
Прилог 5.1. Књига предмета (у документацији  и на сајту институције) 
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Тип 

Активна настава  
Остали 
часови 

 
ЕСПБ П В СИР ДОН 

ПРВА ГОДИНА 
1 21.MPP001 Методологија научног истраживања 1 ТМ 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 8.00 
2 21.MPP002 Компанијско право  1 АО 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 8.00 
3 21.MPPI01 Изборни блок 1 (бира се 1 од 2) 1  2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 7.00 

  21.MPPI11 Право конкуренције 1 СА 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 7.00 
  21.MPPI12 Банкарско право  1 НС 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 7.00 

4 21.MPPI02 Изборни блок 2 (бира се 1 од 2) 1  2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 7.00 
  21.MPPI21 Савремено пореско право  1 НС 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 7.00 

  21.MPPI22 Право привредних преступа и 
прекршаја 

1 НС 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 7.00 

Укупно часова по виду наставе у блоку 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00  
Укупно часова активне наставе и ЕСПБ у блоку 20.00  30.00 

Укупно часова наставе у блоку 20.00  
5 21.MPP003 Финансијско корпоративно право 2 НС 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 8.00 
6 21.MPP004 Стручна пракса  2 НС 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 3.00 

7 21.MPP005 
Студијско истраживачки рад на теоријским 
основама 
мастер рада  

2 НС 0.00 0.00 16.00 0.00 0.00 7.00 

8 21.MPP006 Мастер рад 2 СА 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 12.00 
Укупно часова по виду наставе у блоку 2.00 2.00 16.00 0.00 10.00  

Укупно часова активне наставе и ЕСПБ у блоку 20.00  30.00 
Укупно часова наставе у блоку 30.00  

Укупно часова по виду наставе у години 12.00 12.00 16.00 0.00 10.00  
Укупно часова активне наставе и ЕСПБ у години 40.00  60.00 

Укупно часова наставе у години 50.00  
 
 

 
Повратак 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Студијски програм : МАС Пословно право 
Назив предмета: Методологија научног истраживања 
Наставник/наставници: Проф. др Неђо Даниловић 
Статус предмета: Обавезни 
Број ЕСПБ: 8 
Услов: Нема 
Циљ предмета 
Циљ предмета је да студенти мастер студија на СП Пословно право овладају методолошким знањима о 
основним методама научног сазнања и истраживања, општенаучним методама и методама за прикупљање 
података, различитим теоријско-методолошким приступима у истраживању, концептуализацији, пројектовању 
и реализацији научног истраживања, сређивању, обради и анализи података, научном закључивању и 
презентовању научних резултата. 
Исход предмета  
Очекује се да студент по завршетку овог курса поседује високо специјализована методолошка знања из опште 
методологије друштвених наука и посебне методологије права и да примењује методе, технике и инструменте 
за прибављање података, релевантне за ужу научну област Пословног права, те да самостално и са пуном 
одговорношћу води научно-стручне пројекте, планира и реализује примењена научно-стручна истраживања. 
Крајњи исход овог предмета јесте да студент самостално, уз неопходне консултације с ментором и 
предметним наставником, предложи Научно-наставном већу Факултета Нацрт научне замисли пројекта 
истраживања на задату тему мастер рада, реализује теоријско-емпиријско истраживање и пред компетентном 
Комисијом Факултета јавно одбрани мастер рад, као и да са усвојеним фондом методолошких знања, 
вештина и способности успешно настави научноистраживачки рад на докторским академским студијама и 
научно-стручни и истраживачки рад у оквиру правне професије. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
[1] Увод у методологију научног истраживања: Одређење науке (појам науке, лементи науке, класификација 

наука, категоријално-појмовни апарат науке, постулати науке); Однос науке и других система идеја, 
веровања и праксе; Појам и предмет методологије; Извори методолошког сазнања; Појам и 
класификација научних метода; Посебне методологије и место методологије права у систему правних и 
друштвених наука. 

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

[3] Општенаучне методе (аксиоматска метода, хипотетичко-дедуктивна метода, историјскоправна метода, 
упоредноправна метода, метода моделовања, статистичка метода). 

[4] Специфичности предмета истраживања у Пословном праву. 
[5] Теоријско-методолошке основе научног истраживања. Појам, битна својства и класификација научних 

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

[6] Формулација проблема, одређење предмета и циљева научног истраживања. 
[7] Постављање хипотеза и индикатора; начин истраживања, и научна и друштвена оправданост 

истраживања. 
[8] Реализација истраживања: Основни извори података о појавама и процесима у праву.  
[9] Методе прикупљања података: Испитивање (интервју, анкета и тест); Нормативно правни метод са 

логичконормативном, формалнонормативном и материјалнонормативном техником; Метод посматрања; 
Експеримент у праву . 

