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1. Право и норме 

 

ШТА ЈЕ ПРАВО?  

 систем норми људског понашања које прописује држава  

 

КАКО ДЕЛИМО НОРМЕ?  

 ТЕХНИЧКЕ НОРМЕ  

o служе да упознамо природне законе  

o не зависе од воље човека  

 ДРУШТВЕНЕ НОРМЕ 

o примена зависи од воље човека  

 

ДРУШТВЕНЕ НОРМЕ СЕ ДЕЛЕ ПРЕМА ТОМЕ КО ПРИМЕЊУЈЕ САНКЦИЈУ:  

 ПРАВНЕ НОРМЕ  

o друштвена правила понашања  

o санкцију примењује ОРГАНИЗОВАНО ДРУШТВО (ДРЖАВА)  

o располаже монополом физичке принуде и штити интересе владајуће класе 

која има политичку и економску моћ 

o врсте санкција:  

 ПОЗИТИВНЕ (НАГРАДЕ)  

 НЕГАТИВНЕ (КАЗНЕ) - телесна, новчана, казна затвора 

 МОРАЛНЕ  

o МОРАЛ  свест људи о добру и злу  

o санкцију примењује: НЕОРГАНИЗОВАНО ДРУШТВО (грижа савести, бојкот, 

одбацивање околине...)  

o врсте морала:  

 ОБЈЕКТИВНИ - морал групе (класе)  

 СУБЈЕКТИВНИ - морал појединца  

 ПОСЛОВНИ - морал у привредно-трговачким пословима  

 ОБИЧАЈИ  

o правилка понашања чија обавезност произилази из непрекидног понављања 

o нпр. кумство, крштење  

o санкцију примењује: НЕОРГАНИЗОВАНО ДРУШТВО  

o трговинске узансе  квалификовани трговински обичаји који се примењују 

када постоје правне празнине  
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ШТА ЈЕ РЕКАО ПОЗНАТИ ПРАВНИК ЈЕЛИНЕК?  

 

 

 

 

  

 

 

КАДА ЈЕ НАСТАЛО ПРАВО?  

 ПРЕ НАСТАНКА ДРЖАВЕ  

o држава материјализација свести о правилима понашања  

 ПОСЛЕ НАСТАНКА ДРЖАВЕ  

o право састављено од обавезних друштвених прописа  

 СА НАСТАНКОМ ДРЖАВЕ  

o заговорници:  

 Радомир Лукић  

 Будимир Кошутић 
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2. Држава 

 

ШТА ЈЕ ДРЖАВА?  

 организација која располаже монополом физичке принуде у одређеној 

друштвеној заједници  

 настанак условљен појавом ПРИВАТНЕ СВОЈИНЕ и КЛАСА у друштву  

 

КОЈИ СУ ЦИЉЕВИ ДРЖАВЕ?  

 ОДРЖАЊЕ ЈЕДИНСТВА ДРУШТВЕНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ  

 ОДРЖАЊЕ ОДРЕЂЕНОГ НАЧИНА ПРОИЗВОДЊЕ  

 ОДБРАНА ПОЛИТИЧКИХ И ЕКОНОМСКИХ ИНТЕРЕСА ВЛАДАЈУЋЕ КЛАСЕ  

 ДОНОШЕЊЕ ПРАВНИХ АКАТА И ЊИХОВА ПРИМЕНА  

 

ПОЈАМ ДРЖАВЕ 

 ГЕОГРАФСКИ  одређена територија  

 СОЦИОЛОШКИ  одређена друштвена заједница са јединствено уређеним 

друштвеним односима и јединственом државном влашћу  

 У УЖЕМ СМИСЛУ  државна власт  

 У ШИРЕМ СМИСЛУ  државна власт, становништво, територија  

 

КОЈИ СУ ЕЛЕМЕНТИ ДРЖАВЕ?  

 ВЛАСТ  

o способност државе да одреди понашање свих њених субјеката  

o реализује се кроз стварање и примену права  

o суверенитет државе  државна је највиша власт:  

 УНУТАР ДРЖАВЕ АПСОЛУТНА - огледа се кроз неограниченост, 

самосталност, независност  

 ИЗВАН ДРЖАВЕ ОГРАНИЧЕНА  

o остварује се кроз функције државе  

o спроводе је државни органи  
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 ТЕРИТОРИЈА  

o географско пространство на којој државни органи врше власт  

o обухвата:  

 простор изнад и испод земље  

 приобална мора и реке  

 дипломатска представништва (амбасаде)  

 бродове и ваздухоплове са нашом заставом  

 СТАНОВНИШТВО  

o сви људи настањени на територији државе који имају држављанство  

o имајУ:  

 право учешћа у власти  

 обавезу потчињавања власти  

o ДРЖАВЉАНСТВО  јавно-правна веза између становништва и државе  

 АПАТРИД   лице без држављанства  

 БИПАТРИД   лице са два држављанства  

 СТРАНАЦ   лице које нема домаће држављанство 

 

КОЈЕ СУ НАМЕНЕ СТИЦАЊА ДРЖАВЉАНСТВА?  

 ПРЕМА ПОРЕКЛУ (ius sanguinis) 

 ПРЕМА МЕСТУ РОЂЕЊА (ius soli) 

 ПРЕМА ПРЕБИВАЛИШТУ (ius domicili) 

 ПРЕЗУМПЦИЈА   претпоставка да је лице добило држављанство по неком другом 

основу  

 држављанство престаје одрицањем, отпустом, одузимањем, на основу 

међународног уговора  

 

КОЈЕ СУ УСТАВНЕ ДУЖНОСТИ ДРЖАВЉАНА?  

 ПОШТОВАЊЕ УСТАВА И ЗАКОНА  

 УЧЕСТВОВАЊЕ У ОДБРАНИ ЗЕМЉЕ  

 ПЛАЋАЊЕ ПОРЕЗА 

 УЧЕСТВОВАЊЕ У ОТКЛАЊАЊУ ОПШТЕ ОПАСНОСТИ  

 ОЧУВАЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ ОКОЛИНЕ  
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3. Функције државе 

 

КОЈЕ СУ ФУНКЦИЈЕ ДРЖАВЕ? 

