
 

 

Студијски програм/студијски програми :  МАС политикологије - међународне студије  

Врста и ниво студија: Мастер академске студије 

Назив предмета:  Институционално право Европске уније 

Наставник (Презиме, средње слово, име): Кнежевић Предић П. Весна, Хрњаз Р. Милош 

Статус предмета: Изборни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: 

Циљ предмета 

У оквиру курса Институционално право ЕУ студенти ће се упознати са основним нормама и правилима остваривања 

правностваралачке функције органа Европске уније. Предмет изучавања представљају: овлашћења институција и правни 

оквир њиховог остваривања и, посебно, правосудна контрола поштовања начела законитости. Циљ овог курса је да 

оспособи студенте за самосталну анализу правностваралачких функције органа ЕУ и примену тих знања у конкретним 

ситуацијама. 

Исход предмета  

Студенти стичу знање које им омогућава разумевање категоријално појмовног апарата материје изучавања и разумевање 

јуриспруденције Суда правде Европске уније и представља основу за развој критичког мишљења. Оспособљени су да 

познавањем научне методологије примене стечено знање у решавању проблема у новом или непознатом окружењу у 

образовно-научном пољу студија. Студенти на курсу Институционално право ЕУ стичу способност да синтезом стечених 

знања и доступних информација предвиде последице активности које су регулисане овим нормативним системом. Кроз 

развој комуникационих способности студенти ће бити оспобљени да на јасан и недвосмислен начин пренесу стечено знање 

научној и широј јавности, као и да унапређују сарадњу у области студија. Стечена знања представљају и поуздан основ за 

њихово даље академско усавршавање. Студенти ће током овог курса научити да стручно обављају задатке у оквиру својих 

будућих улога у државним органима, међународним организацијама или истраживачким институтима и нај тај начин 

допринесу процесу интерграције Србије у ЕУ. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

1. Институционално право Европске уније после Лисабона; 2. Овлашћења Европске уније: унутрашња овлашћења; 3. 

Овлашћења  Европске уније : спољашња овлашћења; 4. Принцип владавине права у праву ЕУ; 5. Принцип 

институционалног баланса; 6. Правосудни систем ЕУ; 7. Тест; 8. Контрола законитости рада институција ЕУ- појам и 

класификација; 9. Јавни механизам контроле I; 10.  Јавни механизам контроле II; 11. Студија случаја; 12. Приватни 

механизам контроле  I; 13. Приватни механизам контроле  II; 14. Студија случаја; 15. Презентације студије случаја и 

студентских радова 

Практична настава: Студија случаја;  Студијски истраживачки рад  

Провера знања: Презентације студија случаја, писмени тест 

Литература  
а) основна:  

В. Кнежевић-Предић, З. Радивојевић, Институције и право Европске уније, у изради (280 стр) 

б) допунска:  

Damian Chalmers and Giorgo Monti, European Union Law, Text and Materials, Updating Supplement, Cambridge University Press, 

2012, str. 1-100. 

P. Craig, G. de Burca, EU Law Text, Cases and Materials, 5th edition, Oxford University Press, pp. 82-143, 502- 575. 

F. Emmert, European Union Law: Cases, Kluwer Law International, The Hague, 2000. 

A. Arnull, The European Union and its Court of Justice, Oxfoрd University Press, 2003. 

H. de Waele, The Role of the European Court of Justice in the Integration Process: A Contemporary and Normative Assessment, 

Hanse Law Review, Vol 6, No 1, 2010.   

I. Ward, A Critical Introduction to European Law, Third Edition, Cambridge University Press, Cambridge, 2009. 

Kонсолидована верзија оснивачких уговора (Доступно на: http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/08/st06/st06655-

re07.en08.pdf) 

Број часова  активне наставе Остали часови 

Предавања:  

2 

Вежбе: 1 Други облици наставе: Самостални 

истраживачки рад: 1 

Методе извођења наставе: предавања; презентације; студије случаја 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања  писмени испит  

практична настава  усмени испит 50 

кoлоквијум-и 30 ..........  

семинар-и 20   
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