[10] Оперативне методе за прикупљање података: Метод анализе правних докумената; Догматски метод; 
Метод студија случаја. 

[11] Сређивање и обрада података прикупљених истраживањем. 
[12] Анализа података. Провера хипотеза. Научно закључивање на основу података. 
[13] Израда извештаја о истраживању и резултатима истраживања, и презентовање резултата истраживања. 
[14] Принципи, начела и вештине академског писања научних и стручних радова. 



[15] Демонстрација израде нацрта научне замисли пројекта мастер рада 
Практична настава  
[1] Практичан студијско-истраживачки рад на изради нацрта научне замисли пројекта мастер рада; 
[2] Примена научних метода и техника у истраживању предмета конкретног мастер рада и израда 

инструмената за примену одабраних научних метода;  
[3] Практичан студијско-истраживачки рад у академском писању научних и стручних радова: семинарског 

рада, чланка у научном и стручном часопису, чланка у зборнику радова са научно-стручних конференција, 
абстракта научног рада итд. 

Литература  
Обавезна литература: 
[1] Лукић Д. Радомир, Методологија права, Завод за уџбенике и наставна средства и Београдски издавачко-

графички завод, Београд, 1987. и новија издања. 
[2] Даниловић Неђо, Метод анализе садржаја докумената са инструментима, Задужбина андрејевић, 

Београд, 2015.  
[3] DePoy, E., & Gitlin, L. N. (2016). Introduction to Research: Understanding and Applying Multiple Strategies.St. 

Louis, Missouri: Elsevier. 
[4] Field, A. (2017). Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics. SAGE. 
[5] John W. Creswell and J. David Creswell. (2020). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods 

Approaches. 
[6] Даниловић Неђо, Радосављевић Иван, Термиз Џевад, Гордић Миодраг. (2016). Статистика у 

истраживању друштвених појава: Завод за издавање уџбеника, Београд. 
[7] Термиз Џevaд. (2019). Методологија друштвених наука: Графит, Тузла. 
Допунска литература: 
[1] Џевад Термиз, Славомир Милосављевић. (2018). Практикум из методологије политикологије (друго 

измењено, допуњено и проширено издање): Факултет политичких наука у Сарајеву и Међународно 
удружење методолога друштвених наука, Сарајево-Београд. 

[2] Ратко Зеленика. (2017). 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  

[3] Урош Шуваковић. (2010). Академско писање у друштвеним наукама: Досије, Београд. 
Даниловић Неђо, Базић Миљојко. (2015). Нацрт научне замисли I i II, Мегатренд Ревија, бр. 1 и 2: МТУ, 
Београд. 
Број часова  активне наставе (недељно) 

Предавања Вежбе Други облици наставе СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР Остали часови 
3х15=45 3х15=45    

Методе извођења наставе 
Предавања, вежбе и СИР уз активно учешће студента у креативним групама на изради оперативног научног 
документа - Нацрта 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 
јесте практична демонстрација израде инструмената и планова истраживања од стране студената уз 
менторско вођење наставника. 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 
активност у току предавања 10 Јавна одбрана истраживачког 

семинарског рада 10 

практична настава 10 усмени испт 30 
колоквијум из теоријских основа 
методологије научног истражи. 10 ..........  

истраживачко семинарски рад на 
изради нацрта научне замисли 
пројекта мастер рада 

30   

Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени 
испт, презентација пројекта, семинари итд...... 

https://www.amazon.com/Research-Design-Qualitative-Quantitative-Approaches/dp/B08RLBYJPL/ref=sr_1_5?dchild=1&qid=1623028955&refinements=p_27%3AJ.+David+Creswell&s=books&sr=1-5&text=J.+David+Creswell
https://www.amazon.com/Research-Design-Qualitative-Quantitative-Approaches/dp/B08RLBYJPL/ref=sr_1_5?dchild=1&qid=1623028955&refinements=p_27%3AJ.+David+Creswell&s=books&sr=1-5&text=J.+David+Creswell


*максимална дужна 2 странице А4 формата 
 
 

Повратак 
 
 
 
 

