
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОГ 5.2. КЊИГА ПРЕДМЕТА 
 

НА СТУДИЈСКОМ ПРОГРАМУ 
ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА 

JAВНО ПРАВО



А. ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ И ДРУГЕ ОБАВЕЗНЕ АКТИВНОСТИ 
НА СТУДИЈСКОМ ПРОГРАМУ ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА 

 
1. Обавезни предмети на студијском програму докторских студија: 

 
Табела 5.1 Спецификација  предмета  на студијском програму докторских студија 
Назив предмета:                      Методологија научног истраживања 
Наставник или наставници: Проф. др Неђо Даниловић, Проф. Др Борис Кривокапић 
Статус предмета:                     Обавезни   
Број ЕСПБ:                              15  
Услов: 
Циљ предмета 
Стицање нових и проширивање постојећих знања о основним методама нучног сазнања и истраживања, 
општенаучним методама и методама за прикупљање података у правним наукама, различитим теоријско-
методолошким приступима у истраживању друштвених појава; концептуализацији, пројектовању и 
реализацији научних истраживања; сређивању, обради и анализи података и закључивању на основу 
података прикупљених у процесу истраживања. 
Исход предмета  
Теоријска и практична знања о методама, номотехникама, инструментима  и  поступцима који се користе у 
научним истраживањима. Оспособљавање студената за концептуализацију-реконцептуализацију, 
самостално вођење и реализацију научноистраживачких пројеката. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
1. Увод у теорију Методологије научних истраживања (појам, функције, постулати и принципи науке, 

категоријално-појмовни апарат у науци; однос између опште и посебних методологија наука, 
метаметодологија ...) 

2. Основне методе научног сазнања и истраживања у правним наукама (аналитичке и синтетичке основне 
методе)  

3. Општенаучне методе у правним наукама (хипотетичко-дедуктивна метода, метода моделовања, 
статистичка метода, компаративна метода (упоредно правна метода), догматска метода). 

4. Теоријско-методолошке основе научног истраживања. Појам, битна својства и класификација научних 
истраживања. Основна структура истраживања.  

5. Пројектовање истраживања: концептулизација и реконцептулизација. Избор теме за истраживање. 
Пројекат истраживања као научни и оперативно-организацијски документ. Структура нацрта научне 
замисли пројекта истраживања. 

6. Пројектовање истраживања: Формулација проблема, предмета и циљева научног истраживања. 
7. Пројектовање истраживања: постављање хипотеза и индикатора истраживања; утврђивање начина 

(метода) истраживања; научна и друштвена оправданост истраживања. 
8. Методе за прикупљање података: Метод испитивања (интервју, анкета и тест); Метода посматрања; 

Метода експеримента.                                                                                                                                                                 
9. Оперативне методе прикупљања података: Анализа (садржај) докумената; Метода студија случаја; 

Биографска метода.                                                                                                                                            
10. Реализација истраживања: израда инструмената и планова истраживања и идентификација извора 

података о правним појавама и процесима. Прикупљање, сређивање и обрада података прикупљених 
истраживањем. 

11. Анализа података. Провера хипотеза. Научно закључивање на основу података. 
12. Израда извештаја о истраживању и резултатима истраживања. 
13. Академске вештине у изради докторске дисертације: принципи и начела академског писања научних 

радова. 
14. Претраживање и коришћење података из научних база података: Практичан рад на претраживању 

научних база података. 
15. Етика научног истраживања 
 
Практична настава  



Практичне вежбе у изради инструмената појединих метода исзтаживанја, претраживању научних база 
података, пројектованју истраживања и писању научних радова. 
Препоручена литература  
 
Основна:  
1. Радомир Лукић, Методологија права, Правни факултет, Београд 1987. 
2. Della Porta, Donatella / Keating, Michael: Approaches and Methodologies in the Social Sciences, Cambridge Univrsity Press, New York, 

2008. 
3. Славомир Милосављевић, Иван Радосављевић, Основи методологије политичких наука, Службени гласник, Београд, 2000. и 

2006. 
4. Богдан Шешић, Основи методологије друштвених наука, Београд 1988. 
5. Џевад Термиз, „Проблеми мета методологије“, Универзитет у Сарајеву, Факултет политичких наука, Сарајево, 2016. 
6. Термиз, Џ., методологија друштвених наука, Графит, Тузла, 2006. 
7. Станислав Фајгељ: "Методе истраживања понашања", објавио Центар за примењену психологију, Ђусина 7, Београд  (делови 

програма који нису обрађени у претходној литератури) 
8. Неђо Даниловић, Радосављевић Иван, Термиз Џевад, Гордић Миодраг, Статистика у истраживању друштвених појава, Завод за 

издавање уџбеника, (Цолографx, 242 стр. ; 24 цм), Београд, 2016. 
9. Неђо Даниловић, Метод анализе садржаја докумената са инструментима, Задужбина андрејевић, Београд, 2015.   
10. Славомир Милосављевић, Иван Радосављевић, Основи методологије политичких наука, Службени гласник, Београд, 2000. и 

2006. 
11. Србобран Бранковић Методи искуственог истраживања друштвених појава,  Београд, 1998. 
12. Умберто, Е., Како се пише дипломски рад, Народна књига, Београд, 2000. 
13. Милосављевић, С.: Истраживање политичких појава, Београд 1980. 
 

Додатна:  
 

1. Џевад Термиз, Славомир Милосављевић, Практикум из методологије политикологије (друго измењено, допуњено и 
проширено издање), Факултет политичких наука у Сарајеву и Међународно удружење методолога друштвених наука у 
Београду, Сарајево-Београд, 2018.-462 стр. : граф. Прикази ; 24 цм ; ИСБН 978-9958-598-79-1 (Факултет политичких наука, 
Сарајево); ИСБН 978-86-920023-1-1 (Национална ИСБН агенција Републике Србије) ; ЦОБИС.ИД 25678086. 

2. Даниловић Неђо, Славомир Милосављевић, Драган Манојловић, Војислав Јовић, Оливера Милутиновић, Безбедносна 
аналитика,Беосонг, Београд, 2018. 

3. Даниловиц Недјо, Базић Миљојко, Нацрт научне замисли, Мегатренд Ревија, бр. 1 и 2. 2015.  
4. Миодраг Гордић, Модални експеримент у истраживању потенцијалног система безбедности, Медоја центар „Одбрана“, Београд, 

2011, ИСБН 978-86-355-0326-6. 
5. Ратко Зеленика, Методологија и технологија израде знанственог и стручног дјела -дизајнирање текста знаствених, 

знанственостручних и стручних дјела, књига дванаеста, Нови Винодолски : Наклада Кварнер д.о.о., Ријека, 2017., 1712 стр. : 
илустр.; 24 цм (Знанствена и академска библиотека – Знанствене књиге и свеучилишни уджбеници), ИСБН 978-953-7773-7. 

6. Митхат Шамић, Како настаје научно дело - Увођење у методологију и технику научноистраживачког рада – општи приступ, 
Осмо и каснија издање, Свјетлост, Сарајево, 1990. 

Број часова  активне наставе:           150 Теоријска настава:  90 Практична настава:            60 
Методе извођења наставе 
/Класичним методама уз активно учешће студента-докторанта у креативним групама на изради оперативног научног документа: 
„Нацрт научне замисли пројекта истраживања“ који треба да буде предат у писаној форми и одбрањен усмено пред предметним 
наставником и групом. Посебан метод који ће бити примењен у настави из овог предмета јесте практична демонстрација израде 
инструмената и планова истраживања од стране студената уз менторско вођење наставника. 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 
                                                                                                                                                                                                         Поена                                                                                                                                                              
Присуство на настави                                                                                                                                                                       10 
Колоквијум из увода у методологију научних истражовања                                                                                                          20 
Израда нацрта научне замисли пројекта истраживања, са инструментима и плановима истраживања                                  40 
Усмени испит                                                                                                                                                                                     30 
Начин провере знања могу бити различити : (писмени испити, усмени испт, презентација пројекта, семинари итд...... 
*максимална дужна 1 страница А4 формата 

 
 
 



Табела 5.1 Спецификација  предмета  на студијском програму докторских студија 
Назив предмета:  Савремени правни системи 
Наставник или наставници: Проф. др Срђан Ђорђевић, Доц. др Душан Јеротијевић 
Статус предмета: Обавезан 
Број ЕСПБ:   15 
Услов: 
Циљ предмета 
 
Оспособљавање студената да разумеју и примењују право у случајевима када долази до тзв.тачака везивања и додра 
различитих правних система који су у савременим условима глобализације честа појава. Ова изучавања су посебно 
важна за разумевање и примену права у Европској унуји и у односима са Европском унијом где долази до мешања и 
преплитања англосаксонског и европскоконтиненталног права. 
 
Исход предмета 
 
Способност да се схвати и одреди стварно значење правних аката који потичу из различитих система и да се пронађу 
њихови корелати у другим системима или разумеју њихове посебности.   
 
Садржај предмета  
Теоријска настава 
Појам и класификација савремених правних система, Франццуско право, Аустријскоправо, Немачко право, Швајцарско 
право, Словенско'руско право, Енглеско право, Право САД , Исламско право, Кинеско право , Јапанско право, 
Хиндуистичко право, Јевејско право. 
 
Практична настава 
Анализа конкретних правних аката из одређеног система и упоређење са корелатом из других система 
 
Препоручена литература  

1. Др Милан Петровић: Увод у велике правне и управне системе , Свен Ниш , Ниш, 2013. 
2. Будимир Кошутић.     Уводу велике правне системе данашњице , Слубени лист СРЈ , Београд , 2002. 
3. Миодраг Јовичић.       Велики уставни системи , Светоѕар Марковић, Београд, 1984. 
4. Rene  David:                 Les grands systemes de driot contemporains , Dalozz , Paris , 1978. 
5. K,Zweigert , H.Kotz:    Introdduction to comparative law ,  Clarendon press, Oxford, 1993. 

 
Број часова  активне наставе:           Теоријска настава: 6 СИР:            6 
Методе извођења наставе 
 Уводна предавања, дискусиони и семинарски начин рада 
Оцена  знања (максимални број поена 100)                                                                                                         Поена 
Присуство на конултативној настави                                                                                                                            10 
Активност на семинарским облицима рада                                                                                                                  20 
Семинарски рад                                                                                                                                                              40 
Усмени испит                                                                                                                                                                  30 
Начин провере знања могу бити различити : (писмени испити, усмени испт, презентација пројекта, семинари 
итд......усмени испитили израда пименог рада на договорену тему 
*максимална дужна 1 страница А4 формата 

 



Табела 5.1 Спецификација обавезних предмета на студијском програму докторских студија 
Назив обавезне активности: СИР на изради пројекта докторске дисертације 
Наставник или наставници: Ментори и наставници на докторским студијама 
Статус активности: Обавезна активност 
Број ЕСПБ: 10 
Услов: Одслушани обавезни предмети, Методологија научноистраживачког рада и Савремени правни системи, као и по три 
изборна предмета у другом и трећем семестру студија. 
Циљ СИР-а на изради пројекта докторске дисертације 
Оспособљавање студената за самосталну концептуализацију научноистраживачког пројека докторске дисертације, односно за 
успостављање научно теоријске основане замисли истраживања конкретног проблема и предмета докторске дисертације који 
може бити било који јавноправни реалитет друштвене стварности подобан за научно истраживање, те оспособљавање 
студента за израду ваљаних и поузданих инструмената за истраживање и потребних планова за израду докторске дисертације. 
Исход СИР-а на изради пројекта докторске дисертације  
Основни исход овог обавезног предмета у четвртом семестру студија јесте оспособљеност студенат да, после одслушаних 
обавезних предмета и јавно одбрањеног Нацрта научне замисли пројекта истраживања, припреми и изради пројекат докторске 
дисертације који обухвата: предлог Нацрта научне замисли пројекта докторске дисертације, планове и инструменте за 
истраживање предмета докторске дисертације.  
Садржај предмета 
Практична израда пројекта истраживања на реалну тему докторске дисертације у складу са методолошком теоријом 
концептуализације научноистраживачких пројеката, према следећим елементима: 

I. Израда нацрта научне замисли пројекта докторске дисертације 
1. Формулација проблема истраживања 
2. Одређење предмета истраживања 
3. Циљеби истраживања 
4. Хипотезе, варијабле и индикатори од којих се полази у истраживању 
5. Начин истраживања 
6. Научна и друштвена оправданост истраживања 

II Израда планова за истраживање предметне теме докторске дисертације  
1. Термински план израде докторске дисертације 
2. План кадрова који ће бити ангажовани у процесу истраживања на изради докторске дисертације 
3. План материјалмно техничких средстава потребних за израду докторске дисертације 

III Израда инструмената за планиране методе истраживања у нацрту пројекта докторске дисертације 
1. Израда инструмената за примењене општенаучне методе истраживања 
2. Израда инструмената за примењене методе за прикупљање података 
3. Израда методолошких поступака за одабране методе истраживања 

Препоручена литература  
1. Ратко Зеленика, Методологија и технологија израде знанственог и стручног дјела: Дизајнирање текста знанствених, 

знанственостручних и стручних дјела, књига дванаеста, Наклада Кварнер д.о.о., Ријека, 2017. 
2. Џевад Термиз, Славомир Милосављевић, Практикум из методологије политикологије, друго измењено, допуњено и 

проширено издање, Амос Граф д.о.о., Сарајево 2018. 
3. Умберто Еко, Како се пише дипломски рад, Народна књига/Алфа, Београд, 2000.  
4. Радомир Лукић, Методологија права, Правни факултет, Београд 1987. 
Број часова  активне наставе         Теоријска настава:           0                                СИР = 8 
Методе извођења наставе 
Практична демонстрација израде пројекта докторске дисертације 
Оцена  знања (максимални број поена 100): Јавна одбрана пројекта докторске дисертације - 100 
Начин провере знања могу бити различити:(презентација пројекта и одбрана пројекта пред ккомисијом факултета) 

1. Квалитет предлога Нацрта научне замисли Пројекта докторске дисертације .....................................................   40 
2. Квалитет предлога инструмената за одабране методе које ће се применити у докторској дисертациј .............. 30 
3. Квалитет предлога планова истраживања у пројекту докторске дисертације ....................................................... 30 

*максимална дужна 1 страница А4 формата 
 
 
 
 
 



