Табела 5.2Спецификација предмета Шифра:П.З.1.О.05
Студијски програм/студијски програми: Општеправни;
Врста и ниво студија: Основне академске студије; Студије првог степена
Назив предмета: Уставно право
Наставник (Име, средње слово, презиме):Љиљана М. Славнић
Сарадник: Драган Б. Пантић
Статус предмета:Обавезни предмет на основним академским студијама, II семестар
Број ЕСПБ: 14
Услов: /
Циљ предмета:
Упознавање са основним појмовима уставног права као гране права у правном систему и као науке која
чини његову теоријску основу. Упознавање са уставно-правном материјом, политичким институцијама
које се односе на највишу власт државе, њену структуру, организацију и функционисање, разумевање
како основних упоредно-правних, тако и позитивно-правних установа и институција.
Исход предмета:
Студент би требало да покаже познавање основних појмова уставног права; може да опише и објасни
структуру, организацију и функционисање политичких институција коеј се односе на највишу власт
државе; уме да дефинише основне позитивноправне установе и институције уставног права; уме да
идентификује основне уставне институције и њихово функционисање, као и домене и ограничења
државне власти у појединим сегментима
Садржај предмета:
• Предмет, назив, метод и извори уставног права
• Појам, садржина, својства устава
• Класификације устава
• Доношење и промена устава
• Опште карактеристике развоја уставности у свету
• Устави Србије
• Државна власт: разматрања о држави, суверености, легитимитету и функцијама државне власти
• Системи државне власти, начело поделе власти, начело владавине права
• Обележја Републике Србије (спољашња и унутрашња), систем поделе власти, политички систем,
начела економског и социјалног уређења
• Уставно уређење Републике Србије
• Народна скупштина, председник Републике, Влада, државна управа, Омбудсман, Војска, судска
власт
• Уставне институције
• Уставност и законитост и Уставни суд
• Територијално уређење
• Људска и грађанска права и слободе
Литература:
а) основна: СлавнићЉ., Уставно право, Привредна академија, Нови Сад, 2007;Срдић, М.: Уставно право,
Привредна академија, Нови Сад, 2006.;
б) додатна: Марковић, Р.:Уставно право и политичке институције, Јустинијан, Београд, 2005.;
Пајванчић, М.: Уставно право и правосудно организационо право, Привредни саветник, Пројурис, Нови
Сад, 2003.год.; Славнић, Љ.: Федерализам и уставно судска функција, Партенон, Београд, 2000.;
Остали часови
Број часова активне наставе
Предавања:
Вежбе:
Други облици
Студијски истраживачки /
6x15=90
4x15=60
наставе: /
рад: /
Методе извођења наставе: Усмена предавања илустрована у Power Point-u, Индивидуални и групни
радови, интерактивни облици наставе, презентације, дискусионе групе
Оцена знања (максимални број поена 100)
Завршни испит
поена
Предиспитне обавезе
поена
присуство и активност на
писмени испит
10
предавањима
50
присуство и активност на вежбама
усмени испт
10
колоквијуми I и II
20
семинарски рад
10