Студијски програм : МАС ПРАВО 
Назив предмета: Компанијско право 
Наставник/наставници: Проф.др Сања Станковић 
Статус предмета: Обавезни 
Број ЕСПБ:8 
Услов:  -  
Циљ предмета 
Циљ предмета  је да студенти мастер студија на СП Пословно право овладају  знањима о основним 
принципима науцног сазнања  и истраживања из области компанијског права, као и да користе и у пракси 
сазнања и методе оснивања привредних друштава користећи изворе права, а најбитнији је Закон о 
привредним друштвима.  
Исход предмета  
Очекује се да студент по завршетку ових предавања овлада материјом из области компанијског права. Крајњи 
исход овог предмета јесте да студент,самостално уз неопходне консултације са  ментором  предложи Научно-
наставном већу Факултета Нацрт научне замисли истраживања на задату тему мастер рада. Исход је да 
поред теоријских вештина студент уз помоћ птедметног професора зна и да оснива привредна друштва. 
Садржај предмета 
Теоријска настаva 
1.Увод о предмету компанијско право 
2.Извори права 
3.Закон о привредним друштвима 
4.Појам привредних друштава 
5.Врсте привредних друстава 
6.Оснивање привредних друштава 
7.Оснивацки акти привредних друштава 
8.Акционарско друство појам оснивање врсте  
9.Друство са ограниченом одговорношћу - појам оснивање 
10 Командитно друство 
11.Ортачко друштво 
12.Статут привредних друштава 
13.Стецај привредних друштава  
14.Појам ствари имовине као и повезаност са кривицним делима у оквиру имовине привредног субјекта 
15.Престанак привредних друштва 
 
Практична настава 
1.Практицан студијско -истразивачки рад на изради нацрта научне замисли пројекта мастер рада 
2. Примена научних метода и техника у истраживању предмета конкретног мастер рада и израда   
3.Примена израде семинарских радова и научних чланака у стручном часопису 
 
Литература  
1.Компанијско право – Право привредних друштава, Правни факултет, 2011. Београд   
2. Водић за примену закона о привредним друштвима, Интермех, Београд, 2011 
3. Корпоративно управљање, изабране теме, Удружење правника у привреди Србије, Београд, 2013.  
4. Закон о привредним друштвима, Службени гласник РС број 36 / 2011, 91/2019 
Број часова  активне наставе (недељно) 



Предавања 
3×15=45 

Вежбе 
3×15=45 Други облици наставе СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР Остали часови 

     
Методе извођења наставе 
Предавања,вежбе и СИР уз активно учешће студента у креативним групама на изради оперативног научног 
документа. 
Посебан метод који ће бити примењен у настави јесте практична демонстрација израде инструмената и 
планова истраживања од стране студената уз вођење ментора. 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 
активност у току предавања 10 писмени испит 10 
практична настава 10 усмени испт 30 
колоквијум-и 10 ..........  
семинар-и 30   
Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени 
испт, презентација пројекта, семинари итд...... 
*максимална дужна 2 странице А4 формата 

 
 
 

Повратак 
 
 
 

Студијски програм : МАС Пословно право 
Назив предмета: Право конкуренције  
Наставник/наставници: Сања Станковић, Јелена Вуковић 
Статус предмета: изборни  
Број ЕСПБ:7 
Услов: Нема  
Циљ предмета 
Стицање знања о основним појмовима права конкуренције, разумевање оправданости правне заштите 
слободне конкуренције, разумевање основних економских појмова на којима почива право конкуренције, а све 
у циљу да се студент оспособи да у пракси примени бројна „техничка“ правила ове гране права; практичан 
рад са студентима кроз анализу одлука Комисије за заштиту конкуренције Републике Србије; стицање знања 
о најважнијим карактеристикама права конкуренције Европске уније и Сједињених Америчких Држава 
Исход предмета  
Студенти ће стећи знања и вештину тумачења и критичке анализе норми права конкуренције. Успешним 
савладавањем материје курса студенти ће стећи знања и способности неопходне за обављање послова 
правне природе у привредним друштвима, националном телу за примену прописа о заштити конкуренције, 
судовима и адвокатури. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 

1. Појам конкуренције и права конкуренције ( историја права конкуренције, ефекти конкуренције на 
друштвено благостање); 

2.  Концепција савршене конкуренција (баријере уласку); 
3. Основне напомене о монополу и монополском понашању;  
4. Узроци монопола и  његови ефекти на друштвено благостање; 
5. Природни монопол; 
6. Картели као хоризонтални споразуми (дефиниција; основни механизми картела); 
7. Основни предуслови  настанка картела и његови ефекти на друштвено благостање; 
8. Остали хоризонтални споразуми (дефиниција; основни механизми; дејства); 
9. Вертикални споразуми (дефиниција; врсте; основни механизми; ефекти); 



10. Доминантнан положају и његовој злоупотреби; 
11. Дефинисање релевантног тржишта; злоупотреба доминантног положаја према потрошачима; 