 СПОЉАШЊА  

o огледа се кроз односе између држава током мира и рата  

 УНУТРАШЊЕ  

o остварује се кроз стварање и примену права  

 

КОЈЕ СУ УНУТРАШЊЕ ФУНКЦИЈЕ ДРЖАВЕ?  

 ЗАКОНОДАВНА  

o врши: НАРОДНА СКУПШТИНА  

 доноси Устав - највиши правни акт  

 доноси законе  

 ИЗВРШНА (УПРАВНА)  

o врши:  

 влада, министарства, инспекторати, секретаријати  

 извршно веће (на нивоу покрајине)  

 председничке општине (на нивоу локалне самоуправе) 

o доноси уредбе, правилнике, решења -> правне акте ниже правне снаге  

 ПРАВОСУДНА  

o врше:  

 РЕДОВНИ СУДОВИ ОПШТЕ НАДЛЕЖНОСТИ  

 основни суд, виши суд, апелациони суд, врховни касациони суд 

 ДРУГИ СУДОВИ  

 управни, привредни, прекршајни  

 ЈАВНИ ТУЖИЛАЦ И ПРАВОБРАНИЛАЦ  

o штите слободе и права грађана и правних субјеката  

o изричу санкције  

o правосудна функција се остварује на основу начела: 

 НЕЗАВИСНОСТ  

 ЗАКОНИТОСТ  

 ЈАВНОСТ  

 ДВОСТЕПЕНОСТ  

 УЧЕШЋЕ ГРАЂАНА  

 ОБАВЕЗА ИЗВРШЕЊА ПРЕСУДЕ  

 ЗБОРНОСТ  
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КОЈИ СУ РЕДОВНИ СУДОВИ ОПШТЕ НАДЛЕЖНОСТИ? 

 ОСНОВНИ СУД  

o када је запрећена новчана казна или затвор до десет година  

o у парницама  

o у извршним и ванпарничним поступцима  

o у стамбеним и радним споровима  

 ВИШИ СУД  

o када је запрећен затвор преко десет година  

o за кривична дела против војске  

o малолетницима  

o у парницама када је вредност спора преко 500.000 динара  

o процесуира судије, тужиоце и заменике  

 АПЕЛАЦИОНИ СУД  

o жалбе виших судова  

o жалбе нижих судова  

 ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД  

o одлучује о ванредним правним лековима  

o одлучује о сукобима надлежности судова  

 

 
Врховни касациони суд у Београду 

 

 

  

 

 

https://www.google.rs/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjYh6aA07TOAhWDwBQKHaqCDvoQjRwIBw&url=http://www.vk.sud.rs/&psig=AFQjCNEQUUaSRiFZNNylzlHkaGXPw6qjGg&ust=1470842909394915
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4. Државна организација и органи 

 

ШТА ЈЕ ДРЖАВНА ОРГАНИЗАЦИЈА?  

 посебна друштвена организација коју чини посебна група људи која врши власт и 

располаже монополом физичке принуде  

o надлежност, састав, начин рада и органи су прописани правом  

 

ШТА ЈЕ ДРЖАВНИ ОРГАН?  

 део државне организације, обухвата једно или више службених лица која врше 

послове из своје надлежности ради остварења циља уз располагање одређеним 

средствима  

 

ШТА ЈЕ ДРЖАВНИ ОРГАН?  

 део државне организације, обухвата једно или више службених лица која врше 

послове из своје надлежности ради остварења циља уз располагање одређеним 

средствима  

 

КАКВИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ МОГУ БИТИ ПО САСТАВУ?  

 ИНОКОСНИ - одлуке доноси појединац (МИНИСТАР)  

 ЗБОРНИ - одлуке доноси колектив (СКУПШТИНА)  

 

ШТА ЈЕ НАДЛЕЖНОСТ И КОЈЕ СУ ВРСТЕ НАДЛЕЖНОСТИ?  

 НАДЛЕЖНОСТ  право и обавеза извршавања одређеног посла  

 врсте:  

o СТВАРНА НАДЛЕЖНОСТ  

 одређује се према врсти послова  

 нпр. пореска управа одређује наплату пореза  

o МЕСНА НАДЛЕЖНОСТ  

 подручје на којем државни орган обавља послове из стварне 

надлежности  

 нпр. за развод брака одређује се према пребивалишту брачних другова  
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ВРСТЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА 

по облицима 
делатности 

 ЗАКОНОДАВНИ - скупштина, доноси Устав и законе  

 УПРАВНИ - министарства, доносе опште акте ниже снаге 

 СУДСКИ - судови, доносе пресуде, решења, решавају 
спорове 

 ВЛАДА - доноси и уредбе и општа акта законске снаге  
 

по физичкој принуди  ОРУЖАНИ  
o ВОЈСКА - одбрана од споља, све врсте оружја  
o ПОЛИЦИЈА - очување реда и мира, лако наоружање  

 ЦИВИЛНИ  
o доносе одлуке о примени права и санкција 

 

по областима 
делатности 

зависно од развијености делатности - ОРГАНИ УПРАВЕ:  
за здравство, привреду, културу, науку, образовање... 
 

по територијалној 
надлежности 

 ЦЕНТРАЛНИ - врше власт на територији целе државе  

 ЛОКАЛНИ - одређује се територија надлежности  
 

по начину оснивања  ДЕМОКРАТСКИ - формирају се вољом грађана 

 БИРОКРАТСКИ - службена лица стичу то ствојство 
наслеђем или одлуком другог, недемократског органа 

 
по обиму власти  СУВЕРЕНИ - доносе политичке одлуке (СКУПШТИНА)  

 ИЗВРШНИ - примењују одлуке и доносе појединачне акте  
o ПОЛИТИЧКИ - представници грађана који се баве другом 

делатношћу 
o СТРУЧНИ - стручњаци који се професионално баве 

државним пословима 
 

по броју државних 
службених лица  

 ИНОКОСНИ - одлуке доноси једно лице (МИНИСТАР) 

 ЗБОРНИ - одлуке доносе чланови гласањем (СКУПШТИНА)  
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5. Облик владавине 

 

КАКО СЕ ОДРЕЂУЈЕ ОБЛИК ВЛАДАВИНЕ? 

