор-и

Наслов

Издавач

Година

1, Ханс Келзен

Чиста теорија права

Београд: Правни факултет

2007

2, Александар Кожев

Феноменологија права

Београд: Нолит и Службени
гласник

1984

3, Теодор Фивег

Топика и јуриспруденција

Београд: Нолит

1987

4, Џон Финис

Природно право

Подгорица: ЦИД

2005

5, Роналд Дворкин

Царство права

Београд: Филип Вишњић

2003

6, Алф Рос

Идеја правде. У Право и правда

прир. Бојан Спаић. Београд:
Правни факултет, Центар за
издавачку делатност.

2014

7, Херберт Харт

Појам права

Београд: Службени гласник и
Правни факултет

2013

8, Мишел Тропер

Правна теорија државе

Београд: Службени гласник и
Правни факултет

2014

9, Херберт Харт

Огледи из јуриспруденције и филозофије

Београд: Службени гласник и
Правни факултет

2015

Моралност права

Београд: Правни факултет

2003

11, Роберт Алекси

Природа филозофије права. У Норма Номос

прир. Петар Бојанић. Београд:
2011
Службени гласник

12, Густав Радбрух

Филозофија права

Београд: Правни факултет

2016

13, Карл Шмит

Три врсте правнонаучног мишљења

Београд: Досије

2003

14, Франц Нојман

Типови природног права

Београд: Досије

2013

15, Роско Паунд

Јуриспруденција 1-3

Подгорица: ЦИД

2000

10, Лон Фулер

Датум:

06.08.2020
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - III степен студија
Наставни предмет
Ознака предмета:

21.UMTDS

Број ЕСПБ:

12

Уговори у међународној трговини

Програм(и) у којем се изводи

DSP - Докторске академске студије права (ДАС)

УНО предмета

Правне науке

Наставници:

Вукадиновић Г. Слободан, Доцент
Јовичић А. Катарина, Доцент
Бунчић М. Соња, Редовни професор

Број часова активне наставе (недељно)
Предавања

Аудиторне вежбе

Други облици наставе

СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР

Остали часови

0

0

0

0

5
Предмети предуслови

Нема

Услови: испуњеност услова за упис на докторске студије права и основно знање из уговорног права које одговара нивоу
завршеног првог или другог степена студија права.
1. Образовни циљ:
Циљ предмета је усавршавање у области уговора у међународној трговини са акцентом на студирањесавремених извора права
и правила путем којих се одвијају међународне пословне операције. Проучавањем тема које се обрађују студенти се упознају и
са организацијама које делују на регионалном и глобалном плану у циљупревазилажењапрепрека у уговорним односима у
међународној трговини, са нагласком на њихов допринос процесу унификације и хармонизације међународног трговинског
права.Овај предмет обезбеђује интердисциплинарни поглед у теорију и праксу уговарања и пословања у међународном
пословном правуи омогућава студенту да надогради своја знања, да стекне способности научне компарације различитих, по
садржини и доносиоцима, извора права и тако прошири домен свог научног сазнања, што му омогућава да ствара нове идеје у
циљу истраживања, преиспитивања и даљег развоја ове области.
2. Исходи образовања (Стечена знања):
Знање и разумевање
Савладавањем овог курса се очекује да студент стекне продубљена теоријска знања из веома динамичне области уговора у
међународној трговини. На тај начин студент је оспособљен дакритички анализира постојеће националне, међународне и
аутономне изворе права међународних пословних операција. На основу стечених знања студент може да разуме како ти извори
утичу на међународно пословање, односно у којој мери стране које закључују уговоре у међународној трговини имају слободу да
одступе од правила која садрже. Студент такође разуме значај и последице избора форума, односно избора између судског и
арбитражног решавања спора из уговора у међународној трговини као и избора меродавног права за решавање спорног односа
из одређеног уговора.
3. Садржај/структура предмета:
1. Правна традиција и упоредно уговорно право – основни системи
2. Глобализација и међународни трговински и финансијски односи, транснационално право, улога транснационалних
корпорација
3. Извори права међународне трговине и пословања; средњовековна и савремена леxмерцаториа.
4-5. Формуларни уговори и њихов значај у савременом уговорном праву. Унификација и хармонизација уговорног права, врсте
унификације, интернационализација приватног права
6-7.Међународне организације као субјекти међународног трговинског и пословног права.Светска трговинска
организација.УНЦИТРАЛ - настанак, значај, допринос развоју међународног трговинског права, радне групе, начин рада.
УНИДРОИТ – Међународни институт за унификацију приватног права. Међународна трговинска комора. Регионалне
трговинске, финансијске и економске организације и регионалне интеграције
8-9. Врсте извора права и инструмената које доносе међународне организације (модели закона, правни водичи, коментари, итд.)
Допринос међународних трговинских организација хармонизацији и унификацији права међународне трговине
10-11. Настанак и домашај Конвенције УН о уговорима о међународној продаји робе. Домен примене, закључење
уговора.Испуњење уговора. Систем правних средстава у случају неиспуњења уговора. Бечка конвенција данас након 40 година
12. Опши услови пословања у међународној трговини. Економска комисија Уједињених нација за Европу.Женевски типски
уговори и општи услови.
13. ФИДИЦ и Фидикови општи услови. Решавање спорова према Фидиковим општим условима.
14 -15. Решавање спорова у међународној трговини пред судом и пред арбитражом; одређивање меродавног права.
4. Методе извођења наставе:
Предавања, консултације, решавање случајева из праксе, анализа судских и арбитражних одлука.Интерактивна настава одвија
се на предавањима, током којих се излаже развој доктринарних становишта, ставови законодавства и судске праксе. Током
наставе организују се дискусије (дискусиони форум) на задате теме, обрађене кроз конкретне истраживачке задатке додељене
студентима (нпр. цасе студy, упоредно истраживање одређеног института, истраживање судске и арбитражне праксе итд.).
Студенти имају прилику да резултате свог истраживања јавно изложе, као и да их бране у јавној дискусији.
Оцене знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Активност у току предавања
Семинар/реферат

