
Спецификација предмета за књигу предмета 

Студијски програм  Мастер академске студије права 
Изборно подручје (модул)   
Врста и ниво студија Мастер академске  студије  
Назив предмета Основи грађанског права Европске унине 
Наставник (за предавања) Проф. др Мирослав Лазић, проф. Ђорђе Николић, 

доц. др Тања Китановић  
Наставник/сарадник (за вежбе) Мр Ивана Симоновић; Михајло Цветковић 
Наставник/сарадник (за ДОН)   
Број ЕСПБ  8 Статус предмета 

(обавезни/изборни) 
Изборни  

Услов   
Циљ 
предмет
а 

Развијање научних сазнања, способности и академских вештина у процесу истраживања у 
области грађанског права ЕУ; развој креативних способности у тумачењу и примени нашег и 
права ЕУ; овладавање специфичним истраживачким вештинама у заштити грађанских 
субјективних права пред националним и међународним институцијама, у складу са савременим 
правцима развоја права. 

Исход 
предмет
а 

Да савладавањем студијског програма студент буде оспособљен да: 1) компетентно и научно 
аргументовано дискутује, истражује и презентује резултате свог научног рада који доприносе 
развоју научне мисли у области упоредног грађанског права; 2) критички и аналитички 
упоређује торијске ставове и одговара на актуелна питања грађанског права Србије и ЕУ; 3) 
схвати структуру и процес настанка грађанскоправних норми и међународних стандарда у 
области приватног права и тенденције њиховог уједначавања на европском нивоу; 5) 
примењује стечена знања у пракси. 

Садржај предмета 
Теоријск
а 
настава 

Стање и перспективе доношења Грађанског законика ЕУ; Начела европског уговорног 
права (Оле-Ландо начела); Европски судови као гарант правне заштите у ЕУ; 
Грађанскоправна заштита имовинских права пред Европским судом; Грађанскоправна 
заштита личних права пред Европским судом; Заштита својине по Протоколу 1 уз 
Европску конвенцију за заштиту људских права и основних слобода; Европско стварно 
право – стање и перспективе развоја; Европско облигационо право – стање и 
перспективе развоја; Европско породично и наследно  право – стање и перспективе 
развоја; Заштита културних добара у ЕУ; Заштита потрошача у ЕУ; Облигационоправни 
аспекти европског права на подручју електронске трговине. 

Практич
на 
настава 
(вежбе, 
ДОН, 
студијск
и 
истражи
ва-чки 
рад) 

Анализа одлука Европског суда правде и Европског суда за заштиту људских права. 
Утврђивање европских стандарда гаранције и заштите грађанских субјективних права. 
Анализа усклађености домаћих прописа са прописима Европске уније којима су 
уређени приватноправни односи. 
Упоређивање поступања домаћих судова са праксом Европског суда правде и 
Европског суда за заштиту људских права. 
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Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 
Предава
ња 

Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови 

 3 1      1 

Методе 
извођењ
а 
наставе 

Предавања, вежбе, индивидуалне консултације, групе за дискусију. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит поена 
активност у току  
предавања 

 15 писмени испит   

практична настава  15 усмени испит  50 
Колоквијуми  10     
Семинари  10     
Списак тема по недељама 
1 Право ЕУ, тзв. 

комунитарно 
право. 

Примарно и 
секундарно 
европско право. 

Шта је од европског права 
приватно, а шта грађанско 
право? 

Гране приватног 
права ЕУ. 

2 Норме које 
омогућавају 
заштиту 
приватног и 
грађанског 
права пред 
Европским 
судом. 

Однос 
европског права 
и права држава 
чланица ЕУ. 

Заштита пред Европским 
судом правде и Европским 
судом за заштиту људских 
права. 

  

3 Европеизација 
приватног 
права држава 
чланица ЕУ. 

Стање и 
перспективе 
развоја 
европског 
грађанског 
права. 

Европски грађански законик 
– перспективе доношења. 

  

4 Начела 
европског 

Разлози и 
циљеви 

Садржина Начела. Примена Начела. 



уговорног 
права (Оле-
Ландо 
начела). 

доношења 
Начела. 

5 Усклађивање 
права 
Републике 
Србије и 
права ЕУ. 

Појам 
хармонизације 
и унификације 
права. 

Стање грађанског 
законодавства Србије у 
односу на ЕУ. 

Проблеми 
усклађивања 
грађанског права 
Србије са правом 
ЕУ. 

6 Гаранција 
својине. 

Уставна и 
међународна 
гаранција права 
својине. 

Заштита својине по 
Протоколу 1 уз Европску 
конвенцију за заштиту 
људских права и основних 
слобода. 

Начелни ставови 
Европског суда. 

7 Основи 
eвропског 
стварног 
права – стање 
и перспективе 
развоја. 

Уједначавање 
принципа о 
заштити 
својине. 

Хипотекарно европско 
право. 

Уједначавање 
осталих области 
стварног права. 

8 Основи 
европског 
облигационог 
права – стање 
и перспективе 
развоја. 

Облигационопр
авни аспекти 
европског права 
на подручју 
електронског 
закључивања 
уговора. 

Електронски потпис.   

9 Право на 
поштовање 
породичног 
живота у 
Србији и ЕУ. 

Појам и 
садржина права 
на поштовање 
породичног 
живота. 

Право приватности чланова 
породице. 

Усклађивање 
српског 
породичног права 
и породичног 
права ЕУ. 

10 Заштита и 
породичнопра
вни проблеми 
особа са 
психичким 
сметњама. 

Правни статус 
особа са 
психичким 
сметњама. 

Посебна права особа са 
психичким сметњама. 

  

11 Заштита 
потрошача у 
праву ЕУ. 

Развој заштите 
потрошача у 
праву ЕУ.  
Улога европског 
законодавца у 
уређењу 
правног 
положаја 
потрошача. 

Циљеви заштите потрошача. Поједине 
смернице на 
подручју заштите 
потрошача. 



12 Права 
потрошача у 
праву ЕУ. 

Право 
потрошача на 
накнаду штете. 

Одговорност за производе са 
недостатком. 

Право на 
обавештавање. 
Остала права 
потрошача. 

13 Заштита 
културних 
добара у 
праву ЕУ. 

Јединствено 
тржиште ЕУ и 
заштита 
националних 
културних 
добара. 

Смерница 93/7/ЕЕЦ и 
враћање културних добара 
незаконито изнетих са 
подручја државе чланице. 

Усклађивање 
српског 
законодавства о 
заштити културних 
добара са 
законодавством ЕУ. 

14 Европска 
конвенција о 
остваривању 
права детета. 

Међународни 
утицаји на права 
детета. 

Основна становишта 
Конвенције о остваривању 
права детета. 

Поље примене и 
права детета. 

15 Тема за 
дискусију по 
избору 
студената. 

      

 