 одређује се према организацији шефа државе 

 

КОЈА СУ ОВЛАШЋЕЊА ПРЕДСЕДНИКА РС?  

 ПРЕДСТАВЉА СРБИЈУ УНУТАР И ВАН ЗЕМЉЕ  

 ВРХОВНИ КОМАНДАНТ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ, УНАПРЕЂУЈЕ ОФИЦИРЕ  

 ПРЕДЛАЖЕ ПРЕДСЕДНИКЕ ВЛАДЕ, ДАЈЕ ПОМИЛОВАЊА И ОДЛИКОВАЊА 

 ПРИМА АКРЕДИТИВНА ПИСМА СТРАНИХ АМБАСАДОРА, ПОТПИСУЈЕ ЗАКОНЕ 

 ШАЉЕ НАШЕ АМБАСАДОРЕ У ИНОСТРАНСТВО 

 

КОЈИ ОБЛИЦИ ВЛАДАВИНЕ ПОСТОЈЕ? 

 МОНАРХИЈА  

o шеф државе: МОНАРХ (фараон, султан, кнез, краљ...) 

 долази на функцију наслеђем  

 остаје доживотно, суверена личност  

 не могу се на њега применити правне санкције  

 не искључује моралну и политичку одговорност  

o врсте:  

 неограничена - монарх врховни државни орган и шеф 

 ограничена - монарх само шеф 

 УСТАВНА - власт му ограничава Устав  

 ПАРЛАМЕНТАРНА - власт му органичава Устав и Парламент  

 РЕПУБЛИКА  

o шеф државе: председник / председништво  

 бирају га грађани или Парламент  

 има мандат (4,5 ,7 година), није суверена личност  

 могу се на њега применити правне санкције  

 има и кривичну одговорност  

o врсте:  

 председничка - строга подела власти, већи степен овлашћења 

председника 

 парламентарна - мањи степен овлашћења председника  
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6. Облик државног уређења  

 

КАКО СЕ ОДРЕЂУЈЕ ОБЛИК ДРЖАВНОГ УРЕЂЕЊА? 

 одређује се према односу централних и локалних органа власти  

 

1. ПРОСТЕ (УНИТАРНЕ) ДРЖАВЕ  

 јединствена држава у којој нема других држава са којима се дели суверена власт 

 најважнији органи власти:  

o ЦЕНТРАЛНИ - носиоци суверене власти, спуштају власт на покрајине и 

општине 

o ЛОКАЛНИ - имају положај извршних органа, зависни од централних  

 централни органи целе целисходност правних аката локалних органа и 

укидају их ако нису у складу са актима централних органа  

 два облика децентрализоване власти:  

o ДЕМОКРАТСКИ - грађани бирају локалне органе  

o БИРОКРАТСКИ - централни органи бирају локалне органе  

 

2. СЛОЖЕНЕ ДРЖАВЕ  

 у свом саставу имају више држава чланица  

 могу бити:  

o ФЕДЕРАЦИЈЕ (савез држава) - САД  

 успостављена је Уставом са уређеним међусобним правилима и 

обавезама држава-чланица  

 државе-чланице имају надлежности, а део суверености преносе на 

федерације  

 субјект међународног права: цели савез државе  

o КОНФЕДЕРАЦИЈЕ (савезне државе) - Швајцарска  

 успостављена је међународним уговором 

 државе-чланице се договарају о питањима од заједничког интереса и 

могу да иступе по сопственом нахођењу (самосталне су)  

 субјект међународног права: свака држава-чланица  
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7. Облик политичког режима  

 

КАКО СЕ ОДРЕЂУЈЕ ОБЛИК ПОЛИТИЧКОГ РЕЖИМА? 

 одређује се према томе ко је носилац суверене власти  

 

1. ДЕМОКРАТИЈА  

 носилац политичке власти: НАРОД (наши представници: ПОСЛАНИЦИ)  

 демократија = „Народ влада“  

 морају да се гарантују људска права  

o непосредно учешће грађана (НЕПОСРЕДНА ДЕМОКРАТИЈА):  

 НАРОДНА ИНИЦИЈАТИВА (ЗБОРОВИ ГРАЂАНА)  

 РЕФЕРЕНДУМ - важна питања, ДА/НЕ, пунолетно, јасно формулисано  

 обавезујући, или онај за савет  

 

2. АУТОКРАТИЈА   

 режим супротан демократији  

 аутократија = „Самовлашће“  

 влада мањина, одвојена од народа и његове воље  

 може бити:  

o ДИКТАТУРА  

 нема људских права  

o АРИСТОКРАТИЈА  

 владавина племства  

 ДУХОВНА - владавине религије  

 СВЕТОВНА - владавина наслеђа  
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8. Подела власти  

 

ПО КОЈИМ ПРИНЦИПИМА МОГУ БИТИ ОРГАНИЗОВАНИ НАЧИНИ 

ФУНКЦИОНИСАЊА ЗАКОНОДАВНЕ, ИЗВРШНЕ И СУДСКЕ ВЛАСТИ? 

 ПРИНЦИП ПОДЕЛЕ ВЛАСТИ  

 ПРИНЦИП ЈЕДИНСТВА ВЛАСТИ  

 

1. ПРИНЦИП ПОДЕЛЕ ВЛАСТИ  

органи имају строго подељене надлежности и међусобно су независни у вршењу 

својих функција (свака самостална!)  

