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Студијски програм: Пословна економија и предузетништво (120 ЕСПБ) 

Врста и ниво студија: Мастер академске студије, други  ниво студија 

Назив предмета: ПРАВО ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ 

Наставник: Радуловић М. Зоран 

Статус предмета: обавезни 

Број ЕСПБ: 7  

Услов: Уписан I семестар, одслушан предмет и успешно реализоване  предиспитне обавезе 

Циљ предмета: Савладавање основа историјског концепта и настанка Европске Уније, кроз историјску 

генезу Европске зајединце до данас, при чему се посебна пажња посвећује изучавању система и 

међуфункционалној повезаности институција ЕУ, у циљу стицања основних знања која су неопходна у 
процесу хармонизације и придруживања ЕУ.  

Исход предмета: Након положеног испита студент стиче основна знања која му омогућавају обављање 

послова који имају међународни карактер као и активно учествовање у процесу хармонизације и 

придруживања ЕУ. 

Садржај предмета 

Теоријска настава. Историјски настанак Европске Уније. Уговори о настанку и развоју Европске заједнице 

– Европске Уније. Правна регулатива и извори права ЕУ, са посебним освртом на Уговор из Мастрихта. 

Изучавање институција ЕУ у складу са Лисабонским уговором, и посебним освртом на специфичност 

међуфункционалне повезаности ових институција. Правни субјективитет и његово дејство као и проблем 

утврђивања правне природе ЕУ. 

 

Практична настава. Упознавање студената са секундарним изворима права ЕУ, посебно регулативама, 

питањима капацитета апсорпције, перспективе проширења односно реорганизације саме Уније. Указивање 
на практичне проблеме у функционисању институција ЕУ, и проблеме са којима се данас сусреће сама 

Унија. Припрема колоквијума и испита. Евалуација реализоване наставе и анализа њених резултата. 

 

Литература: 

[1]. Радуловић З., и Радуловић М., (2011), Право Европске Уније, Висока школа за пословну економију и 

предузетништво, Београд. 

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе:  
Предавања су аудиторна, и изводе се у амфитеатру са свим студентима.  Вежбе  се изводе по групама 
студената у слушаоницама и то:  (1) као аудиторне, где се даље разрађују  поједине теме са предавања;  (2) 

као  презентационе где се презентују правна регулатива и практични проблеми у функционисању 

институција ЕУ. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена 40 Завршни испит  Поена 60 

активност у току предавања 10 усмени испит 60 

колоквијум-први 15   

колоквијум-други 15   
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