
Спецификација предмета за књигу предмета 

Студијски програм   Докторске академске студије права 
Изборно подручје (модул)   
Врста и ниво студија Докторске студије права 
Назив предмета Право и економија 
Наставник (за предавања) Проф. др Љубица Николић и доц. др Александар Мојашевић 
Наставник/сарадник (за вежбе)  
Наставник/сарадник (за ДОН)  
Број ЕСПБ 12 Статус предмета 

(обавезни/изборни) 
изборни 

Услов   
Циљ 
предмета 

Циљ предмета Право и економија јесте да омогући студентима да разумеју  
систематску повезаност права и економије, да схвате примену економске теорије на 
целокупни правни систем, начин деловања закона и судских одлука као метода 
алокације ресурса, економску регулацију, примену економске теорије на политичко 
одлучивање и на одлуке о избору правне регулативе и правне политике. 

Исход 
предмета 

По успешном завршетку овог курса, студенти би требало да буду оспособљени да: 
1) препознају и опишу основне појмове и принципе економске анализе права;  
2) критички посматрају правни систем, појединачне правне институте и правила, 
користећи економску аргументацију; 
3) посматрају право кроз његову повезаност са проблемима подстицаја, 
дистрибуције ризика, вредновања трошкова и користи;  
4) праве разлику између концепта правде и ефикасности; 
5) утврде ефекте примене правне регулативе у различитим областима права 
(јавном, приватном); 
6) примене стечена знања у пракси, нарочито у улози судије, адвоката и менаџера. 

Садржај предмета 
Теоријска 
настава 

Увод у економску анализу права; микроекономски појмови и начела која се користе 
у анализи права; економска анализа права својине; економска анализа уговора; 
неке теме из економске анализе уговора и деликта; економска анализа нетржишног 
доношења одлука; економска анализа законодавства; економска анализа 
регулације тржишта; економска анализа регулације тржишта производа; економска 
анализа регулације тржишта радне снаге; економска анализа регулације тржишта 
капитала; економска анализа прерасподеле дохотка; економска анализа процесних 
правила; економска анализа криминала. 

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

На вежбама студенти се подстичу на критичку дискусију о појмовима и институтима 
права и економије. Поред тога, студентима се сугерише израда презентације и/или 
семинарског рада на одабрану тему из датог предмета. 
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Методе 
извођења 
наставе 

Вербално излагање материје; Визуелни прикази (коришћење табела, образаца, 
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Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 
активност у току  
предавања 

0-15 писмени испит  

практична настава 0-25 усмени испит 50 
колоквијуми      
семинари 0-10     
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