 ПРЕДСЕДНИЧКИ СИСТЕМ  

o ПРЕДСЕДНИК - руководи управом, бира функционере у управи, бира га народ 

или парламент  

o ЗАКОНОДАВНА - доноси законе  

o ИЗВРШНА И СУДСКА - обезбеђене од сувишног утицаја законодавне  

 ПАРЛАМЕНТАРНИ СИСТЕМ  

o даје предност парламенту у односу на извршну власт  

o постоји влада коју чини савет министара  

 МЕШОВИТИ СИСТЕМ  

o настао 1958. у Француској  

o већа овлашћења председника  

o влада одговорна парламенту  

o у Француској: СЕНАТ (бира се посредно) и СКУПШТИНА (грађани бирају)  

 

2. ПРИНЦИП ЈЕДИНСТВА ВЛАСТИ  

 једна власт је доминантна у односу на остале  

 НЕДЕМОКРАТСКИ СИСТЕМ 

o неодређена власт у рукама монарха 

 КОНВЕНТСКИ ИЛИ СКУПШТИНСКИ  

o неодређена власт је законодавна  

 КОНВЕТСКИ - Парламент истовремено законодавна, извршна функција 

и шеф државе  

 СКУПШТИНСКИ - Скупштине највиши државни органи, сви други органи 

су зависни  
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9. Извори права   

 

1. УСТАВ  

 основни, највиши, општи правни акт  

 доноси га Народна Скупштина 

 сви општи правни акти нижи од Устава морају бити у складу са Уставом  

 заштиту уставности врши УСТАВНИ СУД, који није у систему правосуђа  

 

2. ЗАКОН  

 предлажу га посланици, Влада или 30.000 грађана  

 проглашава га председник републике  

 објављује се у Службеном гласнику РС  

 ступа на снагу:  

o најчешће осам дана од објављивања у Службеном гласнику РС  

o одмах (нпр. закон о локалној самоуправи)  

o након неколико месеци (нпр. закон о облигацијама)  

 

3. МЕЂУНАРОДНИ УГОВОРИ   

 постају извори права кад их РАТИФИКУЈЕ (потврди) Народна Скупштина  

o ГРАНСКИ  

o КОЛЕКТИВНИ  

 њима се уређује однос између синдиката, радника и послодавца  

 

4. ОБИЧАЈИ    

 друштвено правило понашања чија обавезност произилази из непрекидног 

понављања  

 

5. ПРАВНА НАУКА     

 ПРЕЦЕДЕНТНО ПРАВО  сваки случај се решава као сличан претходни случај  

o Велика Британија, САД  

 код нас: Врховни суд усклађује судску праксу  

 још: подзаконски акти, општи правни акти недржавних органа...  
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10. Правна норма   

 

ШТА ЈЕ ПРАВНА НОРМА?  

 друштвено правило понашања за чије непоштовање се примењује санкција  

 

КОЈИ СУ ЕЛЕМЕНТИ ПРАВНЕ НОРМЕ?  

 ДИСПОЗИЦИЈА - правило понашања  

 САНКЦИЈА - казна  

 ПРЕТПОСТАВКА ДИСПОЗИЦИЈЕ И САНКЦИЈЕ као чињенични опис који успоставља 

диспозицију и санкцију  

 

КОЈЕ СУ ВРСТЕ ПРАВНИХ НОРМИ?  

 ОСНОВНА ПОДЕЛА:  

o ОПШТЕ  

 друштвено правило понашања које се примењује на неодређени број 

субјеката; условне су  

o ПОЈЕДИНАЧНЕ  

 примењује се на конкретне субјекте; беусловне су  

 ПРЕМА СТЕПЕНУ ОБАВЕЗНОСТИ ПРАВИЛА ПОНАШАЊА:  

o ПРИНУДНЕ (ИМПЕРАТИВНЕ)  

 имају диспозију чија је примена обавезна (забрањено ропство)  

o ДИСПОЗИТИВНЕ (ЗАМЕНЉИВЕ)  

 диспозиција се примењује само ако субјекти својом вољом нису 

одредили другачију диспозицију (утврђивање цена)  

 ПРЕМА САДРЖИНИ ДИСПОЗИЦИЈЕ:  

o НАРЕЂУЈУЋЕ   

o ЗАБРАЊУЈУЋЕ  

o ОВЛАШЋУЈУЋЕ  

 ПРЕМА ТОМЕ ДА ЛИ ОДРЕЂУЈЕ ОБАВЕЗНО ПОНАШАЊЕ ИЛИ ПРАВО ИЗБОРА:  

o АЛТЕРНАТИВНЕ 

 могућност избора  

o КАТЕГОРИЧНЕ  

 регулишу се права грађана: изборно право, слобода удруживања, 

право на имовину, право на рад... 
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11. Правни акт    

 

ШТА ЈЕ ПРАВНИ АКТ? 

 изјава воље која садржи правну норму  

 

КОЈИ ЕЛЕМЕНТИ МОРАЈУ БИТИ ЗАДОВОЉЕНИ ДА БИ СЕ ДОНЕО? 

 ПОСТУПАК ДОНОШЕЊА ПРАВНОГ АКТА  

 ФОРМА ПРАВНОГ АКТА  

 СРЕДСТВО КОЈИМ СЕ ПРАВНИ АКТ ИСКАЗУЈЕ ОДНОСНО ДОНОСИ  

 

КАКО СЕ ОДРЕЂУЈЕ ПРАВНА СНАГА ПРАВНОГ АКТА?  

 према сложености поступка за доношења правног акта и према сложености 

материје коју уређује тај правни акт  

 

КОЈЕ СУ ВРСТЕ ПРАВНИХ АКАТА?  

 ПРЕМА ТОМЕ КОЈУ ПРАВНУ НОРМУ САДРЖИ:  

o ПОЈЕДИНАЧНИ (пресуда, решење)  

o ОПШТИ (закон, Устав, уредбе)  

 ПРЕМА ТОМЕ КОЈЕ ЕЛЕМЕНТЕ ИМА:  

o ПОТПУНИ (и диспозиција и санкција)  

o НЕПОТПУНИ (само једно од та два)  

 ПРЕМА ТОМЕ КО ГА ДОНОСИ:  

o ДРЖАВНИ  

 судска пресуда, позив на одслужење војног рока... 

o НЕДРЖАВНИ  

 уговор између грађана и предузећа, тестамент, јавно обећање 

награда... 
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12. Владавина права     

 

ШТА ЗНАЧИ ВЛАДАВИНА ПРАВА?  