злоупотреба према конкурентима. Правни третман злоупотребе доминантног положаја; 
12. Контрола концентрација (врсте; ефекти; разлози за контролу; поступак пријаве; поступак испитивања; 

одлуке у поступку); 
13. Контрола државне помоћи (врсте; разлози за контролу државне помоћи; поступак контроле у ЕУ и 

Србији); 
14. Поступак пред Комисијом за заштиту конкуренције (уређење и надлежност Комисије); 
15. Процесни аспекти заштите конкуренције и санкционисање повреда 

Практична настава  
Часови вежби у потпуности прате темпо и динамику часова предавања. На часовима вежби врши се 
детаљнија анализа појединих тематских целина, као и анализа појединих примера из праксе. Припрема 
студената за колоквијуме, елаборација и одбрана семинарских радова. 
Литература  
1. Борис Беговић, Владимир Павић, Душан В. Поповић, Увод у право конкуренције, Правни факултет, 
Универзитета у Београду, Београд, 2019 
2. Шокињов Стефан, Право конкуренције, Факултет за правне и пословне студије, Прометеј, Нови Сад, 2007 
3.   Monti, Giorgio, EC competition law, Cambridge University Press, 2007 
4. Закон о заштити конкуренције ("Сл. гласник РС", бр. 51/2009 и 95/2013) 
Број часова  активне наставе (недељно) 

Предавања Вежбе Други облици наставе СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР Остали часови 
2*15=30 2*13=26    
Методе извођења наставе 
Предавања, дискусије, семинари, индивидуалне консултације, истраживачки пројекат (рад студената у 
истраживачким групама). 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 
активност у току предавања 10 писмени испит  
практична настава 20 усмени испт 30 
колоквијум-и 30 ..........  
семинар-и 10   
Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени 
испт, презентација пројекта, семинари итд...... 
*максимална дужна 2 странице А4 формата 

 
 
 
 
 
 
 

Повратак 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Студијски програм : МАС Пословно право 
Назив предмета: Савремено пореско право 
Наставник/наставници: Проф. др Мирко Кулић, Проф. др Снежана Стојановић 
Статус предмета: Изборни 
Број ЕСПБ: 7 
Услов: Нема 
Циљ предмета 
Циљ предмета је да студенти мастер студија на СП Пословно право стекну знања o финансијској делатности 
државе, која се сатоји у обезбеђивању новчаних средстава у циљу задовољавања одређених јавних потреба. 
Студенти треба да стекну мапредна теоријска и практична знања о томе како савремене државе прикупљају 
пореске и друге јавне приходе, да би тим приходима финансирале јавне расходе.  
Исход предмета  
Очекује се да студенти, савладавањем програма предмета кроз планиране активности, стекну високо 
специјализована знања из области пореског права и да се оспособе да учесвују у планирању и обезбеђивању 
јавних прихода. Очекује се од студената да стекну напредна теоријска и стручна специјализована знања о 
порескоправним односима и порескопроцесним радњама, као и о улози порескопроцесних субјеката у 
пореском поступку, у оквиру кога се врши пореска контрола, утврђивање и наплата пореза и других јавних 
прихода.  
Садржај предмета 
Теоријска настава 
[1]. Пореско право и наука о пореском праву 
[2]. Класификација пореза 
[3]. Елементи опорезивања 
[4]. Начела опорезивања 
[5]. Двоструко опорезивање 
[6]. Порески поступак (општа питања пореског поступка; првостепени порески поступак; другостепени порески 
поступак; поступак по ванредним правним средствима) 
[7]. Утврђивање пореза 
[8]. Наплата пореза 
[9]. Пореска контрола 
[10]. Порез на доходак грађана 
[11]. Порез на добит правних лица 
[12]. Порези на имовину 
[13]. Порез на додату вредност, акцизе и царине  
[14]. Доприноси 