Табела 5.1 Спецификација обавезних предмета на студијском програму докторских студија 
Назив обавезне активности: Јавна одбрана пројекта докторске дисертације 
Наставник или наставници: Акредитовани ментори и наставници на ДАС: проф. др Срђан Ђорђевић; проф. др Борис 
Кривокапић; проф. др Неђо Даниловић; проф. др Зоран Јеротијевић, проф. др Снежана Стојановић, доц. др Милан Рапајић и 
доц. др Душан Јеротијевић. 
Статус активности: Обавезна активност 
Број ЕСПБ: 10  
Услов: Одслушани обавезни предмети, Методологија научноистраживачког рада и Савремени правни системи, као и по три 
изборна предмета у другом и трећем семестру студија и урађен пројекат докторске дисертације. 
Циљ јавне одбране пројекта докторске дисертације 
Оспособљавање студената за самостално представљање свих елемената пројекта докторске дисертације пред компетентном 
комисијом Пословног и правног факултета, односно за аргументовано и научно засновано представљање предлога Нацрта 
научне замисли пројекта докторске дисертације, предлога инстумената за научне методе које ће се применити у истраживању 
предмета докторске дисертације, и представљање предлога планова (плана времена, плана кадрова и плана материјалних 
средстава за израдгу докторске дисертације) за истраживање предложене теме докторске дисертације.  
Исход јавне одбрани пројекта докторске дисертације  
Основни исход овe обавезнe предметне активности на студијском програму докторских академских студија јавног права у 
четвртом семестру студија јесте оспособљеност студенат да, после одслушаних обавезних и изборних предмета и урађеног 
пројекта докторске дисертације, пред компетентном комисијом Факултета, на аргументован начин одбрани предложени 
пројекат докторске дисертације, с тежиштем на научно заснованом објашњењу сваког елемента пројекта: проблема, предмета 
и циљева истраживање докторске дисертације, хипотеза од којих полази у истраживању у докторској дисертацији, метода које 
планира применити у докторској дисертацији и научне и друштвене оправданости израде докторске дисертације на 
предложену тему. Значајан исход овог предмета јесте да студент практично пред комисијом покаже способност демонстрације 
предлога ваљаних инструмената и планова за истраживање предмета докторске дисертације, и спремност да прихвати 
аргументоване и научно засноване предлоге и сугестије чланова комисије усмерене на квалитативну дораду предложеног 
пројекта докторске дисертације.  
Садржај предмета 
Одбрана научног пројекта на реалну тему докторске дисертације, пред компетентном комисијом Пословног и правног 
факултета, у складу са методолошком теоријом концептуализације научноистраживачких пројеката, према следећим 
елементима: 

I. Одбрана елемената нацрта научне замисли пројекта докторске дисертације 
1. Аргументовано образлижење основне истраживачке идеје у докторској дисертацији, њеног научног и друштвеног значаја 

и презентовање резултата истраживања других иностраних и домаћих аутора о проблему истраживања. 
2. Представљање предмета истраживања у докторској дисертацији са његовом теоријском заснованошћу и категоријално 

појмовним системом, операционализацијом на структуралне чиниоце и временским, просторним и дисциплинарним 
одређењем. 

3. Аргументовано образложење научних и друштвених циљева који се намеравају достићи израдом докторске дисертације. 
4. Представљање хипотетичког оквира истраживања у докторској дисертацији, са тежиштем на саопштавању система 

хипотеза (генерална, посебне и појединачних хипотезаа са варијаблама и индикаторима) од којих докторант полази у 
истраживању и које резултатима истраживањем планира доказати или оповргнути. 

5. Саопштавање начина истраживања, односно научних метода,  техника и поступака које докторант планира применити у 
истраживању предмета докторске дисертације. 

6. Образложење научне и друштвене оправданост израде докторске дисертавције са јасно назначеним доприносом теорији 
уже научне области из које је предмет докторске дисертације, доприносом методологији и доприноом друштву. 

II Одбрана планова за истраживање предметне теме докторске дисертације  
1. Образложење терминског плана израде докторске дисертације. 
2. Образложење Плана кадрова који ће бити ангажовани у процесу истраживања на изради докторске дисертације, са 
коректно артикулисаним захтевима које докторант очекује од надлежних служби Факултета. 
3. Образложење План материјалмно техничких средстава која ће бити неопходна за израду докторске дисертације, са 
коректно артикулисаним захтевима које докторант очекује од надлежних служби Факултета, Универзитета и ресорног 
министарства за просвету, науку и технолошки развој Републике Србије. 

III Одбрана конкретних инструмената за планиране методе истраживања у нацрту пројекта докторске дисертације 
1. Образложење предлога нацрта инструмената за примену планираних општенаучних метода истраживања у докторској 

дисертацији, са способношћу уважавања и апсорбовања конструктивних предлога и сугестија чланова комисије Факултета и 
коректно исказаним очекивањима од надлежних служби Факултета у примени инструманата истраживања у процесу израде 
докторске дисертације.  

2. Образложење предлога нацрта инструмената за примену планираних метода за прикупљање података са начином 
њихове, примене, обраде и саопштавања резултата, са способношћу уважавања и апсорбовања конструктивних предлога и 
сугестија чланова комисије Факултета и коректно исказаним очекивањима од надлежних служби Факултета у примени ових 
инструманата у процесу израде докторске дисертације.  



3. Образложење оквирног плана израде Завршног рада – докторске дисертације. 

IV Одговори студента на питања чланова комисије у вези са пројектом докторске дисертације 
1. Аргументовани одговор на постављена питања чланова комисије Факултета. 
2. Прихватање аргументованих предлога и сугестија чланова Комисије у вези са дорадом пројектдокторске дисертације. 
3. Разрешавање свих дилема које има студент у вези са пројектом докторске дисертације. 

Препоручена литература  
5. Ратко Зеленика, Методологија и технологија израде знанственог и стручног дјела: Дизајнирање текста знанствених, 

знанственостручних и стручних дјела, књига дванаеста, Наклада Кварнер д.о.о., Ријека, 2017. 
6. Џевад Термиз, Славомир Милосављевић, Практикум из методологије политикологије, друго измењено, допуњено и 

проширено издање, Амос Граф д.о.о., Сарајево 2018. 
7. Умберто Еко, Како се пише дипломски рад, Народна књига/Алфа, Београд, 2000.  
8. Радомир Лукић, Методологија права, Правни факултет, Београд 1987. 
Број часова  активне наставе        Теоријска настава:           0 СИР = 8 
Методе извођења наставе 
Практична демонстрација израде пројекта докторске дисертације 
Оцена  знања (максимални број поена 100): Јавна одбрана пројекта докторске дисертације - 100 
Начин провере знања могу бити различити:(презентација пројекта и одбрана пројекта пред ккомисијом факултета)         Поена 

4. Квалитет Пројекта докторске дисертације ......................................................................................................................   50 
5. Квалитет јавне одбране пројекта докторске дисертације пред Комисијом Факултета ...............................................   50 

*максимална дужна 1 страница А4 формата 
 
 
 



Табела 5.1 Спецификација обавезних предмета на студијском програму докторских студија 
Назив обавезне активности: Студијско истраживачки рад на изради пријаве докторске дисертације 
Наставник или наставници: Акредитовани ментори: проф. др Срђан Ђорђевић; проф. др Борис Кривокапић; проф. др Неђо Даниловић; 
проф. др Зоран Јеротијевић, проф. др Снежана Стојановић, доц. др Милан Рапајић и доц. др Душан Јеротијевић  
Статус активности: Обавезна активност 
Број ЕСПБ: 10 
Услов: Положени обавезни и изборни предмети и одбрањен Пројекат дисертација са остварених 110 ЕСПБ бодова 
Циљ пријаве докторске дисертације 
Израда пријаве докторске дисертације која представља самостални и оригинални рад докторанда уз активну консултацију са будућим 
ментором. 
Исход пријаве докторске дисертације 
Израдом пријаве докторске дисертације, докторанди су оспособљени да самостално конципирају елементе научне замисли за израду 
докторске дисертације, односно да у пријави покажу и увере Наставнонаучно веће Факултета да је тема дисертације подобна за 
истраживање и да је студент подобан за израду докторске дисертације на предложену тему.  
Садржај пријаве докторске дисертације 
I  Елементи за пријаву докторске дисертације: 

1. Предлог теме (назив теме) докторске дисертације. 
2. Основни подаци о студенту и његовим дотадашњим објављеним радовима. 
3. Проблем, предмет и циљеви докторске дисертације из којих се види да ј реч о оригиналној идеји, значајној за развој науке и њену 
примену, односно за развој правне научне мисли уопште. 
4. Опис садржаја докторске дисертације (структура по поглављима). 
5. Хипотезе од којих се полази у истраживању (систем хипотеза – генерална, посебне и појединачне хипотезе са варијаблама и 
индикаторима за њихово мерење, које ће бити потврђене или оповргнуте резултатима истраживанја. 
6. Методе које ће у истраживању бити примењене (основне методе сазнања, општемнаучне методе и методе прикупљања података са 
њиховим техникама, инструментима и поступцима. 
7. Очекивани резултати и научни допринос докторске дисертације одређеној ужој научној области јавног права или научној дисциплини 
унутар ње. 

II   Подношење пријаве докторске дисертације Научно-наставном већу Факултета, након испуњених обавеза, закључно са другом годином 
докторских студија. 
III  На захтев студента докторских студија, Наставно-научно веће Факултета, по прибављеном позитивном мишљењу посебно формиране 
комисије за оцену подобности теме и кандидата, разматра пријаву, одобрава/неодобрава тему за израду докторске дисертације и 
одређује ментора из реда професора акредитованих за менторско вођење докторанада, враћа пријаву на дораду или одбацује пријаву. 
IV Упућивање Одлуке Наставно-научног већа Факултета о одобравању теме за израду докторске дисертације надлежном органу 
Универзитета Унион „Никола Теска“ на птврђивање, чија је одлука коначна. 
Препоручена литература  
9. Ратко Зеленика, Методологија и технологија израде знанственог и стручног дјела: Дизајнирање текста знанствених, 

знанственостручних и стручних дјела, књига дванаеста, Наклада Кварнер д.о.о., Ријека, 2017. 
10. Џевад Термиз, Славомир Милосављевић, Практикум из методологије политикологије, друго измењено, допуњено и проширено 

издање, Амос Граф д.о.о., Сарајево 2018. 
11. Умберто Еко, Како се пише дипломски рад, Народна књига/Алфа, Београд, 2000. 
12. Правилник Пословног и правног факултета о поступку припреме и условима за одбрану докторске дисертације на факултет 
Број часова  активне наставе    Теоријска настава:         0 СИР = 8 
Методе извођења наставе 
Практична демонстрација израде пријаве теме за израду докторске дисертације 
Оцена знања (максимални број поена 100):  
Одобрење теме за израду докторске дисертације од стране Наставно-научног веће Факултета и потврђивање Одлуке од стане надлежног 
органа Универзитета Унион „Никола Тесла“ – 100. 
Начин провере знања могу бити различити:                                                                                                                                              Поена 

1. Квалитет пријаве докторске дисертације ..................................................................................................................................... 50 
2. Презентација пријаве дисертације од стране ментора Наставно научном већу Факултета и надлежној комисији Универзитету, са 

прихаватањем пријаве докторске дисертације ........................................................................................................................... 50 
*максимална дужна 1 страница А4 формата 

 



Табела 5.1 Спецификација обавезних предмета на студијском програму докторских студија 
Назив обавезне активности: Докторска дисертација (студијско истраживачки рад) 
Наставник или наставници: Акредитовани ментори: проф. др Срђан Ђорђевић; проф. др Борис Кривокапић; проф. др Неђо 
Даниловић; проф. др Зоран Јеротијевић, проф. др Снежана Стојановић, доц. др Милан Рапајић и доц. др Душан Јеротијевић 
Статус активности: Обавезна активност 
Број ЕСПБ: 20 
Услов: Положени сви обавезни и изборни предмети и испуњене друге обавезе предвиђене студијским програмом  
Циљ СИР-а који је у директној вези среализацијом докторске дисертације 
 
Реализацијом СИР-а који је у директној вези са докторском дисертацијом студент треба у потпуности да овлада методологијом 
научно-истраживачког рада, посебно концептуализацијом израде научноистраживачких пројеката у области правних наука, те да 
применом основних, теоријско методолошких, научно и апликативних знања и коришћењем адекватних научних метода, 
номотехника, инструмената и поступака, успешно спроведе научно истраживање у ужој научној области јавног права из које је 
предмет докторске дисертације.  
Исход СИР-а који је у директној вези среализацијом докторске дисертације 
Оспособљеност студента да уз примену научних метода, техника, инструмената и поступака и уз стриктно поштовање 
методолошких процедура и академских вештина самостално решава одређени научни правни проблем, односно да одређени 
јавноправни проблем коректно научно опише, класификује и типологизује, те да открива правилности и законитости јавноправних 
појава и научно објасни узрочно последичне везе међу чиниоцима те појава и ње саме са другим друштвеним појавама, као и да  
предлажи нова номотехнишка решења којима се унапређује правни систем савременог друштва. 
Садржај СИР-а који је у директној вези среализацијом докторске дисертације  

У сарадњи са потенцијалним ментором, студент у првом, другом, трећем, четвртом и петом семестру студија, уз усмеравање 
ментора и предметних наставника: 

1) израђује истраживачке семинарске радове из  предметних области студијског програма докторских студија; 
2) припрема и пред компетентном комисијом Факултета јавно брани пројекат докторске дисертације са тежиштем на: 

• формулацији проблема истраживања; 
• одређењу предмета истраживања;  
• дефинисању научних и друштвених циљева које треба достићи израдом докторске дисертације;  
• постављању система хипотеза (генералне, посебних и појединачних хипотеза са индикаторима) од којих се полази у 

истраживању;   
• утврђивању метода, номотехника, инстумената и поступака које ће се применити у израдо докторске дисертације, и  
• оцени научне и друштвене  оправданости израде докторске дисертације на предложену тему. 

