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Студијски програм: Право (240 ЕСПБ) 

Врста и ниво студија: Основне академске студије, први ниво студија 

Назив предмета: Историја државе и права 

Наставник: Тамара Матовић 

Статус предмета: обавезан 

Број ЕСПБ: 7 

Услов: Уписан  трећи семестар, положен предмет Увод у право, одслушан предмет и успешно реализоване предиспитне 
обавезе 

Циљ предмета:  
 Циљ предмета је да се студенти упознају са различитим теоријским схватањима о настанку  и генези појединих типова 
држава и правних система  кроз  историју појединих цивилизацијских подручја, укључујући просторе  Србије,  
основним изворима права карактеристичним за поједине државе и правне системе, основном правноисторијском 
терминологијом која се тиче централних правних института јавног, приватног и процесног права, конкретним правним 

системима античких, феудалних и нововековних држава идр. 

Исход предмета:  
Након положеног испита студент је усвојио теоријска знања  из области историје дражаве и права; разуме основне 
изворе права карактеристичне за поједине државе и правне системе; продубио знања о феноменима државе и права, 
њиховој повезаности и међусобном утицају; оспособљен  да право и државу посматра као динамичне друштвене појаве 
које настају, развијају се или стагнирају, модификују се или нестају; разуме основне елементе који чине конкретан 
правни систем, од правних грана до појединих правних института јавног, приватног и процесног права. 

Садржај предмета:  

Теоријска настава:  
1.Увод у предмет; 2.Настанак државе и права кроз историју; 3. Примитивно право, обичај и обичајно право; 4. 
Најстарији законски текстови у историји цивилизације; 5. Грчка правна традиција; 6. Држава и право на размеђи старог 
и средњег века;7./ 10. Основне одлике права и најважнији извори права у средњем веку на примерима Франачке, 
Кијевске Русије, Француске, Немачке, Енглеске, Византије; 11. Основне одлике права и најважнији извори  права у 
средњовековној Србији и Србији у XIX и XX веку; 12./15. Централна и локална власт, својина, брак и породица, 
уговори, накнада штете, наслеђивање, кривично дело, извршилац, казнени 

систем и судски поступак за поједине државе и правне системе. 
 Практична настава: Ближе појашњавање неких од тема које се обрађују на предавањима, са посебним освртом на 

тумачење  појединих типова држава и правних система  кроз  историју појединих цивилизацијских подручја, 

укључујући просторе  Србије. Дискусија одабраних тема уз активно учешће студената.Припрема колоквијума и испита. 

Евалуација реализоване наставе и анализа њених резултата. 
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Број часова  активне наставе Остали часови 

Предавања: 2 Вежбе: 2 Други облици наставе: 0 

Методе извођења наставе 

Предавања су аудиторна, и изводе се у амфитеатру са свим студентима.  Вежбе  се изводе по групама студената у 
слушаоницама и то:  (1) као аудиторне, где се даље разрађују  поједине теме са предавања;  (2) као  показне, за 
представљање појединих типова држава и правних система  кроз  историју појединих цивилизацијских подручја, 
укључујући просторе  Србије;  и (3) као, дискусионе за дискусију одабраних тема из пређеног градива;   

Оцена знања (Максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 20 писмени испит  

колоквијум-први 15 усмени испит 50 

колоквијум-други 15 укупно 100 

 