[15]. Таксе, накнаде, самодопринос и остали јавни приходи 
Практична настава  
[1] Анализирање пореских прописа; 
[2] Проучавање порескоправне праксе;  
[3] Анализирање пореских управних аката (пореских решења и закључака);  
Литература  
Обавезна литература:  
Милошевић Горан, Кулић Мирко, Цвјетковић Иветић Цвјетана, Пореско право, Правни факултет у Новом 
Саду, Нови Сад 2021. 
Допунска литература:  
Милошевић Горан и Кулић Мирко, Јавне финансије, Криминалистичко-полицијска академија, Београд, 2013. 
Кулић Мирко и Милошевић Горан, Пореско право – теорија и пракса, Марсо, Београд, 2011. 
Милошевић Горан, Теорија и пракса финансијског права, Криминалистичко-полицијска академија, Београд, 
2011. 
Кулић Мирко и Минић Миломир, „Начела пореског поступка као посебног управног поступка”, Наука – 
безбедност – полиција, Журнал за криминалистику и право, Београд, 2011. 
Милошевић Горан и Кулић Мирко, „Теоријске основе и практична искуства преваљивања пореза са освртом 
на пољопривреду”, Економика пољопривреде број 2/2011, Београд, 2011. 
Кулић Мирко, Пореска кривична дела, Финансијско-порески центар за консалтинг, Београд, 2010. 
Кулић Мирко и Милошевић Горан, „Порески криминалитет”, Ревија за криминологију и кривично право,  број 
3/2010, Београд, 2010. 
Кулић Славица, Приручник о опорезивању добити предузећа, Београд, 2000.  
Кулић Мирко, Пореска утаја и кријумчарење, БМГ, Београд,1999. 
Поповић Дејан, Наука о порезима и пореско право, Open Society Institut/Constitutional and Legislative Policy 
Institute, Budapest и Савремена администрација, Београд, 1997. 
Број часова  активне наставе (недељно) 

Предавања Вежбе Други облици наставе СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР Остали часови 
30 30 - - - 

Методе извођења наставе 
Предавања и вежбе иводиће се уз активно учешће студента у креативним групама. 
 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 
активност у току предавања 10 писмени испит  
практична настава 20 усмени испт 30 
колоквијум-и 20 ..........  
семинар-и 20   
Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени 
испт, презентација пројекта, семинари итд...... 
*максимална дужна 2 странице А4 формата 

 
 
 
 
 
 

Повратак 
 
 
 

Студијски програм : МАС Пословно право  
Назив предмета:  Право привредних преступа и прекршаја  
Наставник/наставници: проф.др Драгана Лазић, проф.др Живанка Миладиновић Богавац  



Статус предмета: Изборни 
Број ЕСПБ: 7 
Услов:  -  
Циљ предмета 
Циљ предмета је да студенти мастер студија на СП Пословно право овладају основним појмовима, методама 
и инструментима из области привредних преступа и прекршаја уз примене основних метода научног сазнања 
и истраживања, општенаучних метода и метода за прикупљање података, различитим теоријско-
методолошким приступима у истраживању, концептуализацији, пројектовању и реализацији научног 
истраживања, сређивању, обради и анализи података, научном закључивању и презентовању научних 
резултата. 
Исход предмета  
Од свршених студената се очекује да поседују високо специјализована знања из области привредних 
преступа и прекршаја, те да самостално и са великим степеном одговорности воде научно-стручне пројекте, 
планира и реализује примењена научно-стручна истраживања. Учешће у симулацијама суђења из ове 
области од студента се очекује да развије своје стручно-комуникативне способности, те аргументовано, са 
пуно предложених доказа одбрани заузете ставове и овлада основним принципима привредних преступа и 
прекршаја, који ће му омогућити да са лакоћом извршава задатке постављење пред њега у судској пракси. 
Крајњи исход овог предмета јесте да студент самостално, уз неопходне консултације с ментором и 
предметним наставником, предложи и уради мастер рад из овог предмета, те пред компетентном Комисијом 
Факултета јавно одбрани мастер рад, као и да са усвојеним фондом методолошких знања, вештина и 
способности успешно настави научноистраживачки рад на докторским академским студијама и научно-
стручни и истраживачки рад у оквиру правне професије. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
1.  Општа питања привреднопреступног права.  
2. Одговорност за привредне преступа.  
3. Одузимање имовинске користи прибављене привредним преступом.  
4. Одговорност и санкције за привредне преступе.  
5. Процесни субјекти у поступку за привредне преступе.  
6. Претходни поступак за привредне преступе.  
7. Главни поступак за привредне преступе.  
8. Поступак по правним лековима.  
9. Општа питања прекршајног права.  
10. Прекршајна одговорност.  
11. Прекршајне санкције.  
12. Прекршајно процесни субјекти.  
13. Ток прекршајног поступка. 
14. Редовни и правни лекови у прекршајном праву.  
15. Рад прекршајних органа. 
 
Практична настава  
[4] Практичан студијско-истраживачки рад на изради нацрта мастер рада; 
[5] Симулација суђења из предметне области.  
[6] Израда правних аката.  
[7] Пракса у прекршајном суду или трговинском суду.  
[8] Практичан студијско-истраживачки рад у академском писању научних и стручних радова: семинарског 

рада, чланка у научном и стручном часопису, чланка у зборнику радова са научно-стручних конференција, 
абстракта научног рада итд. 

