
Студијски програм:   1.1. Право 

Врста и ниво студија: Мастер академске студије  

Ознака предмета: 501 П 

Назив предмета: ОСНОВИ ПРАВА ЕУ 

Наставник: др, Бојан Тубић, доцент, САРАДНИК: Саима Брунчевић 

Статус предмета: обавезни 

Број ЕСПБ: 7 

Услов: уписан девети семестар 

Циљ предмета: - увођење у систем институција, норми, правила, и поступака који постоје у ЕУ; - упознавање са начином 

правног регулисања односа у ЕУ, функционисањем комунитарног права и са његовим значајем; - упознавање са правним 

последицама кршења правила комунитарног права;  - пружање 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 права; - схвати начин функционисања ЕУ и прати акте од знчаја 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 да може применити право ЕУ у области свог ангажовања. 

Садржај предмета: Увод – Претече европске интеграције. Оснивање ЕЕЗ. Уговор из Мастрихта. Приближавање ЕУ 

грађанима. Уговор из Нице. Проширење ЕУ. Будућност ЕУ. Европска унија – Статус правног лица у унутрашњем правном 

поретку. Субјективитет у међународном праву. Оснивачки уговор. Чланство. Чланство у другим међународним 

организацијама. Институционални оквир ЕУ – Органи међудржавне сарадње. Европски савет. Састав. Функција иницирања и 

усмеравања развоја ЕУ. Органи у којима државе чланице нису представљене. Европски парламент. Право Европског 

параламента. Европски парламент као надзорни орган. Примање и разматрање извештаја других органа. Право Европског 

паралмента да изгласа неповерење Европској комисији. Право именовања Омбудсмана. Европска комисија. Обезбеђење 

примене комунитарног права. Управљање фондовима. Суд правде Европских заједница. Првостепени суд. Секретар суда. 

Правни секретари. Специјализоване службе. Правни систем Европске уније - Извори права ЕУ. Акти држава чланица. 

Међународни уговори. Основни уговори. Други уговори закључени између држава чланица. Међународни  уговори закључени 

са трећим државама и међународним организацијама. Акти представника држава чланица. Акти органа Европских заједница. 

Акти политичких органа ЕУ. Уредбе. Директиве. Одлуке. Препоруке и саветодавна мишљења. Општа правна начела. 

Међународни уговори које закључује ЕУ са трећим државама и међународним организацијаама. Мешовити уговори. Основни 

принципи комунитарног права. Принцип непосредног деловања комунитарног права. Принцип надређености комунитарног 

права. Предмет регулисања права Европске уније – Односи у области интеграције. Јединствено унутрашње тржиште. 

Заједничка саобраћајна политика. Визе. Азил. Имиграција. Остале политике које се односе на слободу кретања лица. Заштита 

животне средине. Заједничка пољопривредна политика. Држављанство ЕУ. Слобода кретања и настањивања. Право учешћа на 

локалним изборима и изборима за Европски парламент. Право на дипломатску и конзуларну заштиту. Право петиције 

Европском парламенту. Право притужбе Омбудсману. Социјална политика. Образовање и стручно

 оспособљавање.Омладина, култура и здравство. Заштита потрошача. Трансевропске мреже. Индустрија. Економска и 

социјална кохезија. Истраживање и развој. Помоћ земљама у развоју. Односи у монетарној области. Економска и монетарна 

унија. Координација економске политике. Буџетска дисциплина. Односи у области сарадње. Заједничка спољна политика и 

политика безбедности. Полицијска и правосудна сарадња у кривичним стварима. Правосудни систем – 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:  

Обавезна литература: Radovan Vukadinović, Uvod u institucije i pravo Evropske unije. Kragujevac : Udruženje za evropsko pravo, 

2012;  

Допунска литература: Родољуб Етински, Сања Ђајић, Маја Станивуковић, Бернадет Бордаш, Петар Ђундић, Бојан Тубић, 
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Број часова  активне наставе:  

Предавања: 3 Вежбе: 1 Други облици 

наставе: 0 

Студијски 

истраживачки рад: 0 

Остали часови: 1 

Методе извођења наставе – Предавања, вежбе, консултације                                 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

активност у току предавања и вежби 0-10   

самостални приступни рад  0-40 усмени испит 0-50 

Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт, 

презентација пројекта, семинари итд...... 

 

 