Датум:

06.08.2020

Обавезна
Да
Да

Поена
10.00 Усмени испит
20.00

Завршни испит

Обавезна
Да

Поена
70.00
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - III степен студија
Литература
Р.бр.

Аутор-и

1, Вукадиновић, Радован

Наслов

Издавач

Година

Међународно пословно право: општи део

Правни факултет у Крагујевцу

2005

Уговорно право међународне трговине

Београд

2005

3, Митровић, Добросав

Правни опус - избор из радова 1957-2007

Службени гласник Београд

2007

Варади, Т., Кнежевић, Г.,
4,
Бордаш, Б., Павић, В.

Међународно приватно право

Службени гласник, Београд

2016

Критеријуми квалификације уговора о
5, Вукадиновић, С., Јовичић, К. међународној продаји робе и питање меродавног
права

Страни правни живот, 2, стр.
177-208.
http://www.comparativelaw.info/
spz20102.pdf

2010

30 година Конвенције УН о уговорима о
6, Јовичић, К., Вукадиновић, С.
међународној продаји робе

Страни правни живот, 1, стр.
143-172.
http://www.comparativelaw.info/
spz20111.pdf.

2011

Правни живот, 11, стр. 443463.

2010

2,

Драшкић, Младен,
Станивуковић, Маја

7, Јовичић, К., Вукадиновић, С.

Правила за регулисање међународне пословне
операције

8, Јовичић, К., Вукадиновић,

Теме, 2, стр. 647-660.
Уговорна одговорност - правни режим у упоредном
http://teme2.junis.ni.ac.rs/index.
праву, Теме, 2, стр. 647-660.
php/TEME/article/view/653/302

2018

9, Јовичић, Катарина

Правне последице неизвршења обавеза из
уговора о међународној продаји робе, докторска
дисертација

Београд, Правни факултет
Универзитета Унион у
Београду

2012

Општи услови пословања у облигационом и
међународном трговинском праву: појам,
закључење, типичне клаузуле и контрола,
докторска дисертација

Београд, Правни факултет
Универзитета Унион у
Београду.
http://union.edu.rs/wpcontent/uploads/2019/08/SVPhD.pdf

2019

10, Вукадиновић, С.

Право Светске трговинске организације: одабране
Београд, Правни факултет
теме у светлу праксе Тела за решавање спорова
Универзитета у Београду.
СТО

2019

12, Hartkamp, Arthur et al.

