Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм
ПРАВО
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Мастер академске студије другог нивоа
Назив предмета
Eнергетско право
Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ
9 Статус предмета (обавезни/изборни)
Услов
Испуњење предиспитних обавеза

Изборни

Упознавање студената са националним прописима из области енергетике и нужношћу њиховог усклађивања са прописима
ЕУ, као и са предусловима за креирање националне енергетске политике. Појашњење разлога стратешке важности
развоја енергетског тржишта.

Циљ
предмета

Оспособљеност студената да схвате законитости које владају на националном и међународном енергетском тржишту
узимајући у обзир специфичности које владају у односу на кључне енергенте. Студент ће бити оспособљен да схвати везу
између преузимања међународних обавеза из области енергетике у односу на националне енергетске инвестиционе
подстицаје. Такође, студент ће бити у стању да разграничи iure imperii и iure gestionis деловање државе на енергетском
тржишту.

Исход
предмета
Садржај предмета
Појам, начела и извори енергетског права; историјски развој енергетског права; место енергетског права у националном и
Теоријска
међународном правном систему; однос енергетског права са другим гранама права; појам и врсте енергетског тржишта;
настава

учесници на енергетском тржишту; улога државе на развој и контролу енергетског тржишта; однос међународних тржишних
кретања на националну енергетску политику; заштита енергетског тржишта; појам, начела и правни оквир израде
стратегија развоја енергетског тржишта; утицај прописа о заштити животне средине на развој енергетског тржишта;
ограничења креирања енергетске политике; утицај инвестиционе политике на развој енергетског сектора.

Практична
настава (вежбе,
ДОН, студијски
истражива-чки
рад)
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Практична настава подразумева савладавање технике израде најчешћих уговора који се јављају
на енергетском тржишту и анализу позитивно-правних прописа и судске праксе. Такође,
подразумева посету судовима, нарочито суђењима из области неиспуњења енергетских уговора.
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Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе
ДОН
Студијски истраживачки рад
2

Остали часови

2

Методе
извођења
наставе

Примењује се вербално-текстуална метода, илустративно-демонстративна метода
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
поена
активност у току
предавања
8 писмени испит
практична настава
7 усмени испит
колоквијуми
20
семинари
15

50

