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Услов:  
Циљ предмета  

Право Европске уније изучава базичне концепте и институте правног поретка ЕУ. Студенти ће 
имати прилику да спознају правну природу овог система правила, кроз стицање знања о изворима 
права ЕУ, његовом односу са националним правом и улози Суда правде ЕУ у контроли 
законитости. Циљ овог курса је да припреми студенте за самосталну анализу правних питања 
процеса европских интеграција.  

 

Исход предмета  
 Студенти стичу знања која ће им омогућити да коришћењем стручне литературе изграде и 
формулишу аргументацију у решавању проблема из области студија. У том погледу се развија 
њихова способност анализе система права EУ и јуриспруденције Суда правде Европске уније, као 
и синтезе стечених знања. Студенти ће ће бити оспособљени да прикупљају и тумаче релевантне 
податке из предметне материје, као и да обавештавају ширу и стручну јавност о резултатима свог 
рада, кроз развој вештина које ће им олакшати комуникацију и сарадњу у области студија и 
праћење новина. Студенти ће своје стечено знање из Права Европске уније искористити да 
стручно обављају задатке у оквиру својих будућих улога у процесу европских интеграција.  

 

Садржај предмета  
Теоријска настава  

 Правни поредак ЕУ; Извори права ЕУ; Међународни уговори као извор права ЕУ; Комунитарни 
акти као извори права ЕУ; Општи принципи као извори права ЕУ; Однос националног права и 
права ЕУ; Принцип надређености и принцип непосредног деловања; Правосудни систем ЕУ ; 
Поступци пред Судом – директне тужбе; Поступак прибављања одлуке о претходном питању ; 
Принцип институционалног баланса ; Заштита људских права у ЕУ; Устав ЕУ  

Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад  
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Број часова активне наставе  Остали часови  

Предавања: 2  
Вежбе: 
2  Други облици наставе:  Студијски истраживачки рад:  

Методе извођења наставе:  

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит  
активност у току предавања  писани испит 
практична настава 10 усмени испит    60 
колоквијум-и 30  
семинар-и   


