Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета
Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ
12
Услов
Циљ
предмета

Исход
предмета

Докторске академске студије права
Докторске академске студије
Уставна историја Србије
Проф. др Небојша Ранђеловић, Проф. др Драган Николић

Статус предмета
(обавезни/изборни)

изборни

Унапређење научних сазнања и теоријских схватања и развијање академских
способности за даља истраживања у области уставне историје Србије.
Продубљивање и заокруживање знања из области генезе српске државности и
стварања и развоја права кроз проучавање уставноправне материје. Утврђивање
односа, правила и динамике развоја српске државности кроз проучавање развоја
уставности Србије и европских утицаја на тај развој.
Савладавањем студијског програма из Уставне историје Србије на докторским
студијама на Правном факултету у Нишу oчекује се да студент:
1) разуме генезу српске уставности,
2) буде способан да примени компаративни метод у проучавању развоја српске
уставности,
3) буде способан да критички посматра развој српске државе сагледан кроз уставну
историју Србије;

Садржај предмета
Теоријска
Уставноправне одлике српских захтева пре Првог српског устанка. Уставно питање
настава
у Првом српском устанку. Уставни акти устаничке Србије. Од фактичке до формалне
самоуправе. Сретењски устав. Устав Кнежевине Србије од 1838. године. Уставно
питање у уставобранитељској Србији. Утицај Светоандрејске скупштине на даљи
развој уставности. Уставни закони кнеза Михаила. Припреме за доношење
намесничког устава. Намеснички устав. Органски закони из 1870. године. Утицај
стварања политичких странака на развој српске уставности. Уставни програми
политичких странака. Устав из 1888. године. Уставне кризе у Србији. Устав од 1901.
године. Устав од 1903. године. Стварање заједничке државе и припреме за
доношење Видовданског устава. Видовдански устав, кризе парламентаризма и
Шестојануарска диктатура. Устав од 1931. године. Распад Краљевине Југославије.
Устави нове заједничке државе. Уставност Србије након распада СФРЈ.

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

Ж. Бартуловић, Н. Ранђеловић, Основи уставне историје југословенских
народа, Ниш 2009.

2

М. Павловић, Правна историја Срба, Крагујевац 2005.

3

Н. Ранђеловић, М. Тодоровић-Крстић, Одабрани извори из државноправне
историје јужнословенских народа, Београд 2009.

4

С. Јовановић, Сабрана дела, том II, III, IV, V, VI и VII, Београд 1990.

5

С. Новаковић, Уставно питање и закони Карађорђева времена – студија
о постању и развићу врховне и средишње власти у Србији 1805 – 1811,
Београд 1907.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавањ Вежбе
ДОН
Студијски истраживачки рад
Остали часови
а
5
1
Методе
извођења
наставе

Предавања
Индивидуалне консултације
Групе за дискусију

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена
Завршни испит
активност у току
0-30
писмени испит
предавања
практична настава
усмени испит
колоквијуми
семинари
0-20
Списак тема по недељама
1
Држава Првог српског устанка и
уставно питање
2

Србија од фактичке до формалне
самоуправе

поена
0-100

3

Уставобранитељска Србија

4

Уставни закони кнеза Михајла

5

Намеснички устав
Органски закони из 1870. године

6

Утицај стварања политиких
странака на развој српске
уставности

7

Устав из 1888. године

8

Државни удари краља Александра
Устав из 1901. године

9

Устав из 1903. године

10

Стварање Краљевине СХС

11

Видовдански устав

12

Кризе парламентаризма у
Краљевини СХС и Шестојануарска
диктатура

13

Септембарски устав

14

Политичке партије и организације у
Краљевини Југославији

15

Потреба реорганизације
Краљевине Југославије