Towards a European civil code, 3rd fully revised and
expanded ed.

New York : Kluwer Law
International

2004

13, Bethlehem, Daniel et al.

The Oxford Handbook of International trade Law,
Oxford

New York: Oxford University
Press

2009

14, Dalhuisen Jan

Dalhuisen on international commercial, financial and
trade law

Oxford

2000

15, Ortino, Federico

Basic legal instruments for the liberalisation of trade :
a comparative analysis of EC and WTO law

Oxford, Portland: Hart

2004

11,

Датум:

Ђорђевић, Милена,
Јовановић, Марко

06.08.2020
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - III степен студија
Наставни предмет
Ознака предмета:

21.UPNI

Број ЕСПБ:

6

Управљање процесом научног истраживања

Програм(и) у којем се изводи

DSP - Докторске академске студије права (ДАС)

УНО предмета

Правне науке

Наставници:

Беширевић М. Виолета, Редовни професор
Божић Д. Марко, Доцент
Мрвић-Петровић В. Наташа, Редовни професор
Јовановић С. Слађана, Редовни професор
Папић Д. Татјана, Редовни професор
Лукиновић В. Марио, Ванредни професор
Милосављевић Ј. Богољуб, Редовни професор
Јеринић Д. Јелена, Ванредни професор
Јовичић А. Катарина, Доцент
Вукадиновић Г. Слободан, Доцент
Шаркић Н. Небојша, Редовни професор
Трговчевић Прокић М. Милена, Ванредни професор
Арсић Д. Јелена, Доцент
Симић М. Јелена, Ванредни професор
Радоњић Љ. Алекса, Доцент

Број часова активне наставе (недељно)
Предавања

Аудиторне вежбе

Други облици наставе

СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР

Остали часови

0

0

3

0

2
Предмети предуслови

Нема

Услови: нема
1. Образовни циљ:
Циљ курса јесте да студенти стекну знања и вештине управљања пројектима специфично повезаних са научним
истраживањима у пољу друштвено-хуманистичких (правних) наука као и знања о етичким аспектима таквих истраживања и
заштити ауторских права (нарочито у условима дигитализације научне грађе и њеног коришћења у режиму отвореног приступа).
2. Исходи образовања (Стечена знања):
Знање и разумевање:
Стичу се знања неопходна за припрему пројекта истраживања, зависно од изабраних садржаја према личним потребама и
склоностима сваког докторанда.
Преносиве вештине:
Студенти стичу способности израде истраживачких пројеката уз поштовање научне методологије, које су од суштинског значаја
за израду пројекта докторске дисертације и израду саме дисертације.
3. Садржај/структура предмета:
Теоријска настава
Предавања служе само као неопходни теоријско-практични увод за самостални (индивидуални или тимски) истраживачки рад
студената. У оквиру курса студенти се упознају са планирањем, организовањем, контролом и координацијом научног
истраживања, а пре свега са: начином проналажења научне грађе, поступком оцене поузданости и довољности извора,
специфичностима везаним за правилно коришћење правних извора (нарочито извора из страног законодавства и међународног
права, као и судске праксе), критеријумима процене адекватности примене појединих метода /техника истраживања у
друштвеним наукама, етичким проблемима (заштита података о личности, заштита интереса малолетних лица, жртава
кривичних дела и других рањивих категорија лица), заштитом ауторских права аутора оригиналног дела и слично. Студенти се
информишу о специфичностима истраживања чији су носиоци невладине организације, а тичу се испитивања ефеката примене
закона и анализе јавних политика.
4. Методе извођења наставе:
Због фокуса на развој практичних вештина нарочита пажња се посвећује оспособљавању студената према њиховим
индивидуалним потребама у складу са препорукама предавача. Резултат курса јесте израда пројекта научног истраживања
(индивидуално или тимски). У току трајања курса на примерима реализованих пројеката демонстрира се планирање,
организовање, контрола и координација научног истраживања, решавање етичких дилема, а студенти ће добити прилику да се
упознају са искуствима наставника који су руководиоци, чланови или експерти у међународним и домаћим пројектима.
Оцене знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Активност у току предавања

Датум:

06.08.2020

Обавезна
Да

Поена

Завршни испит

30.00 Истраживачки пројекат

Обавезна
Да

Поена
70.00
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - III степен студија
Литература
Р.бр.