3) припрема и у часописима са СЦИ листе публикује најмање један научни рада са СЦИ листе 
4) са рефератом учествује на најмање једном научном скупу међународног значаја; 
5) по једном у петом и шестом семестру реферише надлежној комисији Пословног и правног факултета о напретку 

истраживања на изради докторске дисертације; 
6) активно учествује у реализацији научноистраживачких пројеката који се реализују на Пословном и правном факултету и из 

предмета који обухвата научноистраживачки пројекат, објављује у научним часописима  радове који су у вези са 
докторском дисертацијом; 

Препоручена литература  
13. Одабрани извори научне литературе садржане у научним базама који се односе на обавезне предметне активности НИР-а које су у 

директној вези с реализацијом докторске дисертације. 
14. Зборници са научних скупова; 
15. Правилник Пословног и првног факултета о докторским студијама. 
16. Правилник Пословног и правног факултета о поступку припреме и условима за одбрану докторске дисертације на факултету. 
Број часова  активне наставе    Теоријска настава:                     0 СИР = 18 
Методе извођења наставе 
Практична демонстрација израде семинарског рада, научних радова, нацрта научне замисли пројекта докторске дисертацијеи. 
Оцена  знања (максимални број поена 100):  
1. Оцена научних чланака у часописима са СЦИ листе или листе ресорног министарства за науку ...........................................                 30 
2. Оцена научног рада са научног скупа међународног значаја и његово објављивање у зборнику радова ................................                30 
3. Квалитет првог реферисања о напретку истраживања ...................................................................................................................               10 
3. Квалитет осталих активности СИР-а у директној вези са докторском дисертацијом ................................................................                  40 
Начин провере знања могу бити различити: писмени радови, претраживање извора литературе у научним базама података и усмене 
реферисање пред коммисијом Факултета о напретку истраживања.  

*максимална дужна 1 страница А4 формата 
 
  



Табела 5.1 Спецификација обавезних предмета на студијском програму докторских студија 
Назив обавезне активности: Истраживања садржана у завршном раду 
Наставник или наставници: Акредитовани ментори: проф. др Срђан Ђорђевић; проф. др Борис Кривокапић; проф. др Неђо 
Даниловић; проф. др Зоран Јеротијевић, проф. др Снежана Стојановић, доц. др Милан Рапајић и доц. др Душан Јеротијевић 
Статус активности: Обавезна активност 
Број ЕСПБ: 10 
Услов: Положени сви обавезни и изборни предмети, одобрена пријава докторске дисертације и испуњене друге обавезе 
предвиђене студијским програмом  
Циљ израде и јавне одбране докторске дисертације 
Самостално истраживање према одобремом садржају из Пријаве докторске дисертације, уз обавезни научни допринос ужој научној 
области права из које је предмет докторске дисертације и стриктно поштовање методологије израде научних дела и академске 
процедуре. 
Исход израде и јавне одбране докторске дисертације  
Успешним истраживањем главних структуралних чинилаца предмета докторске дисертације студент је оспособљен да самостално 
решава одређени научни правни проблем, односно да га уз примену научних метода, техника, инструмената и поступака, уз 
стриктно поштовање методолошких процедура и академских вештина научно опише, класификујеи типологизује, те да открива 
правилности и законитости правних појава и научно објашњава узрочно последичне везе међу чиниоцима тих појава и њих самих 
са другим друштвеним појавама, као и да  предлаже нова номотехнишка решења којима се унапређује правни систем Србије и 
правни системи савремених друштава и међународних организација и институција. 
Садржај: 
1. Претраживање научних база и одабир примарме литературе, према одобреном садржају докторске дисертације. 
2. Квалитативна и квантитативна анализа садржаја докумената одабране примарне литературе. 
3. Реализација истраживања применом одговарајућих инструмената одобрених у пројекту докторске дисертације 
4. Сређивање и груписање података прикупљених применом одобрених инструмената истраживања. 
5. Оцена добијених података, према одобреном садржају докторске дисертације. 
6. Консултација с ментором у вези с добијеним подацима и нивоом њихове обраде. 
7. Анализа сређених и груписаних података. 
8. Закључивање на основу добијених података. 
9. Израда извештаја о резултатима истраживања по појединим садржајима завршног рада докторске дисертације. 

 
Препоручена литература  
17. Закон о високом образованју Републике Србије, (Службени гласник РС бр. 27/2018 - dr. zakon i 73/2018). 
18. Правилник Пословног и првног факултета о докторским студијама. 
19. Правилник Пословног и правног факултета о поступку припреме и условима за одбрану докторске дисертације.  
Број часова  активне наставе         Теоријска настава:              0                СИР =  10 
Методе извођења наставе 
Практична демонстрација израде израде и јавне одбране докторске дисертације 
Оцена  знања (максимални број поена 100):  
1. Квалитет претраживања научних база података ........................................................................................................................ ... 20 
2. Квалитет анализе садржаја докумената примарне литературе .................................................................................................... 20 
3. Квалитет прикупљених података применом одобрених инструмената за прибављање података ....................................... .... 20 
4. Квалитет Извештаја о резултатима истраживања по појединим садржајима завршног рада докторске дисертације ............ 40 
 
Начин провере знања могу бити различити: (претраживање литературе у научним базама, самостални НИР, консултације са 
ментором итд. ...).  
*максимална дужна 1 страница А4 формата 

 
 



Табела 5.1 Спецификација обавезних предмета на студијском програму докторских студија 
Назив обавезне активности: Докторска дисертација (израда и одбрана завршног рада) 
Наставник или наставници: Акредитовани ментори: проф. др Срђан Ђорђевић; проф. др Борис Кривокапић; проф. др Неђо Даниловић; проф. др 
Зоран Јеротијевић, проф. др Снежана Стојановић, доц. др Милан Рапајић и доц. др Душан Јеротијевић 
Статус активности: Обавезна активност 
Број ЕСПБ: 30 
Услов: Положени сви обавезни и изборни предмети и испуњене друге обавезе предвиђене студијским програмом  
Циљ израде и јавне одбране докторске дисертације 
Самостално истраживање, израда и јавна одбрана оригиналног научног рада уз обавезни научни допринос ужој научној области јавног права из 
које је предмет докторске дисертације уз стриктно поштовање методологије израде научних дела и академске процедуре. 
Исход израде и јавне одбране докторске дисертације  
Успешним израдом и јавном одбраном докторске дисертације студент је оспособљен да самостално решава одређени научни јавноправни 
проблем, односно да га уз примену научних метода, техника, инструмената и поступака, уз стриктно поштовање методолошких процедура и 
академских вештина научно опише, класификујеи типологизује, те да открива правилности и законитости јавноправних појава и научно објашњава 
узрочно последичне везе међу чиниоцима тих појава и њих самих са другим друштвеним појавама, као и да  предлаже нова номотехнишка 
решења којима се унапређује правни систем Србије и правни системи савремених друштава и међународних организација и институција. 
Садржај. 
I  Модул: Израда завршног рада докторске дисертације: 

10. Уз стручно усмерење ментора, студент у шестом семестру студија самостални и интензивно ради на изради завршног рада докторске 
дисертације. 

11. Упоредо са израдом завршног рада докторске дисертације, докторанд извршава и друге обавезе које су везане за докторску дисертацију 
(једно реферисање о напретку истраживања на почетку шестиг семестра студија). 

12. Након завршетка рада на изради докторске дисертације, докторанд предаје дисертацију ментору на оцену. 
13. У складу са примедбама и сугестијама ментора, докторанд дорађује предату верзију докторске дисертације. 
14. Након што се уверио да је докторанд отклонио све примедбе и сугестије у тексту докторске дисертације и добио извештај од референта 

последипломских студија да је завршни рад прошао процедуру провере аутентичности текста, ментор доставља свој извештај о завршеној 
докторској дисертацији Наставно-научном већу Факултета, с захтевом да Веће формира комисију за оцену дисертације. 

15. Наставно-научно веће Факултета, на првој наредној седници, доноси Одлуку о формирању комисије за оцену докторске дисертације са 
захтевом да у предвиђеном року достави Извештај о оцени дисертације. 

16. Председник комисије, уз консултацију чланова комисије, сачињава извештај о оцени докторске дисертације и доставља га потписаног од 
стране свих чланова комисије Наставно-научном већу Факултета на усвајање. 

17. Наставно-научно веће Факултета усваја Извештај комисије о оцени докторске дисертације и доноси одлуку да се докторска дисертација са 
извештајем комисије изложи јавности у времену од 30 дана. 

18. Након истека од 30 дана Наставно-научно веће Факултета, на предлог надлежне службе, разматра извештај јавности на текст докторске 
дисертације и ако је он позитиван, на предлог руководиоца докторских студија, доноси Одлуку о заказивању јавне одбране и обавештавању 
јавности о месту и времену јавне одбране дисертације. 

II   Модул: Јавна одбрана завршног рада докторске дисертације: 
1. Припрема неопходне документације о јавној одбрани докторске дисертације (записника, одлуке и Уверења). 
2. Припрема сале за јавну одбрану докторске дисертацие. 
3. Отварање јавне одбране докторске дисертације и саопштавање података о кандидату. 
4. Реферат докторанда на јавној одбрани докторске дисертације (у времену од 45-60 минута). 
5. Изношење оцена о докторској дисертацији чланова комисије за јавну одбрану и постављање питања кандидату. 
6. Одговор кандидата на постављена питања чланова Комисије и присутне јавности на јавној одбрани дисертације. 
7. Повлачење Комисије, усаглашавање оцене и потписивање записника и Одлуке о одбрани докторске дисертације. 
8. Закључна оцена председника Комисије за јавну одбрану завршног рада дисертације и саопштавање Одлуке о одбрани докторске 

дисертације. 
9. Предаја докумената након завршетка јавне одбране докторске дисертације надлежној служби Факултета на архивирање 
10. Одлагање докторске дисертације са пратећом документацијом у репозиторијум докторских дисертација Пословног и правног факултета и 

Универзитета Унион „Никола Тесла“ и достављање једног примерка дисертације и целокупне документације у електронском облику у 
Репозиторијум Министарства просвете, науке и технолошког развоја, у року до три месеца. 

Препоручена литература  
20. Закон о високом образованју Републике Србије, (Службени гласник РС бр. 27/2018 - dr. zakon i 73/2018). 
21. Правилник Пословног и првног факултета о докторским студијама. 
22. Правилник Пословног и правног факултета о поступку припреме и условима за одбрану докторске дисертације.  
Број часова  активне наставе            Теоријска настава:              0            СИР = 20 
Методе извођења наставе 
Практична демонстрација израде и јавне одбране докторске дисертације 
Оцена  знања (максимални број поена 100):  
1. Оцена докторске дисертације од страна јавности и Комисије за оцену и јавну одбрану докторске дисертације ........................................  100. 
Начин провере знања могу бити различити: (претраживање литературе у научним базама, самостални НИР, реферисање о напретку 
истраживања, јавна одбрана завршног рада докторске дисертације итд. ...).  
*максимална дужна 1 страница А4 формата 

 



2. Обавезне пратеће наставне активности на студијском програму докторских студија 
укључене у број ЕСПБ бодова на обавезним и изборним предметима: 
 

Табела 5.1 Спецификација обавезних пратећих активности на студијском програму докторских студија 
Назив обавезне активности: Нацрт научне замисли пројекта истраживања 
Наставник или наставници: Проф. др Неђо Даниловић  
Статус активности: Обавезна активност 
Број ЕСПБ: Укључен у број ЕСПБ бодова на предмету методологија научног истраживања 
Услов: Одслушан предмет Методологија научноистраживачког рада 
Циљ израде Нацрта научне замисли пројекта истраживања: 
Оспособљавање студената за систематско проучавање предмета истраживања, засновано на примени научних инструмената за прикупљање, обраду 
и анализу података као и на примени научних метода за извођење закључака о својствима предмета истражвиања, у зависности од његове 
сложености, временског захвата и методолошког приступа.  
Исход израде Нацрта научне замисли пројекта истраживања: 
Крајњи исход ове обавезне семинарске активности у првом семестру студија, уско везане са предметом методологија научноистраживачког рада, 
јесте оспособити студенте докторских академских студија за израду нацрта научне замисли као прве eтапе пројекта истраживања, који по свим својим 
карактеристикама има својства оперативног научног документа у којем се саопштавају научна сазнања од којих се полази, научне и друге категорије, 
појмови, ставови, судови, закључци, те циљеви, хипотезе, методи, научна и друштвена оправданост истраживања појаве, проблема и предмета који 
се истражује. 
Садржај предмета 
Практична израда нацрта научне замисли прве, почетне верзије пројекта истраживања, на задату тему, у складу са методолошком теоријом 
концептуализације научноистраживачких пројеката, према следећим елементима: 
1. Формулација проблема истраживања 
1.1. Основна истраживачка идеја са хипотетичким ставовима о проблему истраживања 
1.2. Значај (научни и друштвени) проблема истраживања 
1.3. Резултати претходних истраживања о појави и проблему који се истражује 
2. Одређење предмета истраживања 
2.1. Теоријско одређење предмета истраживања 
2.1.1. Научно верификовано сазнање о предмету истраживања 
2.1.2. Научно евидентирано, али не и верификовано сазнање о предмету истраживања 
2.1.3. Емпиријско сазнање о предмету истраживања 
2.1.4. Појмовно категоријални систем у вези са предметом истраживања 
2.3. Операционално одређенње предмета истраживања 
2.3.1. Чиниоци садржаја предмета истраживања 
2.3.2. Временско, просторно и дисциплинарно одређење предмета истраживања 
3. Циљеви истраживања 
3.1. Научни циљеви истраживања 
3.2. Друштвени циљеви истраживања 
4. Хипотезе, варијабле и индикатори од којих се полази у истраживању 
4.1. Општа (генерална) хипотеза истраживања 
4.2. Посебне и појединачне хипотезе истраживања 
4.3. Варијабле и индикатори истраживања 
5. Начин истраживања 
5.1. Методолошко-теоријска орјентација у истраживању 
5.2. Методе које ће бити примењене у истраживању 
5.3. Узорак истраживања 
5.3.1. Узорак аргумената 
5.3.1. Узорак испитаника 
6. Научна и друштвена оправданост истраживања 
6.1. Научна оправданост истраживања 
6.2. Друштвена оправданост истраживања 
Препоручена литература  
1. Радомир Лукић, Методологија права, Правни факултет, Београд 1987. 
2. Della Porta, Donatella / Keating, Michael: Approaches and Methodologies in the Social Sciences, Cambridge Univrsity Press, New York, 2008. 
3. Џевад Термиз, Славомир Милосављевић, Практикум из методологије политикологије, друго измењено, допуњено и проширено издање, Амос Граф д.о.о., Сарајево 
2018.  
Број часова  активне наставе Теоријска настава: Практична настава: СИР = 150 
Методе извођења наставе 
Практична демонстрација израде Нацрта научне замисли пројекта истраживања на задату тему 
Оцена  знања (максимални број поена 100): Презентација Нацрта научне замисли пројекта истраживања - 100 
Начин провере знања могу бити различити : (писмени испити, усмени испт, презентација пројекта, семинари итд...... 
1. Активност у процесу израде Нацрта научне замисли пројекта истраживања .................................................................................   10 
2. Квалитет Нацрта научне замисли пројекта истраживања ...................................................................................................................  40 
3. Одбрана Нацрта научне замисли пријекта истраживања ...................................................................................................................   50  
*максимална дужна 1 страница А4 формата 