 да у држави нема силе јаче од права да нико нема више права од другог  

 да су сви равноправни с обзиром на:  

o пол  

o националност  

o имовински статус  

o вероисповест  

пред судом и другим државним органима, а на основу Устава и закона  

 

ШТА УНОСИ ВЛАДАВИНА ПРАВА?  

 уноси правну сигурност и заснива се на принципима уставности и законитости 

 

КОЈИ СУ ПРИНЦИПИ УСТАВНОСТИ И ЗАКОНИТОСТИ?  

 СВИ ОПШТИ ПРАВНИ АКТИ НИЖИ ОД УСТАВА МОРАЈУ БИТИ У СКЛАДУ СА УСТАВОМ  

 СВИ ОПШ. ПРАВНИ АКТИ НИЖИ ОД ЗАКОНА МОРАЈУ БИТИ У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ 

 ПРИМАТ МЕЂУНАРОДНОГ ПРАВА У ОДНОСУ НА УНУТРАШЊЕ ПРАВО  

 ЗАКОН СТУПА НА СНАГУ НАКОН ОБЈАВЉИВАЊА У СЛУЖБЕНОГ ГЛАСНИКУ НАЈЧЕШЋЕ 

НАКОН ОСАМ ДАНА  

 СУД И ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ ПОСТУПАЈУ У ПОСТУПКУ КОЈИ ЈЕ ПРЕДВИЂЕН 

ЗАКОНОМ (парнични, ванпарнични, управни, извршни, кривични)  

 ЗАБРАНА ПОВРАТНОГ ДЕЈСТВА ЗАКОНА ИЛИ ДЕЛА ЗАКОНА СЕМ КАДА ЈЕ У ПИТАЊУ 

ДРУШТВЕНИ ИНТЕРЕС (нпр. смртна казна)  

 ПРАВО НА ОДБРАНУ  

 ПРАВО НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА ДА СЕ БРАНЕ НА МАТЕРЊЕМ ЈЕЗИКУ  

 ПРАВО НА ЖАЛБУ НА ПРЕСУДУ И РЕШЕЊЕ  

 ПРАВО ДА СЕ ВОДИ УПРАВНИ СПОР  

 ПРАВО НА НАКНАДУ ШТЕТЕ КОЈУ НЕЗАКОНИТИМ РАДОМ НАНЕСЕ ДРЖАВНИ ОРГАН 

ИЛИ СЛУЖБЕНИК КОЈИ РАДИ У ДРЖАВНОМ ОРГАНУ  
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13. Уставни суд      

 

ШТА ЈЕ УСТАВНИ СУД?  

 посебни државни орган који није у систему правосуђа  

 

КАРАКТЕРИСТИКЕ УСТАВНОГ СУДА 

 има 15 судија: 

o пет предлаже председник републике  

o пет предлаже Народна скупштина  

o пет предлаже Врховни касациони суд  

 мандат судије траје 9 година  

 највише 2 мандата истог судије  

 одлука суда је коначна (нема право жалбе)  

 

КОЈЕ СУ НАДЛЕЖНОСТИ УСТАВНОГ СУДА?  

 УТВРЂУЈЕ САГЛАСНОСТ СВИХ ПРАВНИХ АКАТА НИЖИХ ОД УСТАВА СА УСТАВОМ  

 УТВРЂУЈЕ САГЛАСНОСТ СВИХ ПРАВНИХ АКАТА НИЖИХ ОД ЗАКОНА СА ЗАКОНОМ  

 УТВРЂУЈЕ САГЛАСНОСТ МЕЂУНАРОДНИХ УГОВОРА СА УСТАВОМ  

 УТВРЂУЈЕ САГЛАСНОСТ СТАТУТА ПОКРАЈИНЕ СА УСТАВОМ  

 ОДЛУЧУЈЕ О ИЗБОРНИМ СПОРОВИМА И УСТАВНИМ ЖАЛБАМА  
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14. Субјекти права       
 

ФИЗИЧКА ЛИЦА ПРАВНА ЛИЦА 

свако људско биће од рођења до смрти 
или проглашења несталог лица за умрло 
- и зачето дете ако се живо роди и ако је 
то у његовом интересу 

скуп физичких лица која су организована 
ради обављања неке делатности складно 
праву и моралу  

способности физичких лица:  способности правних лица: 

1. ПРАВНА  
- да буду носиоци свих врста права и 
обавеза дозвољених правним поретком 
- стичу рођењем, губе смрћу 
2. ПОСЛОВНА  
- да слободном изјавом воље предузимају 
правне радње  
- стичу достизањем одређеног броја 
година (пунолетством)  
3. ДЕЛИКТНА  
- ДЕЛИКТ  недозвољена радња једног 
субјекта услед које настаје одређена 
штета  

 до седме године  
o лице не одговара  

 од седме до четрнаесте године  
o лицео одговара солидарно са 

родитељима, ако је било 
свесно  

 након четрнаесте године  
o лице одговарају у потпуности  

1. ПРАВНА (СПЕЦИФИЧНА ПРАВНА)  
- да буду носиоци права и обавеза из 
домена своје делатности  
- стичу оснивањем, губе престанком  
2. ПОСЛОВНА  
- остварују је радом својих органа  
- стичу оснивањем  
3. ДЕЛИКТНА (СПЕЦИФИЧНА ДЕЛИКТНА) 
- да схвати последице учињеног деликта у 
моменту извршења  
- везана за радње органа  

ограничење способности:  ограничење способности: 
1. ПОСЛОВНА  
- ПОТПУНО 

 ако лице није способно да се брине 
о својим правима и обавезама  

- ДЕЛИМИЧНО  

 ако лице поступцима угрожава своја 
и туђа права  

 може се повратити преко суда  
 
 
 