 
Литература  
1. Прекршајно право са основама привредно преступног права, Ђорђе Ђорђевић, Полицијска академија, 
Београд, 2016. 
2. Казнено право – прекршаји и преступи, Радан Илиц, Славица Динић, Мегатренд универзитет, Београд, 
2014. 



3. Прекршаји и привредни преступи, Љубиша Јовановић, Миленко Јелачић, Полицијска академија, 
Београд,  1997. 
4. Прекршајно право, Мило Бошковић, Татјана Скакавац, Факултет за правне и пословне студије, Нови 
Сад, 2017.  
5. Закон о прекршајима, Сл. гласник РС, бр. 65/2013, 13/2016, 98/2016 - одлука УС, 91/2019 и 91/2019 - др. 
закон.  
6. Закон о привредним преступима (Сл. лист СФРЈ", бр. 4/77, 36/77 - испр., 14/85, 10/86 (пречишћен текст), 
74/87, 57/89 и 3/90 и "Сл. лист СРЈ", бр. 27/92, 16/93, 31/93, 41/93, 50/93, 24/94, 28/96 и 64/2001 и "Сл. гласник 
РС", бр. 101/2005 - др. закон) 
Број часова  активне наставе (недељно) 

Предавања Вежбе Други облици наставе СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР Остали часови 
2Х15=30 2х15=30    
Методе извођења наставе 
Предавања, вежбе и СИР уз активно учешће студента у креативним радионицама на изради аката из области 
права привредних преступа и прекршаја, који прати дискусија и јавна одбрана. Симулација суђења тематски 
везана за привредне преступе и прекршаје заснована на фиктивним или стварним примерима из праксе.  
Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 
активност у току предавања 10 писмени испит  
практична настава 10 усмени испт 30 
колоквијум-и 40 ..........  
семинар-и 10   
Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени 
испт, презентација пројекта, семинари итд...... 
*максимална дужна 2 странице А4 формата 

 
Повратак 

 
Студијски програм: Пословно право 
Назив предмета: Стручна пракса 
Наставник/наставници: наставници ангажовани на студијском програму 
Статус предмета: обавезни 
Број ЕСПБ: 3   
Услов: Одслушани сви обавезни и изборни предмети из првог семестра 
Циљеви стручне праксе: 
Стицање непосредних сазнања о функционисању и организацији правне струке институцијама и 
организацијама у којима студенти обављају стручну праксу. Упознавање са процедурама израде и 
тумачења правних аката у организацији и институцији у којој се обавља стручна пракса, као и са 
правилима, поступцима и процесима истраживачог рада и његове презентације из области 
пословног права и оспособљавање студената за примене стечених знања у пракси. 
Очекивани исходи стручне праксе:  
По завршетку стручне праксе од студента се очекује оспособљеност за примену стечених теоријских 
и стручних знања, познавање стања истраживања и за решавање конкретних пословно правних 
проблема у компанијама,  инсититуције, органиѕацијама и другим пословним субјектима.  
Садржаји стручне праксе: 
Формирају се за сваког кандидата посебно, у договору са руководством компаније, институције или 
организације у којима се обавља стручна пракса, у складу са потребама правне струке за коју се 
студент оспособљава. 
Функције/аспекати/подобласти/елементи примене на локацији/локацијама реализације стручне 
праксе: 
1) опште разумевање организације рада компаније, институције и организације;  
2) Упознавање са организацијом компаније, институције и организације; 
3) примена савремених метода и алата у раду и истраживању у компанији, институцији и 



организацији;  
4) истраживање пословних правних проблема и сагледавање начина њиховог решавања у 
компанији, институцији и организацији;   
5) примена савремених информационих технологија у креирању правних аката у  компанији, 
институцији и организацији; 
6) правна подршка настанку и примени иновација у компанији, институцији и организацији;  
7) правна подршка управљању пословним процесима на макро, мезо и микро нивоима;  
8) правна подршка управљању ресурсима у компанији, институцији и организацији; 
9) интеграција и примена сазнања у компанијама, институцијама и организацијама из различитих 
научних дисциплина пословног права;  
10) образовање у областима пословног права на нивоу компаније, институције и организације;  
11) практичне примена правних знања из различитих дисциплина пословног (привредног) права у 
компанији, институцији и организацији. 
Литертура: 
Методе извођења: 
Консултације са надлежним службама, пре свега правном службом, компанији, институцији и 
организацији где се пракса обавља и писање дневника стручне праксе са описом активности и 
послова које је студент обављао за време стручне праксе. 
Број часова  активне наставе Остали часови:                   90  
Методе извођења стручне праксе: Консултације и писање дневника стручне праксе у коме студент 
описује активности и послове које је обављао за време стручне праксе. 
Оцена знања (Максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена 
Писање дневника 30 Усмени испит 30 
Квалитет стручне праксе 40 Укупно 100 
 

