
 
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 Упоредно уставно 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  7 Статус предмета 

(обавезни/изборни) 
 Изборни 

Услов  / 
Циљ 
предмета 

Циљ предмета је развијање научних сазнања, способности и академских вештина у 
процесу истраживања у области упоредног уставног права и уставних система, 
развој креативних способности у тумачењу упоредних уставних института и 
принципа, а све у складу са савременим правцима развоја ове научне дисциплине. 

Исход 
предмета 

Очекује се да савладавањем програма студент успешно може да: 
1. Схвати развој, структуру и основне принципе уставног права упоредних уставних 

система; 
2.  Развије способност систематичног приступа правним проблемима, као и да понуди 

критичке и аналитичке одговоре у делу који си односи на упоредна уставна решења; 
3. Развије способност да компетентно и научно аргументовано дискутује, истражује и 

презентује резултате свог научног рада који ће допринети развоју ове научне 
дисциплине и заштити уставне демократије; 

4. Стечена знања примени у пракси, посебно у остваривању основних принципа правне 
државе. 

Садржина 
Теоријска 
настава 

Програмом предмета обухваћени су уставни и институционални модели европских и 
англосаксонских система (Француска, Немачка, Аустрија, Италија, Шпанија, Швајцарска, 
Русија, скандинавске земље, постсоцијалистичке европске државе, Уједињено Краљевство, 
Сједињене Америчке Државе, Канада), и то у следећим областима: системи власти, 
парламентарни, председнички и мешовити облици; државни органи; положај и улога 
парламента, избор и контрола органа извршне власти; системи заштите уставности и 
законитости; судска и уставносудска контрола; државно уређење (федерализам, унитарно 
уређење, регионална држава); територијална организација власти и локална самоуправа; 
политичке партије, партијски системи; избори и изборни системи. 
Уставни и институционални модели европских и англосаксонских система у то у области 
система власти, државних органа, система заштите уставности и законитости, територијалне 
организације власти и локалне самоуправе. 

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

Судска и уставносудска контрола у пракси, партијски систем, избори и изборни системи. 
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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     

 


