
Табела 5.2. Спецификација  предмета  
 
Студијски програм/студијски програми : Европске студије 
Врста и ниво студија:Мастер академске студије 
Назив предмета: Право Европске уније 
Наставник (Име, средње слово, презиме): Родољуб М. Етински 
Статус предмета: обавезни 
Број ЕСПБ: 8 
Услов: нема 
Циљ предмета 
Обезбеђивање знања и разумевање функционисања правног система Европске уније, знање и разумевање 
функционисања институција, процеса одлучивања као и знања о правним принципима на којима се 
базира унутрашње тржиште, сарадња у области правосуђа и безбедности и спољне политике 
Исход предмета  

Разумевање процеса европских интеграција и улоге права и институција у тим процесима; способност 
разумевања права Европске уније; способност разумевања функционисања институција и одлучивања и 
способност налажења релевантних правних извора из права ЕУ. 
Садржај предмета 

1. Историјски развој Европске уније– прва недеља – 2 часа 
2. Извори права ЕУ, Оснивачки уговори – друга недеља - 2 часа 
3. Извори права ЕУ, регулативе, директиве, одлуке– трећа недеља - 2 часа 
4. Уговори ЕУ са трећим странама - – четврта недеља –2 часа 
5. Општа правна начела комунитарног права– пета недеља – 2 часа 
6. Однос права ЕУ, међународног и националног права – шеста недеља – 2 часа 
7. Институције ЕУ, Савет, Комисија – седма недеља – 2 часа 
8. Институције ЕУ, Европски савет, Парламент, Комитети– осма недеља – 3 часа 
9. Судови ЕУ – девета недеља – 2 часа 
10. Тужбе и поступци пред судовима ЕЗ – десета недеља – 2 часа 
11. Основне слободе у ЕУ – једанаеста недеља – 3 часа 
12. Основи права конкуренције – дванаеста недеља – 3 часа 
13. Питања азила, Шенгенског споразума и правосудне сарадње – тринаеста недеља – 2 часа 
14. Спољна политика ЕУ – четрнаеста недеља -2 часа 
15. Критичко сагледавање постојећег стања и перспективе даљег развоја - петнаеста недеља - 2 часа 
Литература  

1. Р. Етински, С. Ђајић, М. Станивуковић, Б. Бордаш, П. Ђундић, Б. Тубић, Основи права Европске 
уније, Центар за издавачку делатност Правног факултета у Новом Саду, Нови Сад, 2010. 

2. Р. Вукадиновић, Право Европске уније, Центар за право Европске уније Правног факултета у 
Крагујевцу, Канцеларија Србије и Црне Горе за придруживање Европској унији Крагујевац, 2006. 
година 

3. З. Радивојевић, В. Кнежевић Предић, Институције Европске уније, Sven, Ниш, 2008. година 
Број часова  активне наставе 
Предавања: 

3 
Вежбе: 

3 
Други облици наставе: 

0 
Студијски истраживачки рад: 

0 

Остали часови 
0 

Методе извођења наставе 

Интерактивна настава која обухвата уводно излагање од стране предавача и учешће студента; студенти 
су обавезни да се припреме за наставу и да учествују у дискусији; поједини студенти могу да спреме 
усмена излагања; колективне и индивидуалне консултације. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 20.00 усмени испт 30 
колоквијум-и 50.00   
 


