
 
 
 

Спецификација предмета за књигу предмета 
 

Студијски програм   Основне струковне студије права 

Изборно подручје (модул)   

Врста и ниво студија  Основне струковне студије  

Назив предмета  ПОСТАНАК И РАЗВОЈ УСТАНОВА ПРИВАТНОГ И ЈАВНОГ ПРАВА 

Број ЕСПБ  8 Статус предмета 
(обавезни/изборни) 

 Изборни 

Услов   

Циљ 
предмета 

Упознавање са постанком и развојем основних установа приватног и јавног права у 
римском, европскоконтиненталном, англосаксонском и српском праву. Упознавање 
са основним изворима права карактеристичним за ове правне системепоједине 
државе и правне системе.  

Исход 
предмета 

Очекује се да студент:  
1) преко историјских примера схвати право као један од друштвених феномена, у 
контексту ширег економског и политичког окружења на конкретном подручју;  
2) усвоји основне елементе који чине конкретан правни систем, од правних грана до 
појединих правних института јавног, приватног и процесног права;  
3) развије способност да право и државу посматра као динамичне друштвене појаве 
које настају, развијају се или стагнирају, модификују се или нестају. 

Садржај предмета 

Теоријска 
настава 

Обичај и обичајно право, најстарије писано право, основне одлике права у 
појединим великим правним системима,  централна, локална власт, народна 
представништва, својина, уговори, накнада штете, брак, породица, наслеђивање, 
кривично дело, извршилац, казнени систем и судски поступак 

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

Вежбе : Конкретни законски и уставни текстови који ма се илуструју  установе 
приватног и јавног права у римском, европскоконтиненталном, англосаксонском и 
српском праву.  

Литература  

1. 
2. 
3. 

Д. Николић, Историја права, Ниш 2014. 
Н. Ранђеловић, Историја права 2, Ниш 2012.  
Ж. Бујуклић, Римско приватно право, Београд 2013 или касније издање 

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови 

 3 1       



Методе 
извођења 
наставе 

- предавања  
- вежбе  
- часови семинара (презентација и дискусија семинарских радова студената)  
- индивидуалне консултације  
- истраживачки пројекат (рад студената у истраживачким групама) 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

активност у току  
предавања 

  писмени испит   

практична настава   усмени испит   

колоквијуми       

семинари       

Списак тема по недељама : 

1  Постанак државне власти 

2  Обичајно и писано право 

3  Правне установе стварног права 

4  Правне установе облигациог права 

5  Правне установе брачног, породичног и наследног права 

6  Кривична дела и казне 

7  Судови и судски поступак 

8  Црква, државса и право 

9  Владар и народна представ-ништва 

10  Историјски значај градова и градског права 

11  Постанак државне власти у Србији 

12  Постанак и развој писаног  права у Србији 

13  Српски устави у 19. и 20. веку 

14  Нарадна скупштина и владарска власт у Србији у 19. и 20. веку 

15  Правне и политичке установе Југославије 

 