 
Табела 5.1 Спецификација обавезних пратећих активности на студијском програму докторских студија 
Назив обавезне активности: Истраживачки семинарски рад 1, 2, 3, 4, 5 и 6 
Наставник или наставници: Предметни наставници - проф. др Срђан Ђорђевић; проф. др Борис Кривокапић; проф. др Неђо Даниловић; проф. др Зоран 
Јеротијевић, и проф. др Снежана Стојановић, доц др. Милан Рапајић и доц. др Душан Јеротијевић  
Статус активности: Обавезна активност  
Број ЕСПБ: Укључен у број ЕСПБ бодова на предмету из којег се ради семинарски рад 
Услов: Одслушани обавезни и изборни предмети  
Циљ израде семинарских радова 

Циљ израде семинарских радова на докторским академским студијама права јесте: 
– усмерено и сврсисходно продубљивање знања из изабране области (теме); 
– постепено усвајање научног (аналитичко-синтетичког и критичког) мишљења; 
– оспособљавање за прикупљање, анализу и евалуацију прикупљених информација; 
– стварање додатних теоријско-методолошких ослонаца за тематизовање и истраживање датог проблема; 
– стицање продубљених знања и вештина потребних за писање научних радова; 
– овладавање језиком науке, научне дисциплине; 
– оспособљавање студента за претрагу различитих база података и научне литературе у вези с темом рада; 
– овладавање научном апаратуром за писање научних радова; 
– стицање вештина за писмено обликовање и представљање – својих и туђих - сазнања о датој теми рада; 
– оспособљавање за усмено образлагање и доказивање својих и туђих налаза и састава. 
Исход израде семинарских радова  

Крајњи исход израде семинарских радова на докторским академским студијама јесте: 
– Оспособљеност студента да самостално и стваралачки примењује теоријска и практична знања из одређеног подручја научне дисциплине из које се ради 

истраживачки семинарски рад;  
– Оспособљеност студента да ослонцем на своја стечена знања, научну литературу и одговарајуће истраживачке методе са успехом образлаже које 

чињенице треба узети у обзир приликом тражења одговора на постављена питања; 
– Оспособлјеност студента за критичко мишљење и логичко закључивање; 
– Оспособљеност студента да на јасан начин изложи своје закључке у оригиналном научном делу као што је истраживачки семинарски рад; 

Писањем више истраживачких семинарских радова током докторских студија, студент овладава знањима и вештинама које ће му бити од користи приликом 
израде докторске дисертације. 

Садржај истраживачког семинарског рда 

1. Насловна страна истраживачког семинарског рада (прописана Упуством Факултета) 
2. Садржај истраживачког семинарског рада – остраничен 
3. Увод 

− обично се пише на крају; 
− кратка формулација проблема и предмета истраживања; 
− прецизирање циља и задатака истраживања; 
− најава садржаја који ће се разматрати у семинарском раду 
− методолошке и методске напомене и ограде; 
− кратак осврт на литературу (истраженост појаве)  

4. Главни део истраживачкогсеминарског рада 
− садржинско и тематско развијање основне идеје  
− груписање материје и налаза по питањима и потпитањима 
− детаљна обрада изабране теме кроз објашњавање и аргументовање 

5. Закључак 
− систематизовање и сажимање налаза који произилазе из резултата истраживања са критичким освртом према теми истраживачког семинарског 

рада; 
− попис тема и задатака за будућа (даља)  истраживања  

6. Списак литературе 
− коришћене у раду 
− само навођене у раду 
− даје се на крају семинарског рада по азбучном/абецедном реду презимена аутора уз заступљеност домаћих и иностраних аутора 

Препоручена литература  

1) Ратко Зеленика, Методологија и технологија израде знанственог и стручног дјела: Дизајнирање текста знанствених, знанственостручних и 
стручних дјела, књига дванаеста, Наклада Кварнер д.о.о., Ријека, 2017. 

2) Митхат Шамић, Како настаје научно дело: Увођење у методологију и технику научно-истраживачког рада – општи приступ, Осмо и каснија издања, 
Свјетлост, Сарајево, 1990 

3) Умберто Еко, Како се пише дипломски рад, Народна књига/Алфа, Београд, 2000.  
4) Урош Шуваковић, Академско писање у друштвеним наукама, Досије, Београд, 2010. 

Напомена: Научну литературу за израду семинарског рада бира сам студент уз сагласност предметног наставника.  
Број часова  активне наставе                 180 Теоријска настава:                      0 Практична настава: СИР = 60/60/60=180 
Методе извођења наставе 

Практична демонстрација израде семинарског рада 
Оцена  знања (максимални број поена 100): Јавна одбрана семинарског рада – 100 
1. Квалитет истраживачког семинарског рада .............................................................................................................................................................................  50 
2.квалитет јавне одбране истраживачког семинарског рада ...................................................................................................................................................... 50 
Начин провере знања могу бити различити: (семинарски начин рада, јавна одбрана семинарског рада, дискусија о семинарском раду)  
*максимална дужна 1 страница А4 формата 



Табела 5.1 Спецификација обавезних пратећих активности на студијском програму докторских студија 

Назив обавезне активности: Реферисање о напретку истраживања I и II 

Наставник или наставници: Потенцијални акредитовани ментори - проф. др Срђан Ђорђевић; проф. др Борис Кривокапић; проф. др Неђо 
Даниловић; проф. др Зоран Јеротијевић, и проф. др Снежана Стојановић, доц др. Милан Рапајић и доц. др Душан Јеротијевић са другим 
професорима Факултета које одреди Руководилац докторских студија.  

Статус активности: Обавезна активност 

Број ЕСПБ: Укључен у број ЕСПБ бодова СИР-а који је у директној вези с реализацијом докторске дисертације 

Услов: Положени сви обавезни и изборни предмети, одбрањен пројект докторске дисертације, поднета пријава и одобрена тема за израду 
докторске дисертације  

Циљ реферисање о напретку истраживања 

Циљ реферисања о напретку истраживања у петом и шестом семестру студија јесте да докторанд информише ментора и чланове 
компетентне комисије Факултета о томе докле је стигао са истраживањем теме докторске дисертације, тешкоћама са којима се суочава у 
истраживању и захтевима које очекује од ментора и надлежних субјеката на Факултету у наставку истраживања. 

Исход реферисање о напретку истраживања 

Оспособљеност студента докторских академских студија за самостално презентовање својих резултата истраживања, коректно академско 
представљање реалних проблема на које наилази у процесу изради докторске дисертације и изношење реалних захтева факултету за 
пружање инстутуционалне помоћи у разрешавању насталих проблема који отежавају истраживачки рад на изради докторске дисертације. 
Непосредни увид надлежних субјеката Факултета у целину истраживачког процеса на изради докторске дисертације и пружање помоћи 
докторанду у наставку истраживања. 
Садржај реферисања о напретку истраживања 

I   Реферисање студента о томе докле је стигао у истраживању на изради докторске дисертациј: 

1. У теоријском делу истраживања 
2. У емпиријском делу истраживања 
3. Дилемама које има у истраживању 
4. Предузетим активностима на отклањању дилема 
5. Очекиивањима од ментора и надлежних служби Факултета 

II Реферисање студента о тешкоћама на које наилази у истраживању: 

1. У обезбеђивању теоријских извора релевантне грађе 
2. У обезбеђивању адекватног, репрезентативног узорка докумената и испитаника 
3. Тешкоћама у изради инструмената за реализацију истраживања 
4. Тешкоћама у комуникацији са надлежним субјектима друштва (на државном нивоу, на нивоу региона, града и општине, као и на 

нивоу установа, органа и организација неопходних за провођење истраживања 
5. Тешкоћама у комуникацији са надлежним службама Факултета 

III Очекиивања студента од Факултета, декана, руководиоца докторских студија, ментора и надлежних служби Факултета. 

IV Очекивања Факултета и ментора од докторанда у наставку истраживања. 

Препоручена литература  

1. Правилник Пословног и правног факултета о докторским студијама. 
2. Правилник Пословног и правног факултета о поступку припреме и условима за одбрану докторске дисертације 
Број часова  активне наставе         6 Теоријска настава:       0 Практична настава:                             3+3=6  
Методе извођења наставе 

Усмено излагање (реферисање) и отворени разговор студента са члановима комисије Факултета 

Оцена  знања (максимални број поена 100): Закључак са реферисања о напретку истраживања - 100. 

Начин провере знања могу бити различити: (информисање Комисије о напретку истраживања, дискусија ...).  
*максимална дужна 1 страница А4 формата 

 



Б. ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ НА СТУДИЈСКОМ ПРОГРАМУ ДАС 
 

Табела 5.1 Спецификација  предмета  на студијском програму докторских студија 
Назив предмета:                     Савремена историја државе и права  
Наставник или наставници: Проф. Др Зоран Јеротијевић, Доц. др Душан Јеротијевић 
Статус предмета:                     Изборни 
Број ЕСПБ:                               10 
Услов: 
Циљ предмета 
Циљ предмета је проширивање знања студената о савременој историји државе и права, значају права и правне државе, као и о 
утицају друштвено економских и политичких прилика на карактер права и правне технике са тежиштем на српској историји државе и 
права. Поред тога, циљ предмета јесте да оспособи студенте за критичко проматрање и  истраживање неких правних питања 
универзалног значаја, као основе за изградњу модерног права. 
Исход предмета  
Оспособљавање студената да критички и стваралачки тумаче и примењују правне норме као и да се критички односе и објективно 
истражују опште појмове и актуелна правна питања из домена нововековне државноправне историје појединих најзначајнијих држава 
у свету и у Србији. Оспособљавање студената за научно истраживање институција савремене државе и правних аката које она 
доноси. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
1. Преглед историје класичних политичких теорија о држави и праву од Платона и Аристотела, преко Римске теорије и теорија у 

Средњем веку и Ренесанси, до Либералних политичких теорија. 
2. Теорије државе и права у периоду Француске буржоаске револуције (Берк и Бентам). 
3. Теорије државе и права у периоду касног либерализма (Б. Констан и А. Токвил). 
4. Пресек теорија државе и права класичних немачких мислилаца (Кант, Фихте, Хегел).  
5. Теорије Маркса и Лењина и других модерних теоретичара двадесетог века.  
6. Теорије државе и права у оквиру социјализма ( Ласал) 
7. Теорије државе и права у идејама позитивиста (О. Конт,  Џ. Остин и други)).  
8. Теорија државе и права у делима Келсена. 
9. Теорије државе и права Ничеа, Чемберлена и тоталитаристa (Мусолинија и Хитлера).  
10. Савремене Теорије државе и права у делима Кара, Вајта и Моргентауа. 
11. Уставно правна и политичко-правна теорија савремене Српске државе и права. 
12. Ограничености постојећих савремених доктрина и теорија државе и права и путеви могућег развоја и унапређења научне мисли 

у овој области. 
13. Савремене теорије о правди  и односу слободе, једнакости и комунитаризма (заједништва) у 21. веку (Џ. Ролсу).  
14. Проблематизовање савремених дефиниција државе и државног права које произилазе из опште теорије система. 
15. Методе, технике и инструменти за истраживање савремене опште историје државе и права и Савремене српске државе и 

права. 
Практична настава  
Компаративна анализа сличности и разлика најзначајнијих савремених теорија државе и права. 
Препоручена литература  
Основна:  
1. Игор Јанев, Савремена теорија државе и права, AGM knjiga, Београд 2018. 
2. Љубомирка Кркљуш, Историја државе и права, Српског народа, Правни факултет, Нови Сад, 2003. 
3. Д. Јевтић, Д. Поповић, Народна правна историја, Савремена администрација, Београд, 1997; 
4. Љубомирка Кркљуш, Правна историја српског народа, Нови Сад, 2004; 
5. Љубомирка Кркљуш, Срђан Шаркић, Одабрани извори из државно – правне историје Југославије, Београд, 1982. 
 
Додатна:  
6.  Радомир Д. Лукиц, Сабрана дела 1-11, Завод за удзбенике и БИГЗ, Београд, 1995. 
7. А. Вајс & љ. Кандић, Општа историја државе и права,  Савремена администрација Београд, 1981. 
8. Драгољуб М. Метровић,  Општа правна историја, стварање модерне државе, Досије, Београд, 1999. 
9. Мирослав Ђордјевић,  Историја Државе и права 1, Факултет Политичких наука, Београд . 
Број часова  активне наставе:           Теоријска настава:  4 СИР:            4 
Методе извођења наставе 
Класичним методама уз активно учешће студента-докторанта у разматрању савремене опште историје државе и права и савремене 
историје српке државе и права. Семинарски начин рада који захтева израду семинарског рада у писaној форми и јавну одбрањене 
рада пред предметним наставником и групом студената докторских студија. 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Присуство и активност на настави ......................................................................................................................................... 10 поена 
Квалитет урађеног семинарског рада .................................................................................................................................... 40 поена 
Усмени испит ........................................................................................................................................................................... 50 поена 
Начин провере знања могу бити различити : (писмени испити, усмени испт, презентација пројекта, семинари итд...... 
*максимална дужна 1 страница А4 формата 

 

https://www.delfi.rs/knjige/autor/58617_igor_janev_delfi_knjizare.html
https://www.delfi.rs/knjige/izdavac/40162_agm_knjiga_delfi_knjizare.html
http://frame.goglasi.com/frame?eid=176948704&q=%20OPSTA%20ISTORIJA%20DRZAVE%20I%20PRAVA
http://frame.goglasi.com/frame?eid=176948704&q=%20OPSTA%20ISTORIJA%20DRZAVE%20I%20PRAVA
http://frame.goglasi.com/frame?eid=177163910&q=%20OPSTA%20ISTORIJA%20DRZAVE%20I%20PRAVA


 
 

Табела 5.1 Спецификација  предмета  на студијском програму докторских студија 
Назив предмета:                     Савремено парламентарно право  
Наставник или наставници: Проф. др Срђан Ђорђевић, Доц. др Душан Јеротијевић 
Статус предмета:                      Изборни 
Број ЕСПБ:                                10 
Услов: 
Циљ предмета 
 
Проширивање знања о основној иституцији савременог облика политичког режима – представничкој владавини  као 
савременом облику демократије. Проучавање његове структуре, организације и начина рада и одлучивања 
предпоставка је за разумевање разлићитих облика савремених политичких и правних система разлчичитих савремених 
облика  држава. 
Исход предмета 
 
Способност студената да се у организацији, структури и раду сваког парламента уоче и разумеју особености сваке 
државе и њеног политичког и правног уређења и њихова оспособљеност да те особености истражују применом научних 
метода, техника и инструмената, поштујући академску процедуру и примењујући академске вештине. 
Садржај предмета 
 
Теоријска настава 
Проблематизација појма и еволуције парламента. Положај парламента у уставном систему и однос према другим 
државним органима. Структура парламента. Правни положај чланова парламента. Парламентарна радна тела и 
праламентарно руководство. Парламентарни рад и поступак. Проблематизација принципа поделе власти и неопходност 
његове доградње у савременим условима. Проблематизација принципа равнотеже грана власти у савременим 
условима и неопходност изналажења нових механизама равнотеже и контроле три гране власти. 
 
