Студијски програм: Право (240 ЕСПБ)
Врста и ниво студија: Основне академске студије, први ниво студија
Назив предмета: Уставно право
Наставник: Невенко Врањеш
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 8
Услов: Уписан други семестар, одслушан предмет и успешно реализоване предиспитне обавезе
Циљ предмета:
Циљ предмета јесте упознавање са основним појмовима уставног права као гране права у правном систему и као
науке која чини његову теоријску основу; 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:
Након положеног испита студент је усвојио теоријска знања из области уставног права и разуме основне појмове
уставног права; може да опише и објасни структуру, организацију и функционисање политичких институција које 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:
Теоријска настава:
1.Увод у предмет; 2.Назив, метод и извори уставног права; 3.Појам, садржина, својства устава; 4.Класификације
устава; 5.Доношење и промена устава; 6.Опште карактеристике развоја уставности у свету; 7.Устави Србије;
8.Државна власт: разматрања о држави, суверености, легитимитету и функцијама државне власти; 9.Системи државне
власти, начело поделе власти, начело владавине права; 10.Обележја Републике Србије (спољашња и унутрашња),
систем поделе власти, политички систем, начела економског и социјалног уређења; 11.Уставно уређење Републике
Србије;12. Народна скупштина, председник Републике, Влада, државна управа, Омбудсман, Војска, судска власт;
13.Уставне институције; Уставност и законитост и Уставни суд; 14.Територијално уређење; 15.Људска и грађанска
права и слободе.
Практична настава:
Ближе појашњавање неких од тема које се обрађују на предавањима, са посебним освртом на тумачење доношења и
промене устава, кључних институција уставног права идр. Дискусија одабраних тема уз активно учешће студената.
Припрема колоквијума и испита. Евалуација реализоване наставе и анализа њених резултата.
Вежбе, анализа судске праксе, студије случаја, семинарски радови, дискусија
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Остали
Број часова активне наставе
часови
Предавања:
Вежбе:
Други облици наставе:
Студијски истраживачки рад:
3
3
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 и
аналазирају карактеристике развоја уставности у свету (2) као показне, за представљање спољашњих и унутрашњих
обележја РС; и (3) као, дискусионе за дискусију одабраних тема из пређеног градива;
Оцена знања (максимални број поена 100)
Завршни испит
поена
Предиспитне обавезе
поена
активност у току предавања
20
писмени испит
колоквијум-први
15
усмени испит
50
колоквијум-други
15
100
укупно
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