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Изборни

Циљ предмета је развијање научних сазнања, способности и академских
вештина у процесу истраживања у области уставног права, развијање
аналитичког размишљања упоређивањем теоријских ставова и могућности
њихове примене у реалном правном и политичком окружењу,
овладавање научним методама у изучавању релевантне литературе и
правних извора, а све у складу са савременим правцима развоја уставног
права као научне дисциплине.
Очекује се да савладавањем програма студент може успешно да:
1. анализира уставне принципе и институте уставног права;
2. критички и аналитички упоређује теоријске ставове и могућност њихове
примене у реалном правном и политичком окружењу;
3. компетентно, научно и аргументовано дискутује, истражује и презентује
резултате свог научног рада, који ће допринети развоју научне мисли у
области уставног права и развоју система уставне демократије;
4. примени научне методе кроз истраживања у оквиру одабраних тема у
области уставног права.

Садржина
Установе и принципи уставног права са анализом позитивноправних решења у савременим
уставним системима и домаћем уставном праву; појам, својства и врсте устава; извори уставног
права; облици остваривања демократије, непосредна и представничка; устав и основна права,
лична, политичка, социјално-економска права и слободе; држава и облици њеног уређења,
федерализам и регионална држава, локална самоуправа и територијална аутономија; однос
централних и локалних органа власти; институције и облици државне власти; уставни принцип
поделе власти, парламентаризам и председнички систем, корекције уставног принципа поделе
власти, мешовити парламентарно-председничког систем; механизми заштите правне државе,
систем судске и уставносудске контроле уставности и законитости; уставне гаранције и системи
заштите основних права.

Теоријска
настава

Појам, својства и врсте устава, извори уставног права, непосредна и представничка
демократија,устав и основна права, држава и облици њеног уређења, локална
самоуправа и територијална аутономија, уставни принцип поделе власти,
механизми заштите правне државе, систем судске и уставносудске контроле
уставности и законитости, уставне гаранције и системи заштите основних права

Практична
настава
(вежбе,
ДОН,
студијски
истраживачки рад)

Дискусија у оквиру одабраних тема, припрема и израда кратког есеја
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