Практична настава 
Присуство различитим облицима рад у Народној скупштини Републике Србије и учешће студената у  различитим 
стручним и научним расправама о савременом парламентарном праву. 
Препоручена литература  
1. Владан Петров:              Парламентарно право, Правни факултет УБ, Београд, 2010 
2. Маријана Пајванчић     Парламентарно право, Београд, 2008. 
3. Ирина Пејић                   Парламентарно право,  Ниш, 2006. 
4. Sturgis  Alice                   Parlamentarno pravo,  Zagreb, 2000. 
5. Wheare K.C,                    Legislatores , Oxford, 1963. 
6. Kreppel  Amie                 Legislatores, Oxford, 2008 . 
Број часова  активне наставе:           Теоријска настава:  4 СИР:            4 
Методе извођења наставе 
 
Уводна консултативна предавања по тематским областима, дискусије и семинарски начин рада 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 
                                                                                                                                                                                     Поена 
Присуство на конултативној настави                                                                                                                           10 
Активност на семинарским облицима рада                                                                                                                 20 
Семинарски рад                                                                                                                                                              40 
Усмени испит                                                                                                                                                                   30 
Начин провере знања могу бити различити : (писмени испити, усмени испт, презентација пројекта, семинари 
итд......усмени испит или израда тематског рад  
*максимална дужна 1 страница А4 формата 

 
  



 
Табела 5.1 Спецификација  предмета  на студијском програму докторских студија 

Назив предмета:                      Савремени облици државног уређења 
Наставник или наставници:  Доц. др Милан Рапајић 
Статус предмета:  Изборни 
Број ЕСПБ:  10 
Услов: 
Циљ предмета 
 
Проширивање знања о промњеним елементима државног облика у савременим државама од краја 20.  века у односу на  
његове класичне облике, посебно у вези прелазних облика између просте и сложене државе и између државе и 
државног савеза, те прелазним облицима између парламентарног и председничког система и променама у системима 
поделе власти под утицајем политичких партија.     
Исход предмета 
 
Способност за разумевање хибридних политичких облика у организацији власти у савременом Уједињеном краљевству 
Велике Британије и Северне Ирске, Белгији, Шпанији, Русији и Кини.  
Садржај предмета 
 
Теоријска настава 
 
Проблематизовање појма облик државног уређења и његови елементи, Савремени облици државе - ни проста ни 
сложена, Савреемени облици организације власти – ни парламентарни ни председнички систем, ни подела ни 
јединство власти. Проблемска и критичка интерактивна расправа о облицима државног уређења и облицима 
организације власти у савременим државама. 
 
Практична настава  
 
О сваком питању савремених облика државног уређења водиће се проблемска расправа са различитим облицима 
семинарског рада уз максимално подстицање студената на критичко мишљење. 
Препоручена литература  
 

1. Владан Кутлешић:  Уставно право, Београд, 2018. 
2. Ратко Марковић:  Уставно право, Београд, 2015. 
3. В. Петров – Д. Симовић: Уставно право, Београд, 2018. 
4. Слободан Орловић: Уставно право, Нови Сад, 2018.  
5. V. Bogdanor: New British Constitution, Oxford, 2009. 
6. Elgie R. ( ed. ) semipresidentialism in Europe, Oxfword,  1999. 
7. Mарко  Станковић  Белгијски федерализам, Београд, 2007. 

 
Број часова  активне наставе:           Теоријска настава:  4 СИР:            4 
Методе извођења наставе 
 
Појединачни консултативни начин рада са продубљеним проблемским расправама о појединим темама. 
Семинарски начин рада који подразумева израду семинарског рада на одабрану тему и јавну одбрану рада. 
 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 
                                                                                                                                                                                 Поена 
Присуство на консултацијама                                                                                                                                  10 
Активност на семинарским облицима рада                                                                                                           20 
Семинарски рад                                                                                                                                                        40 
Усмени испит                                                                                                                                                            30 
Начин провере знања могу бити различити : (писмени испити, усмени испт, презентација пројекта, семинари итд...... 
*максимална дужна 1 страница А4 формата 

 
 
  



Табела 5.1 Спецификација  предмета  на студијском програму докторских студија 
Назив предмета:                     Модернизација јавне управе у Србији  
Наставник или наставници: Проф. др Неђо Даниловић 
Статус предмета: Изборни 
Број ЕСПБ: 10 
Услов: 
Циљ предмета 
Проширивање знања о процесима  модернизације јавне управе и јавног управљања у савременом друштву. Тежиште курикулума 
ће бити на проширивању саснања студената о најактуелнијим темама савремене управне науке као што су савремени приступи 
јавном управљању кроз сагледавање јавног добра и јавних политика; позитивна искуства из реформе јавне управе у земљама 
ОЕЦД; однос између јавног сектора, јавне,  ригионалне  управе и локалне самоуправе; однос између државе, јавног добра и јавне 
политике;  методама и инструментима за истраживање и анализу јавне управе.  
Исход предмета 
Исходи изучавања предмета модернизација јавне управе јесу опште компетенције које стичу студенти докторских академских студија 
за: 
• објективну и поуздану анализу стања у савременој јавној управи и управљању, синтезу прикуљених сазнања, уочавање 

тенденција и откривање трендова у модернизацији јавне управе; 
• Овладавање различитим методама, техникама, инструментима и поступцима у истраживанју јавне управе и јавног управлљања; 
• Развијање способности критичког и самокритичког мишљења у односу на проблемска теоријска и практична питања 

модернизације јавне управе и управљања у савременом друштву; 
• Праћење иновација и савремених научних токова у области модернизације јавне управе; 
• наставак школовања – постдокторске студије у ужој научној области наука о јавној управи, управном и јавном праву. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
1) Појам и значај науке о јавној управи и управљању; 2) Савремени приступи јавној управи и управљању; 3) Проблематизација 
савремене улоге јавног сектора; 4) Бирократија и њена улога у јавној управи, јавном сектору и јавном управљању; 5) Реформа јавне 
администрације (управе) – принципи и начела; 6) Искуства из реформе јавне управе у земљама OESD; 7) Односи између јавне 
управе, регионалне управе и локалне самоуправе; 8) Људски фактор у јавној управи; 9) Организациона структура јавнe управe; 10) 
Организацини процеси у јавним организацијама – комуникације, моћ, конфликти и њихово решавање; 11) Организациона култура и 
управљање квалитетом у јавној управи; 12) Величина јавног сектора и његов однос са приватним сектором; 13) Јавно управљање и 
друштвене мреже; 14) Модернизација процеса одлучивања у јавним организацијама, и 15) Пројекти у функцији мордернизације јавне 
управе. 
Практична настава 
Активно учешће у истраживању и анализи јавних политика у надлежности министарстава Владе Републике Србије.   
Препоручена литература  
1. Jan-Erik Lane - State Managemen,  prevod, Megatrend univerzitet, Beograd, 2014. 
2. Norman Flynn - Public Sector Management, prevod, Megatrend univerzitet, Beograd, 2015. 
3. Еуген Пусић, Наука о управи, загреб, 2002 (и новија издања). 
4. Tony Bovaird and Elke Loffler, Public Management and Governance, Routledge, 2009. 
5. Hal G. Rainey, Understanding and Managing Public Organizations, Jossey-Bass“, 2010. 
6. Thomas R. Dye - Understanding Public Policy, Megatrend univerzitet, Beograd, 2015.  
7. Снежана Ђорђевић, Анализе јавних политика, Чигоја/ФПН, 2009, Београд. 
8. Oin Jan i Lisan Kivn, Pisanje delotvornih predloga za javnu praktičnu politiku -vodič za savetnike za praktičnu politiku u zemljama Srednje i istočne Evrope,  BOŠ, 2002. 
9. Michael Hill,  Proces stvaranja javnih politika, FPZ, 2010, Zagreb. 
10. Daniele Caramani,  Komparativna politika, FPZ, Zagreb, 2013. 
11. Castles, Grancis G.,  Komparativne javne politike: obrasci posleratnog razvoja.,  Masmedija,  Zagreb, 2008. 
12. Ostrom, Elinor, Upravljanje zajedničkim dobrima: Evolucija institucija za kolektivno delovanje, Jasenski i Turk, Zagreb, 2006.    
13. Упоредна искуства државних управа, Магнаагенда, Београд, 2003.   
Број часова  активне наставе:           Теоријска настава:  4 СИР:            4 
Методе извођења наставе 
Усмено излагање, семинари, дискусија, израда и јавна обрада семинарских радова и пројекта докторске дисертације, писање 
научних радова и учешће на научним скуповима међународног и националног значаја и завршни испит. 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Присуство и активност на настави ..................................................................................................................................................... 10 
Квалитет урађеног семинарског рада ................................................................................................................................................ 40 
Усмени испит ........................................................................................................................................................................................ 50 
Начин провере знања могу бити различити : (писмени испити, усмени испт, презентација пројекта, семинари итд......усмени испит или 
израда тематског рад  
*максимална дужна 1 страница А4 формата 

 
 



Табела 5.1 Спецификација  предмета  на студијском програму докторских студија 
Назив предмета:                     Компаративни политички системи 
Наставник или наставници: Проф. др Неђо Даниловић, Доц. др Милан Рапајић 
Статус предмета:                     Изборни 
Број ЕСПБ:                              10 
Услов: 
Циљ предмета 
Основни циљ изучавања предмета јесте увођење студената у шира теоријска и емпиријска разматрања 
поличког система, његове структуре, кључних елемената и институција, политичких односа и процеса, те 
политичких субјеката као актера политичких система Значајан циљ изучавања предмета јесте и 
проширивање знања о савременим феноменима власти, институцијама, установама, организацијама другим 
социјеталним сферама – економији и тржишту, легитимитету и легалитету, друштвеним групама и 
покретаима, грађанским слободама и праву. Посебна пажња биће посвећена упознавању облика политичких 
система, како у развијеним тако и неразвијеним, демоктатским и ауторитарним земљама. Један од циљева 
предмета је и проширивање знања студената о ефектима глобализациских процеса на функције и облике 
политичких система, као и оспособљавање студената за проблемски теоријски приступ у истраживању 
компаративних политичких система и изналажење плодотворнијих практичних решења за успостављање 
ефикасних принципа равнотеже и демократске контроле грана власти. 
Посебан циљ изучавања предмета јесте формирање научног подмлатка, који ће моћи да одговори 
изазовима теоријских и емпиријских истраживања искустава компаративних политичких система. 
Исход предмета  
Оспособљеност студената за самостална, теоријско и емпиријска истраживања савремених компаративних 
политичких система, посебно сличности и разлика у њиховој организацији и практичном функционисању. 
Значајан исход предмета јесте и оспособљеност студенара за целовито сагледавање односа политичког 
система са економским и културно-цивилизациским окружењем, који врши знатан утицај на обликовње и 
формирање различитих типова политичког система. Један од исхода предмета је и оспособлљеност 
студената за самостално уочавање фактора који утичу на већу или мању ефикасност политичког система и 
степен грађанских и политичких слобода у њему. Крајњи исход предмета био би оспособљавање студената 
да уз помоћ научних метода, техника, инструмената и поступака самостално истражују и најсложеније 
проблеме са којима се суочавају политички системи и савременим државама. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
1. Појам, елементи и структура политичког система 
2. Класификације политичких система (традиционалне и савремене класификације) 
3.Политички системи развијених земаља, Стабилне демократије, Западне земље: Политички систем САД 
4. Политички систем В. Британије 
5. Политички систем Савезне Републике Немачке 
6. Политички систем Француске 
7. Политички систем Швајцарске 
8. Источна Азија:   Политички систем Јапана  
9. Нове демократије: Политички систем Русије и политички ситеми источно европских земања 
10. Политички системи НР кине           
11. Политички систем Индије 
12 .Политички систем Бразила 
13. Исламски политички системи: Политички систем Ирана    
14. Политички системи са доминантном улогом војске: политички системи латиноамеричких војних диктатура 
15. Опште тенденције у развоју политичких система 
Практична настава  
Проблематизовање принципа равнотеже и контроле грана власти уз учешће најистакнутијих експерата за компаративне 
политичке ситеме. Повремене радне посете Народној скупштини, Влади Републике Србије и највишим правосудним 
органима власти у Србији, апелационим судовима, Врховном касационом суду и Уставном суду Републике Србије. 
Препоручена литература  
Основна:  
1. Габриел Алмонд, Компаративна политика данас, Универзитет Црне Горе, Факултет политичких наука, 

Подгорица, 2009. 
2. Вучина Васовић, Савремене демократије, Том 1, Службени гласник, Београд, 2006, стр. 41–133. 



