
 

Студијски програм/студијски програми: МАС политикологије – међународне студије 

Врста и ниво студија: Мастер академске студије  

Назив предмета: Увод у право САД 

Наставник (Презиме, средње слово, име): Данковић Степановић  М. Сања  

Статус предмета: Изборни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: 

Циљ предмета 

Курс има за предмет изучавања основе правног система Сједињених Америчких Држава, као једног од два базична 

стуба савремене глобалне правне цивилизације. Циљ предмета је упознавање са најважнијим институтима америчког 

права, институционалним оквирима у којима се остварује - са посебним освртом на систем судова, као и са основим 

решењима у појединим правним областима, а полазећи од специфичног федералног концепта и значаја тековина 

обичајног права. Посебан значај биће указан паралелама решења америчког права према моделу који за односно 

питање усваја континентална, односно европска правна школа, са једне, и домаће право, са друге стране.   

Исход предмета  

По окончању наставе, очекује се да студент поседује основе заокруженог теоријског знања о  изворима и принципима 

функционосања права САД , са једне стране, затим о основним решењима појединих гранама правна, са друге стране, 

као и да стекне сазнање о паралелним решењима америчког и европског права у појединим базичним правним 

областима. Исход предмета такође представља и овладавање вештином правног резоновања, која укључује правну 

аргументацију, доношење вредносних судова и закључивање. Најзад, исход учења подразумева способност примене 

стечених знања и вештина у циљу решавања сложених проблемских ситуација у непознатом, односно 

мултидисциплинарном окружењу, и предметима са елементом иностраности, као и критичке анализе, процене и 

синтезе различитих упоредно-правних решења.   

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Основна обележја и класификација правног система САД; Историја права САД; Правна логика, култура и професија; 

Извори права САД; Прецедентно право; Тумачење права; Судски систем САД; Уставно право САД; Административно 

право САД; Имовинско право САД; Уговорно право  САД; Накнада штете; Процесно право  САД; Кривично право 

САД; Породично право САД; Радно право  САД; Компанијско право  САД; Антимонополско право САД; Право 

интелектуалне својине; Право иностраних  улагања; Међународне пословне трансакције.   

Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки  рад 

Литература  
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б) допунска 

1. American Law: The Introduction, Friedman l.; 2. Fundamentals of American Law, Morrison A.; 3. Introduction to American 

Law: Designed As a First Book for Students, Walker T., Bates C.; 4. Introduction to the Law and Legal System of the United 

States, Burnham W. (American Casebook Series, 3rd ed.); 5. An Introduction to the Law of the United States, Clark D. and 

Ansay T. (Kluwer, 2nd ed.); 6. An Introduction to the Anglo-American Legal System-Readings and Cases, Bodenheimer E., 
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Број часова  активне наставе Остали часови 

Предавања: 

2 

Вежбе: 

1 

Други облици наставе:  Студијски 

истраживачки рад: 1 

Методе извођења наставе: предавања, семинарски рад, есеј, студије случаја, анализа садржаја, радионица, 

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   


