
 
 

Спецификација предмета за књигу предмета 

Студијски програм   Мастер академске студије права 
Изборно подручје (модул)   
Врста и ниво студија  Мастер академске студије  
Назив предмета  Правна традиција словенских народа 
Наставник (за предавања)  Проф. др Драган Николић 
Наставник/сарадник (за вежбе)  Мр Александар Ђорђевић 
Наставник/сарадник (за ДОН)  - 
Број ЕСПБ  8 Статус предмета 

(обавезни/изборни) 
изборни  

Услов  - 
Циљ 
предмета 

 Развијање научних сазнања о постанку и генези појединих типова држава и 
правних система словенских народа, у конкретној друштвеној и 
историјској стварности. Упознавање са основним изворима права 
карактеристичним за поједине словенске државе и правне системе. 
Овладавање основном правноисторијском терминологијом која се тиче 
централних правних института јавног, приватног и процесног права у 
словенским државама. Разграничење појединих правних грана у 
конкретним правним системима словенских држава. 

Исход 
предмета 

 Савладавањем студијског програма из Правне традиције словенских народа 
на мастер студијама на Правном факултету у Нишу oчекује се да студент:  

1) преко историјских примера, продубљеније изучи друштвене, историјске и 
политичке околности у којима настају и развијају се прве словенске 
државе и њихово право;  

2) усвоји елементе који чине основу правних система руске, чешке и пољске 
државе у средњем веку, као и јужнословенских држава тога периода;  

3) применом упоредноправног метода уочи заједничке основе некадашњег 
словенског права, као општег цивилизацијског наслеђа Европе. 

Садржај предмета 
Теоријска 
настава 

 Значај изучавања традиције словенских права. Ране словенске државе. Руска 
држава и њено право. Чешка држава и њено право. Пољска држава и 
њено право. Јужнословенске државе и њихово право. Словенски извори 
права у односу на византијско и право других држава у њиховом 
суседству. Најзначајнији правни споменици као извори права бугарске, 
руске, чешке и пољске државе и јужнословенских држава. 

 



Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, 
студијски 
истражива-
чки рад) 
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Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 
Предавањ
а 

Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови 

 4  1  -  1  - 

Методе 
извођења 
наставе 

• Предавања 
• Индивидуалне консултације 
• Групе за дискусију 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 
активност у току  
предавања 

 0-25 писмени испит  - 

практична настава  - усмени испит  100 
колоквијуми  0-10     
семинари  0-20     
Списак тема по недељама 
1      Словенски племенски савези и 

ране државе  
  

2     Закон судњи људем као најстарији 
словенски закон  

  

3     Извори права, правне гране и 
правне установе у Бугарској  

  

4      Извори права, правне гране и 
правне установе у древној Русији 

  

5      Извори права, правне гране и 
правне установе у древној Чешкој 

  

6      Извори права, правне гране и 
правне установе Пољској 

  

7      Извори права, правне гране и 
правне установе у Србији 

  

8      Извори права, правне гране и   



правне установе у Хрватској и 
Далмацији 

9      Руска правда   
10      Псковска судна грамота   
11      Душанов законик   
12      Повеље српског средњовековног 

права 
  

13      Древноруски градови   
14      Градови средњовековне Србије   
15      Винодолски законик   

 