3. Endrju Hejvud: Политика, KЛИО, 2004, 11 – 49. 
4. Scott, Z. and Mcloughlin, C., (2014). Political Systems: Topic Guide, Birmingham: GSDRC, University of 

Birmingham, UK 
5. Урлих Бек, Моћ против моћи у доба глобализације, Школска књига, Загреб, 2004. 
6. Ulrich Beck, The Reinvention of Politics – Rethinking Modernity in the Global Social Order, Polity Press, 1997. 
7. Урлих Бек, Едгар Гранде, Космополитска Европа, Издање на српском језику, Мегатренд универзитет, 

Београд, 2012. 
Samuel P. Huntignton, 1993, The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century, new edition, 
Norman OK, University of Oklahoma Presss 

Додатна:  
8. Endrju Hejvud: Политика, KЛИО, 2004, 11 – 49. 
9. Павле Јовановић, Ненад Димитријевић, Милан Поповић, САВРЕМЕНИ ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМИ, 

Универзитет Црне Горе, Подгорица, 1998. 
10. Gregory S. Mahler, Comparative Politics, New Jersey 4., 2003). 
11. Jurgen Hartman, Politički sustavi Velike Britanije, SAD i Francuske, Politička kultura, Zagreb, 2007. 
12. Мијат Дамјановић, Демократија – епизодна мистерија, Службени гласник, Београд, 2011. 
13. Филип Лово, Велике савремене демократије, Сремски Карловци – Нови Сад, 1999. 
14. Пашић Најдан, Упоредни политички системи, Институт за политичке студије, ФПН Београд, Београд, 

1981. 
Број часова  активне наставе:           Теоријска настава:  4 СИР:            4 
Методе извођења наставе 
Класичним методама уз активно учешће студента-докторанта у креативним групама, семинарски рад предат 
у писaној форми и одбрањен усмено, практични радови на аналзи утицаја актуелних глобалних појава и 
прицеса на функционалност полутичких система, case study о месту и улози савремених политичких система 
у решавању актуелних глобалних, регионалних, националних и локалних политичких проблема и односа. 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 
                                                                                                                                                                                     Поена 
Присуство и активност на настави ................................. .......................................................................................... 10  
Квалитет урађеног семинарског рада ....................................................................................................................... 40  
Усмени испит ............................................................................................................................................................... 50  
Начин провере знања могу бити различити : (писмени испити, усмени испт, презентација пројекта, семинари итд...... 
*максимална дужна 1 страница А4 формата 

 



Табела 5.1 Спецификација предмета на студијском програму докторских студија 

Назив предмета:                     Креирање и анализа јавних политика  
Наставник или наставници: Проф. др Неђо Даниловић 
Статус предмета: Изборни 
Број ЕСПБ: 10 
Услов: Одслушан обавезни предмети: Методологија научних истраживања и савремени правни системи 
Циљ предмета 
Оспособљавање студената докторских академских студија за научни приступ у креирању и анализи јавних политика у савременом друштву. Тежиште курикулума ће бити 
на проширивању сазнања студената о најактуелнијим темама савремене науке о управљању у области креирања и анализе јавних политика, као и оспособљавање 
студената за примену савремених  метода, техника и инструмената у анализу јавних политика.  
Исход предмета 
Исходи изучавања овог предмета су опште и посебне компетенције које стичу студенти докторских академских студија за: 
• објективну и поуздану анализу, синтетизу прикуљених сазнања, уочавање тенденција и откривање трендова у креирању и нализи  јавних 

политика у савременом друштву; 
• овладавање различитим методама, техникама, инструментима и поступцима у креирању и анализи јавних политика; 
• развијање способности критичког и самокритичког мишљења у односу на проблемска теоријска, методолочка и методичка питања у 

формулисању и анализи јавних политика; 
• праћење иновација и савремених научних токова у области креирања и анализе јавних политика у савременом друштву; 
• наставак школовања – постдокторске студије у ужој научној области наука о јавној управи, управном и јавном праву. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
1) Појам, настанак и развој јавних политика и значај анализе јавниј политика; 2) Држава, јавна добра и јавне политике; 3) Теоријско-
методолошка питања трансформације јавних политика; 4) Теоријски и методолошко-методички приступи креирању, имплементацији и 
евалуацији јавних политика;  5) Клсификација јавних (секторских) политика; 6) Модели креирања јавних политика; 7) Процес креирања јавних 
политика 8) Теорије и методика евалуације јавних политика 9) Улога државе у експертизи јавних политика; 10) Врсте анализа јавних политика 
(научна, стручна (професионална) и политичка анализа); 11) Методе, тенике, инструменти и поступци који се примењују у креирању и анализи 
јавних политика (квалитативне и квантитативне методе анализе); 12) Аналитичари јавних политика и етичке дилеме; 13) Методолошка питања 
трансфера јавних политика: међународне организације и ширење јавних политика; 14. Компаративне јавне политике – историјско 
институционални и институционално рационални приступ у проучавању јавних политика; 15) Методолошка питања трансфера јавних политика: 
учење о јавним политикама које су обликовали и применили други. 
 
Практична настава 
Активно учешће у креирању и анализи јавних политика у надлежности министарстава Владе Републике Србије и локалних самоуправа у Србији.   
Препоручена литература  
1. Jan-Erik Lane - State Managemen,  prevod, Megatrend univerzitet, Beograd, 2014. 
2. Norman Flynn - Public Sector Management, prevod, Megatrend univerzitet, Beograd, 2015. 
3. Hal G. Rainey, Understanding and Managing Public Organizations, Jossey-Bass“, 2010. 
4. Thomas R. Dye - Understanding Public Policy, prevod, Megatrend univerzitet, Beograd, 2015.  
5. Снежана Ђорђевић, Анализе  јавних политика, Чигоја/ФПН, 2009, Београд. 
6. Oin Jan i Lisan Kivn, Pisanje delotvornih predloga za javnu praktičnu politiku -vodič za savetnike za praktičnu politiku u zemljama Srednje i istočne 

Evrope,  BOŠ, 2002. 
7. Michael Hill,  Proces stvaranja javnih politika, FPZ, 2010, Zagreb. 
8. Daniele Caramani,  Komparativna politika, FPZ, Zagreb, 2013. 
9. Majkl Haulet, M. Rame, Entoni Perl, PROUČAVANJE JAVNIH POLITIKA - Ciklusi i podsistemi javnih politika, Prevela Ksenija 

Vlatković, Београд, 2018. 
10. Castles, Grancis G.,  Komparativne javne politike: obrasci posleratnog razvoja.,  Masmedija,  Zagreb, 2008. 
Број часова  активне наставе:           Теоријска настава:  4 СИР:            4 
Методе извођења наставе 
Усмено излагање, истраживачки семинар, дискусија, израда и јавна обрада једне од изабраних јавних политика, писање научних радова и 
учешће на научним скуповима међународног и националног значаја из области јавних политика и завршни испит. 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 
1. Присуство и активност на консултативној настави .....................................................................................................................................     10 
2. Учешће у креирању и анализи јавних политика министарстава у Влади РС и у локалним самоуправама уСрбији ..............................    20 
3. Квалитет урађене једне од изабраних јавних политика и спроведене њене анализе .............................................................................     20 
4. Усмени испит ...................................................................................................................................................................................................    50 
Начин провере знања могу бити различити : (усмени испт, практично учешће у креирању и анализи јавних политика одабраног министарства у 
Влади РС и у одабраној локалној самоуправи, семинарски рад, одбрана урађене јавне политике ...).  
*максимална дужна 1 страница А4 формата 

 
  

 



Табела 5.1 Спецификација  предмета  на студијском програму докторских студија 
Назив предмета:                       Међународни односи у савременом свету 
Наставник или наставници:   Проф. др Зоран Јеротијевић, Проф. др Душан Јеротијевић 
Статус предмета:                     Изборни 
Број ЕСПБ:                               10 
Услов: 
Циљ предмета 
Проширивање знања из области међународних односа и критичко преиспитивање окружења у којем се 
одвијају савремени  међународни односи, спроводи међународна политика, одигравају савремени 
међународни сукоби и сучељавају бројни државни и недржавни субјекти. Значајан циљ предмета јесте да 
студенти потпуније спознају историјски и теоријски оквир међународних односа, посебно чиниоце и факторе 
који одлучујуће утичу на савремене међународне односе, као што су међународно право, међународна 
политичка економија, географски положај и геополитика. Тежиште изучавања предмета биће на 
проширивању знања студената о међународним односима Србије током њеног постојања до данас с 
критичким освртом на те односе и уз идентификацију добрих и лоших искустава и поука за будући развој 
односа Србије са спољним светом. 
 
Исход предмета  
 
Оспособљавање студената да правилно тумаче утицај међународне политике, посебно геополитике и 
међународне економске политике, као и утицај међународног права на савремене међународне односе и да 
разумеју и уз помоћ научних метода истражују одраз тих односа на Србију. Значајан исход изучавања овог 
предмета јесте оспособљавање студената за истраживање актуелних појава и процеса у савременим 
међународним односима, посебно за критичко сагледавање улоге међународних државних и недржавних 
субјеката у међународним односима. 
 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
1. Контекст (окружење) у којем се одвијају савремени  међународни односи. 
2. Савремена међународна политика. 
3. Савремени међународни сукоби 
4. Субјекти међународних односа. 
5. Међународни односи историјски оквир. 
6. Међународни односи-теоријски оквир (теорије о међународним односима). 
7. Равнотежа снага или колективна безбедност. 
8. Чиниоци (фактори) који утичу на међународне односе (међународно право);  
9. Чиниоци (фактори) који утичу на међународне односе (међународна политичка економија);  
10. Чиниоци (фактори) који утичу на међународне односе (географски фактори и геополитика) 
11. Међународни односи – епистемиолошки оквир (место Међународних односа  

у оквиру друштвених наука, метод и предмет међународних односа) 
12. Супарништво и односи великих сила. 
13. Неолиберализам и глобални поредак. 
14. Савезништва и савези у савременим међународним односима. 
15. Одраз савремених међународних односа на Србију и Балканске народе. 
Практична настава  
Вежбе, други облици наставе, студијски истраживачки рад; анализа актуелних појава и процеса у 
међународним односима, анализа понашања и политичког делованја државних и недржавних субјеката 
међународних односа у посебним преломним периодима развоја међународних односа. Анализа садржаја 
одредаба међународног права које се примењују у решавању актуелних проблема међународних односа.  



Препоручена литература  
1. Војин Димитријевић, Радослав Стојановић, Међународни односи, Новинско-издавачка установа Службени 
лист СРЈ, Београд, 1996, (део под насловом „Државе”, „Међународне организације” и „Транснационални 
субјекти међународних односа”, стр. 90-115 и 117-141. 
2. Henri Kisindžer, Diplomatija, Verzal press, Beograd, 1999, (део с насловом „Evropski koncert”), str. 59-79. 
3 Čarls V. Kegli, Judžin R. Vitkof, Svetska politika, Trend i Transformacija, CSES/Diplomatska akademija, Beograd, 
2006, ( део под насловом „Suparništvo i odnosi velikih sila”), str. 169-204. 
4 Džozef Naj, Kako razumevati međunarodne sukobe, Stubovi kulture, Beograd, 2006, (део . „Dva viđenja 
anarhične politike”), str. 19-25. 
5. Remon Aron, Mir i rat među nacijama, Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, Sremski Karlovci/Novi 
Sad,2001, (део о „međunarodnim sistemima” i “о višecentričnim i dvocentričnim sistemima”, str. 126-136 i 155-170. 
6. „ Александар Кожев, Нацрт за једнуфеноменологију права, Издавачка књижарница Зорана Стојановића, 
Сремски Карловци/Нови Сад, 2012, (део „Међународно право, унутрашње право и плурализам националних 
правних система”), стр. 420-442. 
 
Додатна:  
1. Јеротијевић Зоран, (2006)“Србија између истока и запада од Начертанија до 1914“. рецензент проф.др 
Радослав Стојановић, Љубостиња, Трстеник. 
2. Јовановић Милош (2015-2016) „ Међународни односи-збирка текстова“ Правни факултет Универзитет у 
Београду 
Број часова  активне наставе:           Теоријска настава:  4 СИР:            4 
Методе извођења наставе 
 
Класичне методе уз активно учешће студента-докторанта расправама актуелних проблема међународних 
односа, семинарски рад предат у писaној форми и одбрањен пред предметним наставником и групом. 
 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Присуство и активност на настави ................................................................................................................. 10 поена 
Квалитет урађеног семинарског рада ............................................................................................................ 40 поена 
Усмени испит .................................................................................................................................................... 50 поена 
Начин провере знања могу бити различити : (писмени испити, усмени испт, презентација пројекта, семинари итд...... 
*максимална дужна 1 страница А4 формата 

 
 



Табела 5.1 Спецификација  предмета  на студијском програму докторских студија 
Назив предмета:                     Mеђународно право оружаних сукоба (ратно и хуманитарно право) 
Наставник или наставници: Проф. др Борис Кривокапић   
Статус предмета:                   Изборни 
Број ЕСПБ:                              10 
Услов: 
Циљ предмета 
Продубљено изучавање проблема међународних и немеђународних оружаних сукоба, разлике између ратова кроз историју и савремених 
ратова, најважнијих класификација ратова и, посебно, изучавање савременог ратног и хуманитарног права и његових правила и института, 
као и најважнијих практичних и теоријских проблема. 
Исход предмета  
Стицање продубљених теоријских и практичних знања и сазнања о међународним  оружаним сукобима (ратовима), врстама ратова; 
проучавање најважнијих извора ратног и хуманитарног права, општих правила ратног и хуманитарног права (почетак рата, територијално 
дејство рата, персонално дејство рата, општи закони и обичаји рата, крај рата и ратног стања), посебних правила ратовања (рат на копну, 
поморски рат, ваздушни рат, космички рат), правила хуманитарног права (лица заштићена у оружаним сукобима), као и неких посебних 
проблема (немеђународни сукоби тј. грађански ратови, међународне оружане снаге и њихове операције, проблеми доследног поштовања и 
превазиђености правила права оружаних сукоба. Оспособљеност да се знања примене и даље продубе, као и да се кандидат специјализује 
да ову материју. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
1. Појам и назив рата. Ратови кроз историју. Најважније класификације ратова.  
2. Ратно право. Историјски осврт. Проблем доследног поштовања кроз историју. 
3. Извори ратног и хуманитарног права. Национални прописи држава. Међународни правни извори. Хашке конвенције 

(1899. и 1907). Женевске конвенције (1949) и протоколи 1-3. Статут Међународног кривичног суда (1998).  
4. Почетак рата. Дејство избијања рата на државе и њихове односе. Ратно стање, Дејство на унутрашњем плану. 

Дејство на односе са савезницима. Последице на односе са трећим (неутралним) државама. 
5. Територијално дејство рата. Поприште рата – ратиште, војиште, бојиште, ратна зона. Подручја са посебним 

статусом – демилитаризоване и неутрализоване зоне, санитетске зоне и зоне безбедности, небрањено место и 
отворени град. 

