Табела 5.1 Спецификација предмета на студијском програму докторских студија
Назив предмета: Владавина права на универзалном и регионалном плану
Наставник или наставници (презиме, средње слово име): Кнежевић-Предић П. Весна, Самарџић Ј.
Слободан, Данковић Степановић М. Сања, Мишчевић Н. Тања
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 10
Услов:
Циљ предмета
Циљ предмета је изучавање примене и развоја начела владавине права у процесу регионалних и
глобалних интеграција. Осим тога, циљ је и продубљивање познавања нормативног поретка и
доктрине у области правног регулисања заједничких јавних политика у Европској унији,
међународним организацијама и партикуларним режимима различитих врста и домена примена.
Студенти овим стичу знања и способности за самосталан научноистраживачки рад у овим
областима и могућност овладавања специфичним вештинама неопходним за практично деловање.
Исход предмета
Савладавање материје која се изучава у оквиру предмета треба да код студената развије знање,
вештине, способности и компетенције да: самостално решавају практичне и теоријске проблеме
везане за владавину права на међународном и регионалном плану, организују и остварују развојна и
научна истраживања; укључе се у међународне научне пројекте; критички посматрају постојеће
механизме деловања владавине права и прате и предвиђају даље правце развоја; комуницирају на
професионалном нивоу у саопштавању научно-истраживачких резултата на научним
конференцијама, објављују у научним часописима; доприносе развоју научних дисциплина
међународно јавно, међународно приватно и привредно право, међународне организације.
Савладавање материје происходи темељним познавањем нормативног оквира и теоријске мисли
овим областима знања, као и способношћу за повезивање усвојених знања са достигнућима из
сродних области.
Садржај предмета
Владавина права: концепт, историјско значење, домен примене и нормативно дејство; Порекло идеје
владавине права – концепт управљања унутрашњим процесом интеграције (држава као политичка
заједница); Правна правила и обичаји као референтни оквир међународне политике; Европска унија
и владавина права: конституционализација уговорних начела и норми; Европска унија и владавина
права: материјални домен примене; Европска унија и владавина права: домашај правосудне
контроле (надлежност, активна и пасивна легитимација); Остала искуства регионалних интеграција
из угла владавине права; Процес претварање међународног права у универзално право – идеје,
теорије, пракса; Владавина права на универзалном нивоу: Уједињене нације и владавина права;
Владавина права: правностваралачки процес, имплементација и правосудна контрола; Владавина
права и партикуларни међународни режими: партикуларизација в. универзализација; Владавина
права у пословним односима: заштита иностраних улагања, конкуренције и интелектуалне својине;
Настајање универзалног поретка у духу владавине права – отворени процес разрешења односа
између права и силе
Препоручена литература
Nollkaemper, A., National Court and the International Rule of Law, Oxford University Press, 2011;
McCorquodale, The Rule of law in international and comparative context, 2010; Brownlie, J, The rule of
law in international a affaires, Martinus Nijhoff Publisher 1998, Piana, D, Judicial Accountabilities in the
new Europe: From Rule of Law to Quality of Justice, 2010, ASHGATE; Bulmer, S, Lequesne, C, The
Member States of European Union, 2013, Oxford University Press; Bogdandy, A. von, Bast, J, Principles
of European Constitutional Law, Habermas, J., The Crisis of the European Union: A Response, 2012,
Polity Press.
Број часова активне наставе: 7
предавања: 4
Студијски истраживачки рад: 3
Методе извођења наставе
Предавања, студијски истраживачки рад, есеј, студија случаја, симулација, консултације
Оцена знања (максимални број поена 100)
Активност на настави: 20; Семинарски рад: 20 или Презентација пројекта: 20; Есеј: 10; Завршни
испит: 50

