
7 Статус предмета (обавезни/изборни) ОМ
Услов

Циљ
предмета

Исход
предмета

Теоријска
настава

Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, 
студијски 
истражива-
чки рад)

1

2

3

4
5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови
2 2 1

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

8 писмени испит
7 усмени испит 50

20
15

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Након успешног савладавања овог предмета студенти ће потпуно и правилно разумети 
уставне теорије и праксе, разматраће критички широк круг питања уставног права и 
самостално ће моћи да примене уставно правне норме. Студенти ће бити способни истражују 
у области уставног права и политичких институција. Успешним савладавањем овог предмета 
студенти ће примењивати конкретна знања из Уставног права у анализи целокупног правног 

Израда семинарских радова, Конпаративна анализа случајева.

Оспособљавање студената да стекну посебна и проширена знања из Уставног права, чиме ће 
разумети сложену природу устабних институција и појава. Студенти се оспособљавају за 
правну анализу и тумаченје уставних норме, које као хијарахијски највеће доводе у директну 
везу са нормама хијарахијски ниже природе. Студенти стичу знања о политичким 
институцијама, њиховом избору, организацији, делокругу послова и правном устројству. На тај 
начи, студенти добијају широк степен знања о најважнијим питанјима и концепцијама које се 
односе на правно-политчки поредак и његову организацију. Посебна знања се стичу из 
области упоредноправне димензије института уставног права.

Садржај предмета

Предмет се бави теоријским, упоредним и позитивноправним аспектима уставног права. 
Продубљено ће се проучавати општа питања уставног права (појам и својства устава, 
доношење и промена устава итд.), системи власти (парламентарни, председнички и
мешовити систем), изборно право (изборни системи, природа представничког мандата), 
политичке институције (парламент, шеф државе, влада), територијална организација власти 
(федерална држава, локална самоуправа, територијална аутономија), уставне гарантије и 
заштита људских права, судска власт и уставно судство.
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ПРАВО 

Испуњење предистпитних обавеза

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Спецификација предмета за књигу предмета

Примењује се вербално-текстуална метода, илустративно-демонстративна метода 
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Р. Марковић, Уставно право, Београд, 2018. године.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Мастер академске студије другог нивоа
Уставно право

Студијски програм 
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета
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