
 

Студијски програм/студијски програми: МАС политикологије - међународне студије, МАС соц. пол.  
Врста и ниво студија: Мастер академске студије 
Назив предмета: Права странаца 
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Статус предмета: Изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: 
Циљ предмета 
Права странаца представља засебну научну област, у ширем контексту Међународног приватног права, која за 
предмет изучавања има правни појам и положај страних лица у домаћој земљи, као и различите приватно-правне 
односе у које они у том својству ступају. Материјалне норме о правима странаца опредељују да ли странац на 
домаћој територији може, и да ли условно или безусловно, да ужива одређена права. Садржински гледано, 
програм курса конципиран је тако да се питања права странаца изучавају првенствено у домену права на боравак 
и настањење, процесно-правног положаја пред судом и у сфери различитих приватно-правних односа: 
породичних, наследних, својинских, уговорних, привредних, радноправних и односа код накнаде штете. 
Исход предмета  
По завршетку извођења наставе, очекује се да студент поседује заокружено теоријско знање из области положаја 
и права страних лица, и то како странаца у домаћој земљи, тако и основних упоредно-правних решења о правима 
домаћих субјеката у иностранству, са једне стране, као и да овлада вештином примене основних института и 
правила ове дисциплине у конкретним чињеничним случајевима, са друге стране. Исход учења обухвата и 
способност анализе, синтезе и пројектовања решења, односно последица, повезивања стечених знања и вештина у 
циљу решавања сложених проблема у новом, односно мултидисциплинаром окружењу, а нарочито развоја 
критичког мишљења и приступа, заснованог на постулатима професионалне етике. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Појам и класификација Права странаца; Права странаца и Право људских права; Држављанство, апатриди и право 
азила; Административна права странаца (улазак, кретање, боравак и настањивање);  Облигациона и стварна права 
странаца;  Наследна права странаца;  Породична права странаца;  Процесноправни положај странаца пред 
домаћим судом;  Одговорност странца за накнаду штете;  Обављање пословне делатности у иностранству;  
Правни положај страних инвеститора;  Радна права странаца;  Права странаца у области заштите интелектуалне 
својине. 
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Број часова  активне наставе Остали часови 
Предавања: 
2 

Вежбе: 
1 

Други облици наставе: 
Kонсултације: 1 

Студијски 
истраживачки рад: 

Методе извођења наставе: предавања, семинарски рад, есеј, радионица, студија случаја, симулација, 
консултације 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит  поена 
активност у току наставе 10 писмени испит  
практична настава 5 усмени испт 60 
колоквијум-и 15 ..........  
семинар-и 10   


