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

Обавезни

Упознавање студената са основним појмовима из права као и са значајем права за стабилност укупних
друштвених односа. Развијање практичних вештина у разумевању односа законодавне, судске и извршне
власти.

Оспособљеност студената да разумеу теоријско и практично значење уставног система уопште,
а посебно уставног система Републике Србије, повезаност и одвојеност власти, те значај
појединих институција система.

Исход
предмета
Садржај предмета

Теоријска
настава
Практична
настава
(вежбе,
ДОН,
студијски
истраживачки рад)
Литература
1
2

Општа питања уставног права и класификација државних облилка; извори уставног права; функција и
природа уставног права, норме; уставна историја Србије; историја уставности света; државна власт;
политичке институције; федерализам, конфедерализам, унитаризам, регионализам; управа, судство,
уставно судство; избори и изборни систем; људска и грађанска права; територијално уређење и локална
самоуправа.

Обухвата: провера теоријског знања и анализа судске праксе.
Студијски истраживачки рад: судско организационо право и уставно судство (примери)
Студијску посету народној скупштини и уставном суду.

Р. Марковић, Уставно право, Правни факултет, Досије студио, Београд, 2015. године.

Д. Симовић, В. Петров, Уставно право, Криминалистичко-полицијска академија, Службени
гласник, Београд, 2014. године
3 Д. Стојановић, Уставно право, Правни факултет, Ниш, 2014. године.
4 Абедин Феровић, Уставно право, Нови Пазар, 2008. године.
5
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе
ДОН
Студијски истраживачки рад
Остали часови
3
3
Методе
Примењују се вербално-текстуална и илустративно-демонстративна метода, метода израде
извођења
реферата, семинарских радова и пројеката, као и метода „корак по корак".
наставе
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

