
 
Спецификација предмета за књигу предмета 

Студијски програм  Основне академске студије права 
Изборно подручје (модул)   
Врста и ниво студија  Основне академске студије 
Назив предмета  ОСНОВИ ПРАВА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ 
Наставник (за предавања)  Проф. др Зоран Радивојевић 

 Проф. др Небојша Раичевић 
Наставник/сарадник (за вежбе)  Сања Ђорђевић-Алексовски 
Наставник/сарадник (за ДОН)   
Број ЕСПБ  5 Статус предмета 

(обавезни/изборни) 
Обавезни, IV година 
студија, VIII семестар 

Услов  /// 
Циљ 
предмета 

Циљеви предмета су: 
- увођење у систем институција, норми, правила, и поступака који постоје у ЕУ; 
- упознавање са начином правног регулисања односа у ЕУ, функционисањем 

комунитарног  права и његовим значајем; 
- упознавање са правним последицама кршења правила комунитарног права;  
- стицање знања о односу права ЕУ и домаћег права и начинима усклађивања 

домаћег права са правом ЕУ. 
Исход 
предмета 

Очекује се да савладавањем програма предмета кроз планиране активности и 
облике наставе/учења, студент успешно може да: 
- схвати структуру и процес настанка  права ЕУ и да схвати особености права ЕУ у 

односу на норме међународног и националног права; 
- схвати начин функционисања ЕУ и прати акте од значаја за нашу државу; 
- схвати како поједини институти права ЕУ функционишу у пракси; и 
-  стечена знања примени у пракси, најпре за потребе усклађивања домаћег права 

са правом ЕУ, а када наша држава постане чланица ЕУ и ради имплементације 
права ЕУ у области свог ангажовања. 

Садржај предмета 
Теоријска 
настава 

Појам и дефиниција. Карактеристике. Субјекти. Правна природа. Историјски развој. 
Циљеви, област деловања, статус, субјективитет и финансирање ЕУ. 
Институционални оквир. Појам и врсте извора права ЕУ. Процес одлучивања. 
Области интеграције. Области сарадње. 
 

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

Суд правде европских заједница. Првостепени суд. Специјализована већа. 
Саветодавна надлежност. Надлежност у споровима. Одлуке о предходном питању. 
Поступак по директним тужбама. Пленарна јурисдикција. Поступак пред судом 
правде. 

Литература 
1 З. Радивојевић - В. Кнежевић-Предић, Институционални механизам ЕУ после 

Лисабонског уговора, Ниш, 2016;  
2 В. Кнежевић-Предић- З. Радивојевић, Како настаје и делује право Европске уније, 

Београд, 2009. 



Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 
Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови 
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Методе 
извођења 
наставе 

Предавања,  вежбе, дискусије, дебате, студије случаја, симулације рада органа, 
решавање хипотетичких случајева, групне и индивидуалне консултације. 

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

 15 писмени испит  / 

практична настава  5 усмени испит  50 
колоквијуми  26     
семинари  4     
Списак тема по недељама 
1 Појам права ЕУ 

 
2 Настанак и развој Европске уније 

 
3 Европска унија - структура и елементи јединства 

 
4 Институционални оквир ЕУ - међудржавни органи (Европски савет, Савет) 

 
5 Институционални оквир ЕУ - независни органи (Европски парламент, Комисија) 

 
6 Институционални оквир ЕУ - финансијски и саветодавни органи ЕУ 

 
7 Појам и класификација извора права ЕУ  

 
8  Међународни уговори, одлуке институција и општа начела као извори права ЕУ 

 
9   Начин доношења одлука у Европској унији 

 
10  Основни принципи права ЕУ: непосредно дејство и надређеност 

 
11   Правосудни систем ЕУ – институционални оквир и надлежност 

 
12   Директна надлежност Суда правде – одлучивање по тужбама 

 
13   Индиректна надлежност Суда правде – одлучивање о претходним питањима 

 
14 Саветодавна надлежност Суда правде 

 
15   Поступак пред Судом правде 

 
 


