
 
Спецификација предмета за књигу предмета 

Студијски програм  Мастер академске студије права - Општи смер 
Изборно подручје (модул)   
Врста и ниво студија Мастер академске студије 

II 
Назив предмета Парламентарно право 
Наставник (за предавања) Проф. др Ирена Пејић 

Проф. др Маја Настић 
Наставник/сарадник (за вежбе) Проф. др Маја Настић 
Наставник/сарадник (за ДОН)   
Број ЕСПБ 8 Статус предмета 

(обавезни/изборни) 
 Изборни 

Услов  / 
Циљ 
предмета 

Циљ предмета је развијање научних сазнања, способности и академских вештина у 
процесу истраживања у области парламентарног права, развој креативних способности 
у тумачењу правила парламентарног права, овладавање специфичним вештинама у 
примени правила парламентарних поступака, а све у складу са савременим правцима 
развоја парламентарног права као научне дисциплине. 

 
Исход 
предмета 

Савладавањем програма предмета кроз планиране активности и облике наставе/учења, 
очекује се да студент:  

1) Стекне општа и посебна знања о институцији парламента у уставној организацији 
власти; 

2) Развије способност аналитичког схватања уставних правила и механизма за 
функционисање парламентарног система кроз парламентарна правила;  

3) Развије способност повезивања теоријских знања са политичком праксом, тј. 
постављање правних правила (првенствено уставних) у контекст реалних политичких 
односа и снага у конкретном систему;  

4) Може да разуме и тумачи кључне институте парламентарног права; 
5) Буде подстакнут на различите облике истраживања парламентарних института и са 

њима повезаних политичких феномена. 
 

Садржина 
Теоријска 
настава 

Карактер парламентарног права. Извори парламентарног права. Институција 
парламента. Парламент у уставној и политичкој демократији. Функције парламента. 
Уставне надлежности парламента. Структура парламента: једнодомна и/или дводомна 
скупштина. Чланови парламента и парламентарни мандат. Парламентарни мандат у 
теорији и пракси. Корекције слободног мандата у савременој држави. Трајање и 
престанак парламентарног мандата. Заштита мандата и парламентарне привилегије. 
Неспојивост функција и сукоб интереса. Политичке партије у парламенту. Парламентарне 
групе. Аутономија парламента. унутрашња организација и функционисање. 
Парламентарни одбори и комисије. Руководећи органи парламента. Парламентарни 
календар. Седница. заседање и парламентарни сазив. Законодавна процедура. Модели 
законодавног поступка у европским парламентарним системима. Законодавна 
иницијатива. Елементи редовне процедуре. Амандманске интервенције. Хитне и 
ванредне законодавне процедуре. Буџетски поступак. Утицај и учешће владе у 
законодавном поступку. Елементи бикамерализма и њихов ефекат на законодавну 
процедуру. Парламент и извршна власт. Избор органа егзекутиве. Инструменти контроле: 
посланичка питања. интерпелације. истражни одбори. Гласање о неповерењу влади. 
Парламентарно право Републике Србије. 



Карактер парламентарног права. Институција парламента. Парламент у уставној и 
политичкој демократији. Функције парламента. Чланови парламента и парламентарни 
мандат. Аутономија парламента и унутрашња организација. Парламентарна аутономија и 
функционисање парламента. Законодавна процедура. Модели законодавног поступка у 
европским парламентарним системима. Буџетски поступак. Парламент и извршна власт. 
Избор органа егзекутиве. Контролна функција парламента. 

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

Уставне функције парламента. Парламентарни мандат у пракси. Парламентарни мандат у 
пракси. Корекције слободног мандата у савременој држави. Политичке партије у 
парламенту. Парламентарне групе. Парламентарни одбори и комисије. Седнице. 
заседања и парламентарни сазив. Модели законодавног поступка у европским 
парламентарним системима. Законодавна иницијатива у пракси Народне скупштине 
Србије. Амандманске интервенције. Инструменти контроле: посланичка питања. 
интерпелације. истражни одбори. Гласање о неповерењу влади. 

           У оквиру практичне наставе организује се посета  Народној скупштини Србији.  
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Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 
Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови 

3  1       

Методе 
извођења 
наставе 

• Предавања 
• Дискусије 
• Рад у групама 
• Индивидуалне консултације 
• Истраживачки пројекат 

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

0-10 писмени испит  

практична настава 0-15 усмени испит 51 
Колоквијуми 0-12  Посећеност предавања 0-4  
Семинари 0-8     

 