Аутор-и

1, Суботић, Д.

2,

Мрвић Петровић, Н.,
Чоловић, Д.

3, Базић, М., Даниловић, Н.

4, Марић, С. и др.

Датум:

06.08.2020

Наслов

Издавач

Година

Управљање пројектом у друштвеним наукама –
преглед основних модела и праваца.

Пословна економија, вол. 4.,
бр. 2, стр. 665-710. Доступно
он-лине.
http://scindeks.ceon.rs/article.as
2010
px?query=ISSID%26and%2691
08&page=35&sort=8&stype=0&
backurl=%2fissue.aspx%3fissu
e%3d9108

Плагијеризам у ери дигитализације – правне
последице

у: Прља, Д. и др. (ур.),
Примена дигитализације у
култури и науци. Српска
академија наука и уметности,
Институт за упоредно право:
Београд, стр. 213-223.

Нацрт научне замисли пројекта истраживања.

Мегатренд ревија. Вол. 12, Но
2, пп. 17-32.
http://megatrendreview.naisbitt. 2015
edu.rs/files/pdf/SR/Revija%2022015.pdf

М&Е, Како до резултата у јавним политикама?
Праћење и евалуација уз подршку цивилног
друштва.

Београд: Фондација за развој
економске науке Центар за
европске политике. Доступно
на
http://socijalnoukljucivanje.gov.r
s/wpcontent/uploads/2014/09/Kakodo-rezultata-u-javnimpolitikama-Pracenje-ievaluacija-uz-podrsku-civilnogdrustva.pdf

2019

2014
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - III степен студија
Студијско истраживачки рад
Ознака предмета:

21.UNIR

Број ЕСПБ:

10

Увод у научноистраживачки рад - Семинар

Програм(и) у којем се изводи

DSP - Докторске академске студије права (ДАС)

УНО предмета

Правне науке

Наставници:

Беширевић М. Виолета, Редовни професор
Божић Д. Марко, Доцент
Мрвић-Петровић В. Наташа, Редовни професор
Јовановић С. Слађана, Редовни професор
Папић Д. Татјана, Редовни професор
Лукиновић В. Марио, Ванредни професор
Милосављевић Ј. Богољуб, Редовни професор
Јеринић Д. Јелена, Ванредни професор
Јовичић А. Катарина, Доцент
Вукадиновић Г. Слободан, Доцент
Шаркић Н. Небојша, Редовни професор
Трговчевић Прокић М. Милена, Ванредни професор
Арсић Д. Јелена, Доцент
Симић М. Јелена, Ванредни професор
Радоњић Љ. Алекса, Доцент

Број часова активне наставе (недељно)
Предавања

Аудиторне вежбе

Други облици наставе

СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР

Остали часови

0

0

8

0

1
Предмети предуслови

Нема

Услови: нема
1. Образовни циљ:
Циљ предмета је упознавање студената докторских студија са основама научноистраживачког рада и њихово оспособљавање
са самостално бављење научноистраживачким радом у области права, у складу са савременим међународним академским и
научним стандардима и мерилима квалитета.
2. Исходи образовања (Стечена знања):
Студенти докторских студија поседују основна знања и усавршене вештине неопходне за спровођење научног истраживања у
области права како би могли да воде оригинална и научно релевантна истраживања у области правне науке.
3. Садржај/структура предмета:
Студент израђује писани семинарски рад на одабрану тему из области правних наука, презентује га осталим учесницима
семинара, који применом знања стечених праћењем излагања критички дискутују на одабрану тему. Семинарски рад треба
превасходно да укључује теоријско истраживање, а може да садржи и анализу правних прописа и судске.
4. Методе извођења наставе:
Презентација, индивидуални рад на писању семинарског рада, усмено излагање, интерактивна дискусија
Оцене знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Активност у току предавања
Семинар/реферат

Обавезна
Да
Да

Поена

Завршни испит

Обавезна

20.00 Усмени испит
40.00

Да

Поена
40.00

Литература
Р.бр.

Аутор-и

Наслов

Издавач

Година

1, Водинелић, В. ет ал.

Методологија правних наука: одабрани текстови

Београд, Правни факултет
Универзитета Унион у
Београду.

2, Murray, M. et al.