1. ПОСЛОВНА  
- према одређеним прописима  
 
2. ПРАВНА  
- у току оснивања и укидања  
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атрибути физичких лица:  атрибути правних лица: 

1. ЛИЧНО ИМЕ  
- састоји се из ИМЕНА и ПРЕЗИМЕНА  
 
2. ПРЕБИВАЛИШТЕ (ДОМИЦИЛ) 
- центар његових пословних и животних 
активности  
 
3. БОРАВИШТЕ  
- место где привремено борави  
 
4. ДРЖАВЉАНСТВО  
 

1. ПОСЛОВНО ИМЕ  
- састоји се од: 
ОЗНАКЕ ДЕЛАТНОСТИ, НАЗИВА и 
СЕДИШТА 
- одређује се при оснивању  
 
2. СЕДИШТЕ  
- место где обавља делатност  
- одређује се при оснивању  
 
3. ДРЖАВЉАНСТВО  

евиденција физичких лица: евиденција правних лица:  
матична књига:  

 РОЂЕНИХ  

 УМРЛИХ  

 ВЕНЧАНИХ  
 
 

у јавним књигама-регистрима код 
надлежних органа 

 АГЕНЦИЈА ЗА ЕВИДЕНЦИЈУ 
ПРАВНИХ ЛИЦА  

 РЕГИСТАР ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА  
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15. Специфичности и врсте правних лица       

 

КОЈЕ СУ СПЕЦИФИЧНОСТИ ПРАВНИХ ЛИЦА?  

 ИМОВИНА  

 ОРГАНИ  

 СТАТУТ  

 

КОЈЕ СУ ВРСТЕ ПРАВНИХ ЛИЦА?  

 ПРЕМА УНУТРАШЊОЈ СТРУКТУРИ:  

o УДРУЖЕЊА  

 скуп лица чланова ради остварења циља  

 политичке странке, синдикати  

 имају оснивачки акт и статут, имовину и органе  

o УСТАНОВЕ  

 скуп добара људи ради остварења одређеног циља других лица и 

корисника  

 циљ одређује оснивач  

 ПРЕМА ЦИЉУ И ВРСТИ ДЕЛАТНОСТИ:  

o КОМЕРЦИЈАЛНА  

 циљ: остварење добити  

 радио, ТВ станице, привредне организације  

o НЕКОМЕРЦИЈАЛНА  

 циљ: остварење заједничких циљева  

 државне школе, музеји, болнице, могу бити и у области привреде  

 ПРЕМА СВОЈИНСКОЈ ОСНОВИ:  

o ЈЕДНОСВОЈИНСКА  

 имовина у приватној или јавној својини  

o МЕШОВИТА  

 имовина у приватној и јавној својини 

 КОД НАС:  

o ПРИВАТНА  

o ЈАВНА  

o то су:  држава и њени деривати, привредна друштва, спортска друштва, 

политичке странке, удружења грађана, задужбине и фондови, верске 

организације  
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16. Заступник       

 

КО ЈЕ ЗАСТУПНИК?  

 лице које предузима правне радње у име другог физичког или правног лица на 

основу законског овлашћења или уговора  

 

КОЈЕ СУ ВРСТЕ ЗАСТУПНИШТВА?  

 ЗАКОНСКО  

o мора постојати правни основ за законско заступништво  

 физичка лица:сва пословна неспособна имају заступнике  

 правна лица: одређени органи су им заступници  

 УГОВОРНО (ПУНОМОЋСТВО)  

o засновано на вољи заступаног  
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17. Објекти права        

 

ШТА СУ ОБЈЕКТИ ПРАВА?  

 материјални делови природе који се налазе у људској власти и грађанском 

правном промету  

 

ШТА ОБУХВАТАЈУ ОБЈЕКТИ ПРАВА?  

 СТВАРИ У ПРАВУ  

o заједничко: представљају употребне вредности које у економском промету 

могу бити ефекти размене  

 ЉУДСКЕ РАДЊЕ  

o ДОЗВОЉЕНЕ  

 у складу са јавним поретком, правом и моралом  

o НЕДОЗВОЉЕНЕ (ДЕЛИКТИ)  

 нису у складу са јавним поретком, правом и моралом  

 кривична дела  

 прекршаји јавног реда и мира  

 привредни преступи  

 ПРОИЗВОДИ ЉУДСКОГ УМА И ДУХА  

o ИНТЕЛЕКТУАЛНА СВОЈИНА  

 ауторско право у области музике, књижевности, филма ...  

o ИНДУСТРИЈСКА СВОЈИНА  

 патент, жиг, технички проналазак ...  

 ЛИЧНА ДОБРА  

o субјект су у праву само када се могу новчано тј. имовински изразити  

o част, углед, морални и професионални интегритет ...  
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18. Правне чињенице         

 

ШТА СУ ПРАВНЕ ЧИЊЕНИЦЕ?  

 чињенице на основу којих настаје правни однос  

 

ШТА ОБУХВАТАЈУ ПРАВНЕ ЧИЊЕНИЦЕ?  

 ЉУДСКЕ РАДЊЕ  

o зависе од воље човека  

o могу бити:  

 дозвољене  

 недозвољене  

 ДОГАЂАЈИ  

o не зависе од воље човека  

o чињеница рођења  

o чињеница смрти  

o пожар  

o поплаве  

o земљотреси итд. 
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19. Докази и врсте доказа          

 

ШТА СУ ДОКАЗИ?  

