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УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ 
ФАКУЛТЕТ ПОСЛОВНЕ ЕКОНОМИЈЕ БИЈЕЉИНА 

 

Студијски 

програм: 
Међународна економија и  

      

Назив предмета 
 

Право Европске уније  

Катедра којој 

предмет припада 
Катедра за Грађанско право   

Шифра предмета 
Статус 

предмета 
Семестар Фонд часова Број ECTS бодова 

ME-01-2-027-2 Изборни  II 3+1 6 

Наставник Доц. др Јелена Дамјановић  

Сарадник Доц. др Јелена Дамјановић 

Условљеност другим предметима Облик условљености 

Нема условљености  

Циљеви изучавања предмета: 

Изучавањем овог предмета суденти би требало да овладају основним појмовима и институтима 

Права Европске уније, посебно у односу на његове изворе, начела, хармонизацију права и привредна 

друштва Европске уније са посебним освртом на међународне трговинске aрбитраже и привредно 

судство.  

 

Исходи учења : 

Уз обнављање и продубљивање сазнања о основним постулатима, институцијама и интеграцијама 

ЕУ, предмет пружа студентима стицање и знања о способности у примјењивању правних тековина 

Права Европске уније у домаћем правном поретку, као и утицај истих на међународну економију.   

Садржај предмета: 

1. Институције Европске уније, 

2.  Унијско грађанство и основне слободе;  

3. Приступање и престанак чланства у Европској унији,  

4. Суспензија Чланства у Европској унији;   

5. Босна и Херцеговина и Европска унија;  

6. Начела права Европске уније,  

7. Извори права Европске уније;  

8. Правни акти Европске уније;   

9. Легислативна овалашћења Европске уније;  

10. Хармонизација права Европске уније;  

11. Пословно право Европске уније;  

12. Статусно компанијско право Европске уније;  

13. Хармонизација прописа о пословању трговачких друштава, смјернице компанијског права 

Европске уније;  

14. Стечај у праву Европске уније;  

15. Право конкуренције и антикартелно право; Право интелектуалне својине. 

Методе наставе и савладавање градива: Предавања, вјежбе, студијско-истраживачки рад, 

семинарски радови, израда  презентација, примјери из праксе. 

Предавања: Теоријска и практична настава. На крају сваке теме предвиђена је дискусија као и 

расправа о текућим сазнањима и новостима везаним за дату тему 

Вjежбе: Свака методска јединица са предавања се рекапитулира и увjежбава и на часовима вjежби. 
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Облици провјере знања и оцјењивање: 

Коначна оцјена на испиту добија се на основу присутства настави, активног учешћа у наставном 

процесу, позитивно оцијењених семинарских радова и колоквијума и знања показаног на усменом и 

практичном дијелу испита. 

Похађање наставе 5 Колоквијуми  15 Завршни испит 60 

Активност на настави 5 Семинарски 15 Лабораторија  

Посебна назнака за предмет: 

 

Име и презиме наставника који је припремио податке: Доц. др Јелена Дамјановић  

Датум овјере: 11.11.2016. 

 