Legal Writing and Analysis

New York, Foundation Press,
Thomson Reuters.

2009

3, Garner, Bryan A.

Legal writing in plain English: a text with exercises

Chicago, University of Chicago
Press.

2001

Датум:

06.08.2020

2008
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - III степен студија
Литература
Р.бр.

Аутор-и

Наслов

Издавач

4, Salter, M., Mason, J.

Writing law dissertations: an introduction and guide to
New York, Pearson.
the conduct of legal research, New York, Pearson.

5, Miles-Prince, M. (ed.)

The Bluebook: a Uniform System of Citation

Датум:

06.08.2020

Година
2007

Cambridge, Mass., The Harvard
2005
Law Review Association.
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - III степен студија
Наставни предмет
Ознака предмета:

21.VKMRSP

Број ЕСПБ:

6

Вештине критичког мишљења и решавања сложених
проблема

Програм(и) у којем се изводи

DSP - Докторске академске студије права (ДАС)

УНО предмета

Правне науке

Наставници:

Беширевић М. Виолета, Редовни професор
Божић Д. Марко, Доцент
Мрвић-Петровић В. Наташа, Редовни професор
Јовановић С. Слађана, Редовни професор
Папић Д. Татјана, Редовни професор
Лукиновић В. Марио, Ванредни професор
Милосављевић Ј. Богољуб, Редовни професор
Јеринић Д. Јелена, Ванредни професор
Јовичић А. Катарина, Доцент
Вукадиновић Г. Слободан, Доцент
Шаркић Н. Небојша, Редовни професор
Трговчевић Прокић М. Милена, Ванредни професор
Арсић Д. Јелена, Доцент
Симић М. Јелена, Ванредни професор
Радоњић Љ. Алекса, Доцент

Број часова активне наставе (недељно)
Предавања

Аудиторне вежбе

Други облици наставе

СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР

Остали часови

0

0

3

0

2
Предмети предуслови

Нема

Услови: нема
1. Образовни циљ:
Студенти се на напредном нивоу упознају са знањима и вештинама логичког, креативног и критичког мишљења примењеног при
решавању неуобичајених спорних ситуација повезаних са истраживањима у области правних наука.
2. Исходи образовања (Стечена знања):
Знање и разумевање:
Стичу се неопходна знања зависно од изабраних садржаја према личним потребама и склоностима сваког докторанда.
Преносиве вештине:
Унапређење кроз раније степене високог образовања стечених вештина, иначе присутних у склопу правничког расуђивања, које
су од суштинског значаја за квалитетан самосталан научноистраживачки рад.
3. Садржај/структура предмета:
Теоријска настава
Предавања су уводног карактера. Студенти се оспособљавају да не описују проблем, него да га критички сагледају, уз
повезивање и поређење знања из различитих области, као и да критички формулишу и вреднују идеје, да пронађу адекватне
научне аргументе, уоче њихове недостатке и слабости или предности, да одаберу тачне, јасне, релевантне чињенице и доказе у
прилог својих тврдњи и да на тај начин решавају непредвидљиве ситуације и осмишљавају нова решења и идеје у току
критичких дискусија о датом сложеном правном питању из подручја истраживања. Студент се учи да разликује научну
релевантност одређеног питања од његовог друштвеног, законодавног или практичног значаја.
Практична настава - нема
4. Методе извођења наставе:
Како је фокус на усавршавању практичних вештина својствених правничком образовању, посебна пажња се посвећује томе да
се студенту пруже концептуални алати којима ће лакше спровести критичку анализу и бити у стању да формулише своје
ставове, утемељене на добром познавању материје, али уз крајње критички однос према стручним ауторитетима. Студент кроз
самостални истраживачки рад на одређеним примерима увежбава правну анализу и синтезу, уочавање релевантних чињеница
и аргумената. О спорном аргументу се расправља кроз дискусионе форуме на часовима, а од студента се тражи да састави
кратку критичку анализу почетног аргумента и правно оправданог контрааргумента, да конструише, по могућности, нове
примере или предвиди могуће проблеме и решења тих проблема.
Оцене знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Активност у току предавања
Решавање задатака

Датум:

06.08.2020

Обавезна
Да
Да

Поена

Завршни испит

10.00 Писмени испит
30.00

Обавезна
Да

Поена
60.00
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