 средства помоћу којих се утврђују правне чињенице да би се утврдила права и 

обавезе странака у поступку 

 

МОГУ СЕ ПРИМЕЊИВАТИ ЈЕДАН ОД ДВА ПОСТОЈЕЋА НАЧЕЛА:  

 НАЧЕЛО ФОРМАЛНЕ ИСТИНЕ - само један доказ потребан  

o нпр. период инквизиције („она је вештица!“)  

 НАЧЕЛО МАТЕРИЈАЛНЕ ИСТИНЕ - комбинација доказа  

o користи се данас  

ВРСТЕ ДОКАЗА  

НЕПОСРЕДНИ ПОСРЕДНИ  

1. УВИЂАЈ  
- непосредно опажање државних органа 
који води поступак неке правно 
релевантне чињенице  

 НА ЛИЦУ МЕСТА (за непокретност) 

 У СЛУЖБ.ПРОСТОРИЈИ (за покретн.) 
 
2. ЈАВНА ИСПРАВА  
- писани документи које издају државни 
органи  
- сматра се да је садржина апсолутна 
истинита  
- уверења, потврде, решења... 
 
3. ПРИВАТНА ИСПРАВА  
- писана изјава физичког лица о неким 
чињеницама  
- сматра се да садржина није апсолутно 
истинита  

1. ВЕШТАЧЕЊЕ  
- када за утврђивање чињеница треба 
стручно знање  
- вештак мора да буде непристрасан, 
професионалан, стручан  
- вештак саставља НАЛАЗ ВЕШТАКА  
- само са ЛИСТЕ ВЕШТАКА  
- уколико суд није задовољан, може 
СУПЕРВЕШТАЧЕЊЕ које врше факултетски 
професори  
- три врсте вештачења:  
1) САОБРАЋАЈНО-ТЕХНИЧКО 
2) ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИЈСКО  
3) СУДСКО-МЕДИЦИНСКО  
 
2. СВЕДОЦИ 
- најстарије и најнепоузданије доказно 
средство  
- користи се само када нема писаних 
доказа  
 
3. ИЗЈАВА СТРАНКЕ  
- најмање се користи  
- за ствари мањих вредности када нема 
других средстава доказивања  
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20. Застарелост           

 

ШТА ЈЕ ЗАСТАРЕЛОСТ, А ШТА ОДРЖАЈ?  

 многи правни односи НАСТАЈУ, МЕЊАЈУ СЕ или ПРЕСТАЈУ на основу ПРОТЕКА 

ВРЕМЕНА  

 ЗАСТАРЕЛОСТ  услед протека времена престају правни односи  

 ОДРЖАЈ  услед протека времена настају правни односи  

 

БИТНЕ ЧИЊЕНИЦЕ  

 овлашћења субјеката права су временски ограничена - због учвршћивања правне 

сигурности  

 застарелост тече само ако је субјект права у стању да врши своје право, али га не 

врши  

 застарелост је један од начина престанка облигација у грађанском праву  

 општи рок застарелости је 10 година  

 

КОЈЕ СУ ВРСТЕ ПРАВА?  

 РЕЛАТИВНА ПРАВА  

o делују према одређеним лицима  

o inter partes  

o застаревају ако се не остваре у одређеном периоду  

 АПСОЛУТНА ПРАВА  

o делују према свим лицима  

o erga omnes  

o право својине, службености, ауторска права... 

o не застаревају невршењем  

 посебан случај: ИНТЕЛЕКТУАЛНА И ИНДУСТРИЈСКА СВОЈИНА  

- ако власник дуже време не врши својинска овлашћења и показује 

незаинтересованост за своју ствар, а неко други их врши на тој ствари, он одржајем 

може стећи својину над том ствари  
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21. Људска права       

 

1. НЕПРИКОСНОВЕНОСТ ЖИВОТА  

 нико другог не може лишити живота, па ни држава из разлога што је укинута 

смртна казна  

 забрањено је клонирање људских бића  

 забрањено је вршење медицинских опита без пристанка пацијента  

 

2. НЕПРИКОСНОВЕНОСТ МОРАЛНОГ, ПСИХИЧКОГ И ФИЗИЧКОГ 

ИНТЕГРИТЕТА  

 забрањена тортура над ухапшеним, притвореним и осуђеним лицима  

 

3. ЗАБРАЊЕНО ЈЕ РОПСТВО, СВАКИ ПОЛОЖАЈ СЛИЧАН РОПСТВУ И 

ПРИНУДНИ РАД 

 ПРИНУДНИ РАД  свако сексуално и економско искоришћавање лица које се 

налази у неповољном положају  

 забрањена је трговина људима  

 

4. НЕПРИКОСНОВЕНОСТ ЛИЧНЕ СЛОБОДЕ  

 лице може бити лишено слободе само из разлога који су предвиђени законом и у 

поступку који је предвиђен законом  

 без наредбе суда притвор до 48 сати  

 притворено лице има право да се брани, да се брани ћутањем и има право на 

адвоката  

 о дужем притвору одлучује суд (месец + два + три месеца...)  

 

5. СЛОБОДА КРЕТАЊА, НАСТАЊИВАЊА, ОДЛАСКА ИЗ И ВРАЋАЊА У 

СРБИЈУ   

 ограничава се: 

o када је лице лишено слободе  

o када је угрожен уставни поредак (полицијски час)  

o из разлога здравља (епидемија)  
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6. СЛОБОДА ВЕРОИСПОВЕСТИ  

 Устав гарантује слободу избора да се верује или не, а ко верује гарантује се 

лсобода исповедања вере и одржавања верских обреда  

 послови цркве одвојени од послова државе  

 

7. НЕПРИКОСНОВЕНОСТ ПИСМА И ДРУГИХ СРЕДСТАВА ОПШТЕЊА   

 прислушкивање наређује само суд, када је угрожен уставни поредак и када је то у 

интересу кривичног поступка  

 

8. НЕПРИКОСНОВЕНОСТ СТАНА   

 да би се извршио претрес потребно је да се стекну услови: 

o наредба суда  

o присуство власника стана  

o два пунолетна сведока  

 увек започиње дању  

 врши се без наредбе суда кад позове власник стана због лица које треба привести, 

односно када је у току вршење кривичног дела  

 

9. ПРИГОВОР САВЕСТИ   

 лице против чије је савести и верског убеђења употреба оружја, служиће војну 

обавезу без обавезе да користи оружје  
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22. Тужба       

 

ШТА ЈЕ ТУЖБА?  