Оцена  (максимални број поена 100) 
 
 

Повратак 
 
 
 

Студијски програм: MАС Пословно право 
Назив предмета:  Студијски истраживачки рад на теоријским основама мастер рада 
Наставник/наставници: Изабрани ментор 
Статус предмета: Обавезан 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: нема 
Циљ предмета: 
Циљ предмета јесте да упозна студента са правилима, поступцима и процесима истраживачог рада и његове 
презентације из области индустријско економског менаџмента. 
− оспособљеност кандидата да самостално ефективно и ефикасно реши постављен конкретан сложенији 

проблем у оквиру подручја мастер студија индустријско економског менаџмента, 
− задовољавајућа способност примене теоријских знања и практичних вештина у будућој професионалној 

пракси индустријско економског менаџмента, 
− стицање знања о начину, структури и форми писања извештаја након извршених анализа и других 

активности које су спроведене у оквиру задате теме мастер рада. 
Исход предмета: 
Студент је оспособљен да демонстрира примену принципа и теоријских основа стечених током студија, 
познавање стања истраживања у области теме Мастер рада: 
− познавање прихваћене методологије решавања сложенијих проблема,  
− самосталне примене у решавању проблема који ће се појавити у пракси, 



− способност кандидата да на одговарајући начин напише и да презентује резултате свог рада, 
− оспособљавање за даље усавршавање током рада у струци праћењем одговарајуће стручне литературе, 

сарадња у тиму приликом решавања сложених проблема. 
Садржај предмета: 
Теоријска настава: 
Самосталан рад студента на теми коју је одабрао у конасултацијама са ментором. Студијско истраживачки рад 
је самостални рад кандидата кроз координиран рад кандидата и ментора. Ментор води кандидата у његовом 
раду и пружа му помоћ у целокупном процесу израде кроз: 
 Избор теме рада; 
 Формулисање наслова рада; 
 Постављање циља, предмета рада, метода и начина његовог решавања; 
 Избор начина обраде проблема, прикупљање, обрада и анализа података путем квантитативних, 

квалитативних и инжењерских метода; 
 Коначно обликовање истраживачког рада. 

Студијско истраживачки рад представља истраживачки рад кандидата у коме се он упознаје са методологијом 
научно-истраживачких пројеката. Студијско истраживачким радом доказује да је овладао теоријским поставкама 
истраживања, теоријским знањима из области којом се бави и да је успешно реализовао један комплетан 
истраживачки процес кроз: 
 Уочавање проблема; 
 Теоријску обраду проблема; 
 Истраживачки део кроз план реализације и организације истраживања; 
 Израду писаног материјала. 

Након обављеног истраживања кандидат припрема студијско истраживачки рад у форми која садржи следећа 
поглавља: Увод; Теоријски део; Емпиријски или Експериментални део, Резултати и дискусија; Закључак; 
Преглед литературе. 
Практична настава: Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад. 
Литература:  
[1] Ратко Зеленика. (2017). 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  

[2] Термиз Џevaд. (2019). Методологија друштвених наука: Графит, Тузла. 
[3] Шешић Богдан. (1988). Основи методологије друштвених наука: Београд. 
[4] Доступни стручни часописи, са SCI листe. 
[5] Доступна литература за области из које је Завршни рад 
Број часова  активне наставе: СИР 16 недељно (240) 
Методе извођења наставе:   
Студенти при упису семестра бирају одговарајућу тему. Ментор мастер рада саставља задатак рада и 
доставља га студенту. Студент је обавезан да изради Студијско истраживачки рад у оквиру задате теме која је 
дефинисана задатком мастер рада, користећи литературу предложену од ментора, као и додатну за потребе 
истраживања. Током израде Студијско истраживачког рада, ментор може давати додатна упутства студенту, 
упућивати на одређену литературу и додатно га усмеравати у циљу израде квалитетног мастер рада. У оквиру 
студијског истраживачког рада студент обавља консултације са ментором, а по потреби и са другим 
наставницима који се баве проблематиком из области теме самог рада. У оквиру задате теме, студент по 
потреби врши и одређена истраживања, анализе, испитивања, мерења, бројања, анкете, користећи 
расположиву методологију, статистичку обраду података, а према задацима и активностима предвиђеним 
мастер радом. 
Оцена знања (Максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена 
Активност у току предавања  Писмени испит  
Практична настава  Усмени испт 50 
Колоквијум-и  ..........  
Семинар-и 50 Укупно 100 

 



 
 
 

Повратак 
 
 
 
 

