
 

 

 

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ, 

21000 НОВИ САД, др Зорана Ђинђића 1 

 

 

Акредитација студијског програма 
ИКТ за државну управу  

(ТЕМПУС програм) 
МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

 

Наставни предмет: 

Право Европске уније Ознака предмета: ES002 

Број ЕСПБ: 6 

Наставници: 
Наставник за предавања: Етински Родољуб, редовни професор 
Наставник/сарадник за вежбе: Бојан Тубић, доцент 

Статус предмета: О 

Број часова активне наставе(недељно) 

Предавања: Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: Остали часови: 

4 2 0 0 0 

Предмети предуслови Нема 

Услови: 

1. Образовни циљ: 

Упознавање са правним системом ЕУ, његовим компонентама, функционисањем и развојем. Анализа структуре ЕУ институција и 
њихове улоге у правном систему ЕУ. Истраживање односа између права ЕУ, националног и међународног права. Правна, 
политичка и економска критика правног система   ЕУ. 

2. Исходи образовања (Стечена знања): 

Основно знање о правном систему ЕУ; разумевање функционисања правног система ЕУ и његових институција; разумевање 
односа између права, политике и економије; способност да се различити интереси изразе и бране правним средствима. 

3. Садржај/структура предмета: 

Циљеви правног система ЕУ; примарни и секундарни извори права ЕУ и њихово директно дејство; однос између права ЕУ, 
националног и међународног права; надлежност ЕУ и начела супсидијарности и пропорционалности; ЕУ држављанство и људска 
права; институције ЕУ и легислација; судови ЕУ и правни лекови; основне слободе ЕУ; ЕУ право конкуренције и опорезовања; 
правно уређење области слободе, безбедности и правде; правно уређење заједничке спољне и безбедносне политике; право 
заштите животне средине  ЕУ. 

4. Методе извођења наставе: 

Настава се одвија кроз предавања и вежбе. Током вежби студентима се омогућује примена стечених знања кроз проучавање 
различитих студија случаја што унапређује њихово знање и вештине. Провера знања се одвија кроз стални и континуирани рад   
и колоквијуме. Услов да студент изађе на завршни испит је да мора да испуни све предиспитне обавезе. Завршни испит може 
бити  и усмени и писмени. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Обавезна Поена Завршни испит Обавезна Поена 

Колоквијум Да 60.00 Теоријски део испита Да 30.00 

Присуство на предавањима Да 6.00 
 

Сложени облици вежби Да 4.00 
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