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
7
Услов
Циљ
предмета

Исход
предмета

-

Мастер академске студије права - Општи смер
Мастер академске студије
II
Представнички систем XIX и XX века
Проф. др Небојша Ранђеловић
Проф. др Небојша Ранђеловић
Статус предмета
(обавезни/изборни)

Изборни

Унапређење научних сазнања и теоријских схватања и развијање академских
способности за даља истраживања из области уставне и политичке историје
Србије XIX и прве половине XX века. Продубљивање и заокруживање знања о
условима развитка и процеса изграђивања представничког система у Србији.
Утврђивање правила и динамике развоја српског представничког сисема кроз
проучавање уставних и законских решења и развоја политичких идеја и
странака у Србији.
Савладавањем студијског програма из предмета Представнички систем XIX и
XX века на мастер студијама на Правном факултету у Нишу, oчекује се да
студент:
1) разуме услове развитка представничког система
2) разуме процес изграђивања представничког система и схвати његове
законитости
3) буде способан да критички посматра развој српске правне и политичке
мисли и њихов утицај на представнички систем Србије.

.
Садржај предмета
Теоријска
Предисторија представничког система. Скупштине у Уставобранитељској Србији.
настава
Први Закон о Народној скупштини и Светоандрејска скупштина. Закон о Народној
скупштини кнеза Михајла. Народна скупштина по Уставу из 1869. године. Органски
закони из 1870. године. Настанак политичких странака у Србији и њихови програми.
Уставни програми политичких странака. Идеја дводомног система у историји
парламентаризма Србије. Народна скупштина по Уставу из 1888. Народно
представништво по Уставу из 1901. Народна скупштина по Уставу из 1903. Политичке
странке од 1903. до 1914. Образовање Привременог народног представништва.
Закон о изборима народних посланика за уставотворну скупштину. Видовдански
устав. Период парламентаризма 1921-1929. Политичке странке у Краљевини СХС.
Устав од 1931.

Практична
настава
(вежбе,
ДОН,
студијски
истраживачки рад)
Литература
1
2
3
4
5

-

Н. Ранђеловић, Историја права 2, Ниш 2012.
Ж. Бартуловић, Н. Ранђеловић, Основи уставне историје југословенских народа,
Ниш 2009.
М. Павловић, Правна историја Срба, Крагујевац 2005.
Љ. Кркљуш, Правна историја српског народа, Нови Сад 2002
Ж. Живановић, Политичка историја Србије у другој половини девенаестог века,

I-IV, Београд 1923, 1924, 1925.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе
ДОН
Студијски истраживачки рад
Остали часови
3
1
Методе
извођења
наставе

Предавања, групе за дискусију, радионице, семинари, индивидуалне консултације.

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена
Завршни испит
активност у току
0-10
писмени испит
предавања
практична настава
0-15
усмени испит
Колоквијуми
0-12
Посећеност предавања
Семинари
0-8

Поена
51
0-4