6. Дејство рата на лица (персонално дејство рата). Оружане снаге. Борци. Посебне категорије бораца. Незаконити 
борци.  Неборци. 

7. Закони и обичаји рата (општа правила ратовања). Забрана употребе одређених средстава ратовања. Забрана 
употребе одређених начина (метода) ратовања.  

8. Правни положај имовине у рату. Војна потреба. Споразуми између страна у сукобу у току трајања 
непријатељстава. 

9. Посебна правила ратовања. Рат на копну. Војна окупација. Статус неких оружја. Поморски рат. Посебна средства и 
начини ратовања поморског рата. Положај имовине у поморском рату. Неутралност у поморском рату. Ваздушни 
рат. Ваздушно бомбардовање. Ракетирање. Космички рат. 

10. Правила хуманитарног права (лица заштићена у оружаним сукобима). Рат и положај човека. Жртве рата и њихова 
заштита. Војни рањеници, болесници и бродоломници. Ратни заробљеници. Цивилно становништво.  

11. Санитет. Службна тражења. Хуманитарне невладине организације. 
12. Крај рата и ратог стања. Уговори о миру. Други споразуми и декларације. Други случајеви престанка рата одн. 

ратног стања. Ратна штета. Репарације. 
13. Немеђународни сукоби (грађански ратови).  Најважнији правни извори. Аналогна примена општих правила. 
14. Међународне оружане снаге и њихове операције. Агресија и кршење међународног права оружаних сукоба од 

стране међународних оружаних снага. Проблеми.  
15. Проблеми доследног поштовања и превазиђености правила права оружаих сукоба у наше време. Проблеми везани 

за правне изворе. Имплементација (доследна примена). Могућност злоупотребе. Каскање за животом. 
Практична настава  
Анализа појединих пресуда међународних кривичних судова из угла правилносто примене међународног права. 
Препоручена литература  
 
Кривокапић Борис:  Мир и рат у међународним односима и праву,  Институт за упоредно право & Пословни и правни 
факултет, Београд 2017, стр. 451-959. 

 
Додатна:  
Прецизна додатна литература (круг књига са овог списка, уз могућност уношења неких овде непоменутих) биће 
дефинисана у договору са кандидатом, узимајући у обзир његова интересовања и знање страних језика: 

Додатна на српском језику: АВРАМОВ Смиља: Међународно јавно право, Београд 2011; ЕТИНСКИ Родољуб, 
Ђајић Сања, Тубић Бојан:  Међународно јавно право,  Нови Сад 2017; ВУЧИНИЋ Зоран:  Међународно ратно и 
хуманитарно право,  Београд 2006; ЈОНЧИЋ Владан:  Међународно хуманитарно право,  Београд 2010; ЈОНЧИЋ 



Владан:  Међународноправни статус учесника оружаних сукоба, Београд 2012; КНЕЖЕВИЋ-ПРЕДИЋ Весна: Оглед у 
међународном хуманитарном праву,  Београд 2007; КРЕЋА Миленко:  Међународно јавно право,  Београд 2016; 
КРИВОКАПИЋ Борис: Енциклопедијски речник међународног права и међународних односа,  Београд 2010; 
КРИВОКАПИЋ Борис: Актуелни проблеми међународног права, Београд 2011; КРИВОКАПИЋ Борис:  Међународно 
јавно право,  Београд 2017; ОБРАДОВИЋ Константин, Шаховић Милан, Деспот Миливој:  Међународно хуманитарно 
право, Београд 2002; ПЕРАЗИЋ Гравро:  Међународно ратно право,  Београд 1986; СТАРЧЕВИЋ Миодраг: Приручник 
из међународног хуманитарног права у Војсци Србије,  Београд 2010. 

Додатна на страним језицима:  ABASS Ademola: Complete International Law: Text, Cases, and Materials,  Oxford 
University Press 2014; BESSON Samantha, Tasioulas John (eds.): The Philosophy of International Law, Oxford University 
Press 2010; BEST Geoffrey: War and Law Since 1945, Clarendon Press 1997; CRAWFORD Emily, Pert Alison: International 
Humanitarian Law, Cambridge University Press 2015; DINSTEIN Yoram: The Conduct of Hostilities under the Law of 
International Armed Conflict,  Cambridge University Press 2010; DETTER Delupsis Ingrid: The Law of War,  Cambridge 
University Press 2000; EVANS Malcolm D.: (ed.):  International Law, Oxford University Press 2010; FLECK Dieter (ed.): The 
Handbook of Humanitarian Law in Armed Conflicts, Oxford University Press 1995; FLECK Dieter (ed.):  The Handbook of 
International Humanitarian Law, Oxford University Press 2013; GILL Terry D., Fleck Dieter (eds.):  The Handbook of the 
International Law of Military Operations, Oxford University Press 2010; HENDERSON Conway W.: Understanding International 
Law, Wiley-Blackwell 2010; JHA U.C.: International Humanitarian Law: the Laws of War, Vij Books India 2011; LIVOJA Rain, 
Saumets Andres (eds.): The Law of Armed Conflict Historical and Contemporary Perspectives, Tartu 2012; MATTHEE Mariëlle, 
Toebes Brigit, Brus Marcel (eds.):  Armed Conflict and International Law: In Search of the Human Face, Springer 2013; 
REISMAN Michael W., Antoniou Chris T.: The Laws of War, Vintage books 1994; SASSOLI Marco, Bouvier Antoine A.: How 
Does Law Protect in War?, Volume I, ICRC 2006; SHATHER William: The Law of War, Penguin Group USA 1998; SHAW 
Malcolm N.: International Law, Cambridge 2003; SIVAKUMARAN Sandish: The Law of Non-International Armed Conflict,  
Oxford University Press 2012; SOLIS Gary D.: The Law of Armed Conflict: International Humanitarian Law in War, Cambridge 
University Press 2010; SWINARSKI Christophe (ed.): Studies and essays on international humanitarian law and Red Cross 
principles in honour of Jean Pictet, Martinus Nijhoff Publishers, Geneva – The Hague 1984; ТИУНОВ О.И.: Международное 
гуманитарно право, Москва 1999; ТОЛОЧКО О.Н.: Международное гуманитарное право, Гродно 2003; WATKIN 
Kenneth, Norris Andrew J. (eds.): Non-International Armed Conflict in the Twenty-first Century, U.S. Naval War College, 
Newport 2012. 
Број часова  активне наставе:           Теоријска настава:  4 СИР:            4 
Методе извођења наставе 
Класичним методама уз активно учешће студента-докторанта у креативним групама, семинарски рад предат у писaној 
форми и одбрањен усмено, case study анализа пресуде међународних кривичних судова. 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Присуство и активност на настави .........................................................................................................  10 поена 
Квалитет урађеног семинарског рада ..................................................................................................... 40 поена 
Усмени испит ............................................................................................................................................  50 поена 
Начин провере знања могу бити различити : (писмени испити, усмени испт, презентација пројекта, семинари итд...... 
*максимална дужна 1 страница А4 формата 

 



Табела 5.1 Спецификација  предмета  на студијском програму докторских студија 
Назив предмета:                     Mирно решавање међународних спорова 
Наставник или наставници: Проф. др Борис Кривокапић 
Статус предмета:                   Изборни 
Број ЕСПБ:                             10 
Услов: 
Циљ предмета 
Продубљено изучавање проблема међународног мира, врста и природе међународних спорова и, посебно, међународних судских и 
вансудских (дипломатских) механизама за њихово мирно решавање., као и најважнијих практичних и теоријских проблема. 
Исход предмета  
Стицање   продубљених теоријских и практичних знања и сазнања о међународним споровима, механизмима за њихово решавање, као и 
проблемима који се с тим у вези јављају. Оспособљеност да се знања примене и даље продубе, као и да се кандидат специјализује да ову 
материју. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
1. Светски мир и механизми за његово обезбеђење. Забрана силе у међународним односима. Обавеза мирног 

решавања међународних спорова.  
2. Колективна безбедност. Разоружање. Свеопшта сарадња држава. Култура мира. Савремена стварност. 
3. Међународни спор. Врсте међународних спорова. Међународна криза. Мирно решавање међународних спорова. 
4. Вансудска средства за мирно решавање спорова. Мере за спречавање спора – нотификација, претходна 

сагласност, консултације, разјашњење ситуације. 
5. Дипломатска средства за мирно решавање спорова. Непосредни преговори. Истрага. Добре услуге и посредовање. 

Мирење. 
6. Решавање спорова пред Уједињеним нацијама. Правни и политички спорови. Савет безбедности. Генерална 

скупштина. Генерални секретар. Остале организације, тела и установе из система УН.  
7. Решавање спорова пред међународним организацијама. 
8. Решавање спорова на основу међународних уговора. 
9. Међународно судство. Врсте међународних судова.  
10. Судови опште надлежности. Централноамерички суд правде. Стални суд међународне правде. Савремени судови 

опште надлежности. 
11. Међународни суд правде. 
12. Суд правде Европске уније. 
13. Специјализовани судови. Међународни суд за право мора. Судови који се односе на појединце. Судови за људска 

права. Административни судови. Међународни кривични судови. 
14. Арбитражни судови. 
15. Место, улога и перспективе међународних судова.  
 
Практична настава  
Компаративна анализа сличности и разлика из досадашњег мирног решавања најзначајнијих међународних спорова. 
Посета Републичкој агенцији за решавање мирних спорова. 
Препоручена литература  
Основна:  
Кривокапић Борис:  Мир и рат у међународним односима и праву,  Институт за упоредно право & Пословни и правни 
факултет, Београд 2017, стр. 37-447. 

 
Додатна:  
Прецизна додатна литература (круг књига са овог списка, уз могућност уношења неких овде непоменутих) биће 
дефинисана у договору са кандидатом, узимајући у обзир његова интересовања и знање страних језика: 
 
Додатна на српском језику: АВРАМОВ Смиља: Међународно јавно право, Београд 2011; ЕТИНСКИ Родољуб, Ђајић 
Сања, Тубић Бојан:  Међународно јавно право,  Нови Сад 2017; КОВАЧЕВИЋ  Живорад:  Међународно преговарање,  
Београд 2010; КРЕЋА Миленко:  Међународно јавно право,  Београд 2016; КРИВОКАПИЋ Борис: Енциклопедијски 
речник међународног права и међународних односа,  Београд 2010; КРИВОКАПИЋ Борис:  Актуелни проблеми 
међународног права,  Београд 2011; КРИВОКАПИЋ Борис:  Међународно јавно право,  Београд 2017; ВАСИЋ Душан Н.: 
Превентивна дипломатија,  Београд 2008; ЧАВОШКИ Александра, Кнежевић-Бојовић Ана, Поповић Душан:  Европски 
суд правде,  Београд 2006; ЋИРИЋ Јован (прир.): Српско право и међународне судске институције,  Београд 2009. 

Додатна на страним језицима:  ABASS Ademola: Complete International Law: Text, Cases, and Materials,  Oxford University 
Press 2014; АБАШИДЗЕ А. Х., СОЛНЦЕВ А. М.: Мирное разрешение международных споров: современные проблемы,  
Москва 2012; AMR Amr Mohamed Sameh M.: The Role of the International Court of Justice as the Principal Judicial Organ of 
the United Nations, Martinus Nijhoff Publishers 2003; BABU Rajesh R.: Remedies under the WTO Legal System, Martinus 



Nijhoff Publishers 2012; BAILLIET Cecilia Marcela, Mujezinović Larsen Kjetil (eds.): Promoting Peace Through International 
Law, Oxford University Press 2015; BERCOVITCH Jacob (ed.); Resolving International Conflicts – The Theory and Practice of 
Mediation, Lynne Rienner Publishers 1996; BERCOVITCH Jakob (ed.):  Theory and Practice of Mediation, Routledge 2011; 
BERCOVITCH Jakob, Jackson Richard:  Conflict Resolution in the Twenty-first Century: Principles, Methods, and Approaches, 
University of Michigan 2012; Dispute Settlement, Permanent Court of Arbitration, UNCTAD, United Nations 2003; EVANS 
Malcolm D.: (ed.):  International Law, Oxford University Press 2010; GIORGETTI Chiara (ed.): The Rules, Practice and 
Jurisprudence of International Courts and Tribunals, Martinus Nijhoff Publishers 2012; GREENBERG Melanie C., Barton John 
H., McGuinness Margaret E. (eds.):  Words Over War: Mediation and Arbitration to Prevent Deadly Conflict, Rowman & 
Littlefield Publishers 2000; GREIG Michael J., Diehl Paul F.:  International Mediation, Polity Press, Cambridge 2012; 
HAMILTON P., Requena H.C., van Scheltinga L., Shifman B. (eds.): The Permanent Court of Arbitration: International 
Arbitration and Dispute Resolution, Kluwer Law International 1999; Handbook on the Peaceful Settlement of Disputes Between 
States, United Nations, New York 1992: HENDERSON Conway W.: Understanding International Law, Wiley-Blackwell 2010; 
HERNANDEZ Gleider I.: The International Court of Justice and the Judicial Function, Oxford University Press 2014; HOUBEN 
Marc: International Crisis Management: The Approach of European States, Routledge 2005; MACKENZIE Ruth, Romano 
Cesare R.P., Shany Yuval (eds.):  The Manual on International Courts and Tribunals, Oxford University Press 2010; MERRILS 
J.G.:  International Dispute Settlement, Cambridge University Press 2011; PECK Connie:  The United Nations As a Dispute 
Settlement System, Kluwer Law International 1996; PECK Connie Lee Roy S. (eds.):  Increasing the Effectiveness of the 
International Court of Justice, Martinus Nijhoff Publishers 1997; PROBST Raymond R.: „Good Offices“ in the Light of Swiss 
International Practice and Experience, Martinus Nijhoff Publishers 1989; ROSAS Allan, Levits Egils, Bot Yves (eds.): The Court 
of Justice and the Construction of Europe: Analyses and Perspectives on Sixty Years of Case-law, Asser Press, Springer 2013; 
ROSENNE Shabtai:  The World Court – What It is and how It works, Martinus Nijhoff Publishers 1989; RUBNO-SAMMARTANO 
Mauro: International Arbitration: Law and Practice, Kluwer Law International 2001: SHAW Malcolm N.: International Law, 
Cambridge 2003; SMITH Denis, Elliott Dominic:  Key Readings in Crisis Management: Systems and Structures for Prevention 
and Recovery, Routledge 2006; SOSH Louis B.: „The Function of Arbitration Today“, Hague Academy of International Law 
Collected Papers, Tom 108, 1963 (reprint 1993 by H. Charlesworth & Co. Ltd.). 
Број часова  активне наставе:           Теоријска настава:  4 СИР:            4 
Методе извођења наставе 
Класичним методама уз активно учешће студента-докторанта у разматрању начина и метода мирног решвања 
актуелних међународних спорова, семинарски рад предат у писaној форми и одбрањен усмено. 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Присуство и активност на настави .......................................................................................................... 10 поена 
Квалитет урађеног семинарског рада ...................................................................................................... 40 поена 
Усмени испит ............................................................................................................................................. 50 поена 
Начин провере знања могу бити различити : (писмени испити, усмени испт, презентација пројекта, семинари итд...... 
*максимална дужна 1 страница А4 формата 