Назив обавезне активности: Завршни рад – израда и одбрана 
Наставник или наставници: Ментори 
Статус предмета: Обавезни 
Број ЕСПБ: 12 
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 завршног мастер рада уз поштовање методологије израде 
стручних дела и академских процедура, дајући стручни допринос правној дисциплини и правној струци из које је 
предмет завршног мастер рада. 
Исход израде и јавне одбране докторске дисертације  
Успешним израдом и јавном одбраном завршног мастер рада студент је оспособљен да самостално решава 
одређени стручни правни проблем, односно да га уз примену научних и стручних метода, техника, 
инструмената и поступака, уз стриктно поштовање методолошких процедура и академских вештина стручно 
опише и класификује и предлажи номотехнишка решења којима се унапређује правна пракса. 
Садржај. 
I  Модул: Израда завршног мастер рада: 
1. Уз стручно усмерење ментора, студент у другом семестру мастер академских студија самостални и 

интензивно ради на изради завршног мастер рада. 
2. Упоредо са израдом завршног мастер рада, студент претражује одговарајућу литературу и научне и 

стручне базе података и сазнања из њих уграђује у завршни рад. 
3. Након завршетка рада, студент предаје завршни мастер рад  ментору на оцену. 
4. У складу са примедбама и сугестијама ментора, студент дорађује предату верзију завршног мастер рада. 
5. Након што се уверио да је студент отклонио све примедбе и сугестије у тексту завршног рада и добио 

извештај од референта последипломских студија да је студент испунио све обавезе и да је завршни рад 
прошао процедуру провере аутентичности текста, ментор доставља извештај о завршеном мастер рада 
Наставно-научном већу Факултета, са захтевом да Веће формира комисију за оцену завршног рада. 

6. Наставно-научно веће Факултета, на првој наредној седници, доноси Одлуку о формирању комисије за 
оцену завршног мастер рада са захтевом да у предвиђеном року достави Извештај о оцени завршног рада. 

7. Председник комисије, уз консултацију чланова комисије, сачињава извештај о оцени завршног мастер рада 
и потписаног од стране свих чланова комисије доставља Наставно-научном већу Факултета на усвајање. 

8. Наставно-научно веће Факултета усваја Извештај комисије о оцени завршног мастер рада и доноси одлуку 
да се завршни мастер рад са извештајем комисије изложи јавности у времену од 7 дана. 

9. Након истека од 7 дана Наставно-научно веће Факултета, на предлог надлежне службе, разматра извештај 
јавности на текст завршног мастер рада и ако је он позитиван доноси Одлуку о заказивању јавне одбране и 
обавештавању јавности о месту и времену јавне одбране завршног мастер рада. 

II   Модул: Јавна одбрана завршног рада докторске дисертације: 
1. Припрема неопходне документације о јавној одбрани завршног мастер рада (записник, одлука и Уверење). 
2. Припрема сале за јавну одбрану докторске дисертацие. 
3. Отварање јавне одбране докторске дисертације и саопштавање података о кандидату. 
4. Излагање студента на јавној одбрани завршног мастер рада (у времену од 10-20 минута). 
5. Изношење оцена о завршном мастер раду чланова комисије за јавну одбрану и постављање питања 

студенту. 
6. Одговор студента на постављена питања чланова Комисије и присутне јавности на јавној одбрани 

завршног рада. 



7. Повлачење Комисије, усаглашавање оцене и потписивање записника и Одлуке о одбрани завршног мастер 
рада. 

8. Закључна оцена председника Комисије за јавну одбрану завршног мастер радае и саопштавање Одлуке о 
одбрани мастер рада. 

9. Предаја докумената након завршетка јавне одбране завршног мастер рада надлежној служби Факултета на 
архивирање. 

10. Одлагање завршног мастер рада са пратећом документацијом и електронског записа у архиву ППФ. 
Препоручена литература  
1. Закон о високом образованју Републике Србије, (Службени гласник РС бр. 27/2018 - dr. zakon i 73/2018, 

67/2019, 6/2020 – др. закони, 11/2021 – аутентично тумачење, 67/2021 – др. закони). 
2. Поступак вођења заврсног рада на студијама другог степена. 
Број часова  активне наставе            Теоријска настава:              0            СИР  Остали 

часови: 4 
Методе извођења наставе 
Индивидуални рад студента на изради завршног рада и фронтални рад и интерактивни приступ са практичном 
демонстрацијом јавне одбране завршног мастер рада 
Оцена  знања (максимални број поена 100):  
1. Оцена завршног мастер рада од стране јавности и Комисије за оцену и јавну одбрану завршног рада 
......................  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 

 
 
 

Повратак 
 