 

  



 
Табела 5.1 Спецификација  предмета  на студијском програму докторских студија 

Назив предмета:                      Међународне безбедносне организације 
Наставник или наставници:  Проф. др Борис Кривокапић, Проф. др Неђо Даниловић 
Статус предмета:                    Изборни 
Број ЕСПБ:                              10 
Услов: 
Циљ предмета 
Основни циљ изучаванја предмета јесте:  
• Проширивње знања из теорије и праксе међународних безбедносних организација; 
• Оспособљавање студената за целовито теоријско и емпиријско разматрање проблема међународних 

безбедносних организација и изграђивање способност критичког мишљења о улози ових организација у 
савременим међународним односима; 

• Овладавање специфичним теоријским и емпиријским знањима и вештинама потребним за успешно 
научно проучавање међународних безбедносних организација; 

• Стицање нових знања везаних за методологију научног истраживања савремених међународних односа, 
међународних глобалних и регионалних безбедносних организација;  

• Оспособљавање студената за укључивање у научно истраживачки рад и рад на пројектима у области 
међународних односа, међународне безбедности и међународних безбедносних организација; 

• Развијање креативних способности професионалног комуницирања са националним и међународним 
научним институцијама које се баве међународним безбедносним организацијама и научним базама 
података о међународним безбедносним организацијама; 

• Припремљеност за наставак научног усавршавања у области међународних безбедносних организација 
на постдокторским студијама; 

• Стицање одговарајућих знања која ће омогућити мобилност студената у националном и међународном 
миљеу. 

Посебан циљ изучаванја овог предмета на докторским академским студијама је формирање научног 
подмлатка, који ће моћи да одговори изазовима теоријског и емпиријског истраживања  савремених 
међународних безбедносних организација. 
 
Исход предмета  
Исходи изучавања предмета су опште компетенције које стичу студенти докторских академских студија за: 
• објективну и поуздану анализу стања у међународним безбедносним организацијама, синтетизу 

прикуљених податка, уочавање тенденција и откривање трендова у њиховом деловању на  решавању 
проблема у области међународне безбедности; 

• овладавање различитим методама, техникама, инструментима и поступцима у истраживанју 
међународних безбедносних организација; 

• развијање способности критичког и самокритичког мишљења у односу на проблемска теоријска и 
практична питања деловања међународних безбедносних организација у савременим међународним 
односима; 

• праћење иновација и савремених научних токова у области међународних безбедносних организација и 
њихове имплементације у праксу међународних односа;  

• наставак школовања – постдокторске студије у области међународних односа и међународних 
безбедносних организација. 

Садржај предмета 
Теоријска настава 
1. Међународне организације као субјекти међународних односа 
2. Међународни односи и безбедност (Физиономија савременог мира и рата; Глобализација у 

међународним односима; Равнотежа снага и безбедност; Савезништво у међународним односима) 
3. Савремене безбедносне теорије у међународним односима 
4. Место, улога, функције, циљеви и мисије међународних безбедносних организација у међународним 

односима 
5. Држава и међународне безбедносне организације 
6. Уједињене нације као глобална међународна организација колективног система безбедности. 
7. Специјализоване безбедносне агенције УН (Организација за забрану хемијског оружја, Међународна 

организација за атомску енергију; Интерпол ... .) 



8. НАТО као међународна војнополитичка безбедносна организација  
9. ОЕБС као паневропска регионална међународна безбедносна организација 
10. Европска унија (ЗСБП) као регионална безбедносна организација колективног система одбране. 
11. Заједничка спољна и безбедносна политике ЕУ  
12. Регионалне безбедносне организације као подсистеми система колективне безбедности и одбаране 

(АСЕАН, ОАД, Афричка унија, Заједница независних држава ...) 
13. Положај Србије у међународним безбедносним организацијама 
14. Злоупотреба међународних безбедносних организација у савременим међународним односима 
15. Потреба за прецизнијим регулисањем положаја међународних безбедносних организација у 

међународним правним изворима 
Практична настава  
Посета националним и међународним безбедносним организацијама уз критичко сагледавање места, улоге, мисија, 
циљева и задатака међунароодних безбедносних организација и односа националних и међународних безбедносних 
организација. 
Препоручена литература  
 
Основна:  
1. Драган Симић, Наука о безбедности, ''Службени лист СРЈ'', ФПН, Београд, 2002. 
2. Dimitrijević Vojin, Račić Obrad, Međunarodne organizacije, Pravni fakultet, Beograd, 2012. 
3. Кривокапић Борис:  Мир и рат у међународним односима и праву,  Институт за упоредно право & Пословни 
и правни факултет, Београд 2017. 
4.  Heinz Gartner, Adrian Hyde-Price and Erich Reiter, Europe's New Security Challenges, Lynne Reinner 
Publishers, Boulder, London, 2001.; 
5.  Baylis, John, International and Global Security, u: The Globalization of World Politics, second edition, John Baylis 
& Steve Smith (eds), Oxford Unive-rsity Press, 2001; 
Додатна:  
6. J.Jackson-Preece, Security in international relations, University of London, 2011. 
7. Paul Rogers, Losing Control – Global Security in the Twenty – frst Century (Second Edition edition (Pluto Press, 
2002.). 
Број часова  активне наставе:           Теоријска настава:  4 СИР:            4 
Методе извођења наставе 
Усмено излагање, семинари, дискусија, израда и јавна одбрана семинарских радова и пројекта докторске дисертације, 
писање научних радова и учешће на научним скуповима међународног и националног значаја и завршни усмени испит. 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 
                                                                                                                                                                                        Поена 
Присуство и активност на настави ................................................................................................................................. 10  
Квалитет урађеног семинарског рада ............................................................................................................................ 40  
Усмени испит .................................................................................................................................................................... 50  
Начин провере знања могу бити различити : (писмени испити, усмени испт, презентација пројекта, семинари итд...... 
*максимална дужна 1 страница А4 формата 

 
  



 
Табела 5.1 Спецификација  предмета на студијском програму докторских студија 
Назив предмета: Савремено међународно опорезивање и пореско планирање 
Наставник или наставници: Проф. др Снежана Р. Стојановић 
Статус предмета: Изборни 
Број ЕСПБ: 10 
Услов: 
Циљ предмета 
Циљ предмета је да студенти прошире знања о опорезивању у савременим токовима, како у оквиру државе, тако и на 
међународном нивоу. Посебан акценат ставља се на опорезивање компанија у међународним токовима и организовање 
њиховог пословања имајући у виду сложене технике пореског планирања, а све ради плаћања што мањег пореза. 
Исход предмета  
Оспособљеност студената за истраживање међународног опорезивања, што је од нарочитог значаја у условима 
глобализације пословања. Будући да је у фокусу предмета међународно опорезивање и пореско планирање компанија, 
предмет треба да омогући студентима докторских студија критичко сагледавање пореских проблема који се јављају у 
међународним токовима и припреми их за самостално научно истраживање сложених проблема међународног 
опорезивања и пореског планирања. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Пореско право – основна питања, Двоструко опорезивање и међународни порески уговори, Модели уговора о 
избегавању двоструког опорезивања, Опорезивање компанија на међународном нивоу, Порески подстицаји и 
неправична пореска конкуренција, Међународно пореско планирање, Спречавање злоупотреба и избегавања плаћања 
пореза (на националном и међународном нивоу и у оквирима Европске уније), Значај мера које предлаже ОЕЦД за 
међународно и национално опорезивање путем својих пројеката (Трансферне цене, Утањена капитализација, Размена 
информација у пореске сврхе, Правила о контролисаним страним корпорацијама, Националне листе преферцијалних 
пореских режима) 
Практична настава  
Презентације одабраних тема од стране студената 
Препоручена литература  
С. Стојановић (2017). Пореско планирање мултинационалних компанија – изазови и ограничења, Пословни и правни 
факултет Универзитета Унион-Никола Тесла; С. Стојановић (2016). Пореско право, Факултет за пословно индустријски 
менаџмент; С. Стојановић (2016). Међународно пореско право, Факултет за пословно индустријски менаџмент; С. 
Стојановић (2010). Неправична пореска конкуренција у Европској унији, Правни факултет у Крагујевцу; R. Rohatgi (2007). Basic 
International Taxation, Volume II: Practice of International Taxation, Second edition, Taxmann Allied Services (P.) Ltd, New 
Delhi; S. Van Weeghel (1998). The Improper Use of Tax Treaties – with Particular Referene to the Netherlands and the United 
States, Kluwer Law International, London; M. Lang (2013). Introduction to the Law of Double Tax Conventions, Second edition, 
Linde Verlag, Vienna; M. De Wilde (2015). 'Sharing the Pie': Taxing Multinationals in a Global Market, Erasmus Universiteit, 
Rotterdam; F. Alberto Vega Borrego (2006). Limitation on Benefit Clauses in Double Taxation Conventions, Kluwer Law 
International, The Hague; M. Pires (1989). International Juridical Double Taxation of Income, Kluwer Law and Taxation 
Publishers, Deventer; Д. Поповић (2010). Пореско право, Правни факултет, Београд; Д. Поповић и С. Костић (2009). 
Уговори Србије о избегавању двоструког опорезивања – правни оквир и тумачење, CekosIn, Београд; OECD Model 
Tax Convention on Income and on Capital, Condensed Version, Paris, 2017; UN Model Double Taxation Convention between 
Developed and Developing Countries, New York, 2017; United States Model Income Tax Convention, 2016 
Број часова  активне наставе:           Теоријска настава:  4 СИР:            4 
Методе извођења наставе 
Класичним методама уз активно учешће студената-докторанта, писмени и усмени испит, семинарски рад предат у 
писaној форми и одбрањен усмено, презентација пројеката. 
Начин провере знања могу бити различити : (писмени испити, усмени испит, презентација пројекта, семинари итд...... 
*максимална дужна 1 страница А4 формата 

 
  



Табела 5.1 Спецификација  предмета на студијском програму докторских студија 
Назив предмета: Пореско право Европске Уније  
Наставник или наставници: Проф. др Снежана Р. Стојановић 
Статус предмета: Изборни 
Број ЕСПБ: 10 
Услов: 
Циљ предмета 
Циљ предмета је да студенти прошире сазнања о политици опорезивању у Европској унији, имајући у виду однос 
пореске регулативе на нивоу Уније и пореских системх држава-чланица, као и однос и значај европског пореског 
система у систему савременог међународног опорезивања. . 
Исход предмета  
Предмет треба да омогући студентима да стекну продубљену слику о значају опорезивања у сложеном систему 
европске регулативе, утицају Уније и њених институција на унутрашње пореске системе држава-чланица и према 
трећим државама. Посебно, студенти имају могућност да сазнају како једна судска институција (Суд правде Европске 
уније) својим пресудама утиче на мењање постојећих државних законских решења и креирање нових која су у складу са 
основним слободама и начелима на којима је изграђена и темељи се Европска унија.  
Крајњи исход предмета је да студенти овладају продубљеним сазнањима о посебном начину регулисања пореске 
политике, другачијем од оног који постоји у појединачним државама, где постоје политички притисак, унутрашње 
тржиште, и где не постоје државне границе и царине - четири основне слободе. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Оснивачки уговори и основне слободе; Примарни и секундарни извори права Европске уније; Однос права ЕУ према 
правима држава-чланица; Улога Суда правде Европске уније у стварању права ЕУ и унутрашњег права држава; Значај 
пакета мера, извештаја и акционих планова ЕУ и утицај на државе-чланице и треће државе; Утицај Унутрашњег 
тржишта и Царинске уније на опорезивање; Пореска хармонизација и пореска конкуренција у ЕУ – посредни и 
непосредни порези; Државна помоћ; Размена информација у пореске сврхе између држава-чланица и трећих држава; 
Дешавања на међународном нивоу и утицај пројеката Организације за економску сарадњу и развој и Г-20 на пореска 
решења у оквирима ЕУ 
Практична настава  
Презентације одабраних тема кроз семинарске радове, case-studies, итд. 
Препоручена литература  
С. Стојановић (2016 и 2019.). Европско пореско право, Пословни и правни факултет Универзитета Унион-Никола Тесла; 
С. Стојановић (2016 и 2019). Пореско право, Пословни и правни факултет Универзитета Унион-Никола Тесла; С. 
Стојановић (2010). Неправична пореска конкуренција у Европској унији, Правни факултет у Крагујевцу; С. Стојановић 
(2017). Пореско планирање мултинационалних компанија – изазови и ограничења, Пословни и правни факултет 
Универзитета Унион-Никола Тесла; D. Weber (ed.), ЕU Law and Building the Global Supranational Tax Law – EU BEPS and 
State Aid, IBFD, 2016, online book; M. Helminem, EU Tax Law – Direct Taxation, IBFD, 2017, online book; M. Lang (2013). 
Introduction to the Law of Double Tax Conventions, Second Edition, Linde Verlag, Vienna; B. Terra & P. Wattel, European Tax 
Law, Sixt edition, 2012; B. Terra & J. Kajus, Introduction to European VAT (Recast), IBFD online book 2017; P. Boria, Taxation 
in European Union, Springer, 2017.  
Број часова  активне наставе:           Теоријска настава:  4 СИР:            4 
Методе извођења наставе 
Класичним методама уз активно учешће студената-докторанта, писмени и усмени испит, семинарски рад предат у 
писaној форми и одбрањен усмено, презентација пројеката. 
Начин провере знања могу бити различити : (писмени испити, усмени испит, презентација пројекта, семинари итд...... 
*максимална дужна 1 страница А4 формата 
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