 правно средство којим се покреће поступак код наведеног суда  

 

КОЈЕ СУ БИТНЕ ЧИЊЕНИЦЕ О ТУЖБИ?  

 тужилац тужбом захтева заштиту субјекта права у односу на туженог  

 о тужби одлучује надлежни суд  

 може је поднети само страначко способно лице  

 

КОЈИ СУ УСЛОВИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ТУЖБЕ?  

 уредност тужбе (садржи све елементе), законом допуштена 

 мора да садржи тужбени захтев, мора се поднети у законском року  

 

КОЈИ СУ БИТНИ ЕЛЕМЕНТИ ТУЖБЕ?  

 ОЗНАКА СУДА КОЈЕМ ЈЕ УПУЋЕНА (нпр. основни суд у Инђији)  

 ПОДАЦИ О СТРАНКАМА (о тужиоцу и туженом)  

 ПОДАЦИ О ПУНОМОЋНИКУ (адвокат) 

 НАЗНАЧЕЊЕ ВРЕДНОСТИ СПОРА  

 ЧИЊЕНИЦА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ЗАХТЕВА ТУЖБЕНИ ЗАХТЕВ  

 ДОКАЗИ КОЈИМА СЕ УТВРЂУЈУ ТЕ ЧИЊЕНИЦЕ  

 

КОЈЕ ВРСТЕ ТУЖБЕ ПОСТОЈЕ?  

 КОНДЕМНАТОРНА   

o захтева од суда да осуди тужену странку на неку чинидбу  

 ДЕКЛАРАТИВНА  

o тужилац тражи утврђење постојања или непостојања права или пр. односа  

o нпр. право на наследство  

 КОНСТИТУТИВНА (ПРЕОБРАЖАЈНА)   

o захтева правну промену  

o нпр. тужба за развод брака  

 ЛИТИСПЕДЕНЦИЈА  значи да поводом истих странака и предмета спора, по истој 

правној ствари, не може се водити поступак истовремено, нити ако је правноснажно 

пресуђено 



-   31   - 

 

23. Жалба       

 

КОЈИ СУ УСЛОВИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЖАЛБЕ? 

 ПОДНОСИЛАЦ МОРА БИТИ ОВЛАШЋЕН 

 УРЕДНОСТ ЖАЛБЕ (садржи све елементе)  

 БЛАГОВРЕМЕНОСТ (поднета у року)  

 

КОЈИ СУ БИТНИ ЕЛЕМЕНТИ ЖАЛБЕ?  

 ОЗНАКА КОМ ОРГАНУ СЕ УЛАЖЕ ЖАЛБА  

 ПОДАЦИ О СТРАНКАМА  

 ПОДАЦИ О ПРАВНОМ АКТУ НА КОЈИ УЛАЖЕМО ЖАЛБУ  

 ЗАШТО РАНИЈЕ НИСМО ИЗНЕЛИ ТЕ ДОКАЗЕ?  

 

КО ПОДНОСИ ЖАЛБУ?  

 СТРАНКА  

 АДВОКАТ  

 ЈАВНИ ТУЖИЛАЦ / ЈАВНИ ПРАВОБРАНИЛАЦ  

 ЗАСТУПНИК / СТАРАТЕЉ  

 

КАДА СЕ ПОДНОСИ ЖАЛБА?  

 КАДА ЈЕ ПОВРЕЂЕН ПОСТУПАК  

 КАДА НИЈЕ ДОБРО УТВРЂЕНО ЧИЊЕНИЧНО СТАЊЕ  

 ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА  

 

КОМЕ СЕ НЕ МОЖЕ ПОДНЕТИ ЖАЛБА?  

 ПРЕДСЕДНИКУ РЕПУБЛИКЕ  

 УСТАВНОМ СУДУ  

 

КОЈЕ ЈЕ ДВОЈАКО ДЕЈСТВО ЖАЛБЕ? 

 ДЕВОЛУТИВНО - улаже се вишем органу  

 СУСПЕНЗИВНО - одлаже извршење  

 

 



-   32   - 

 

24. Облици непосредне демократије        

 

ШТА ЈЕ СУВЕРЕНОСТ ГРАЂАНА, А ШТА ПРЕДСТАВНИЧКА ДЕМОКРАТИЈА?  

 СУВЕРЕНОСТ ГРАЂАНА  власт припада грађанима и произилази из грађана  

 ПРЕДСТАВНИЧКА ДЕМОКРАТИЈА  грађани на изборима бирају представнике који 

у име грађана доносе Устав и закон (ПОСЛАНИЦИ ) 

 

КОЈА СУ ДВА ОБЛИКА НЕПОСРЕДНЕ ДЕМОКРАТИЈЕ?  

 НАРОДНА ИНИЦИЈАТИВА  

 РЕФЕРЕНДУМ  

o изјашњавање грађана о неком важном питању за народ и државу  

o питање мора бити јасно и недвосмислено  

o на нивоу државе организује га Народна скупштина  

 

КОЈЕ СУ ВРСТЕ РЕФЕРЕНДУМА?  

 САВЕТОДАВНИ  

 ОБАВЕЗУЈУЋИ  - обавезује орган који је расписао референдум  

 ПЛЕБИСЦИТ - велика већина грађана одговори са ДА или НЕ  

 

ШТА ИМА ПОЛИТИЧКА СТРАНКА?  

 ПОЛИТИЧКИ ПРОГРАМ  

o садржи политичке идеје за које се странка залаже  

 СТАТУТ  

o њиме се: врши организација странке, уређује положај чланова странке  

 ЧЛАНОВЕ  

 СИМПАТИЗЕРЕ  

 ГЛАСАЧЕ  

 

О ПОЛИТИЧКИМ СТРАНКАМА... 

 циљ: да освоји власт  

 за оснивање није потребно одобрење органа  

 рад ће бити забрањен уколико странка својим програмом и деловањем угрожава  

 ПОЗИЦИЈА  странка на власти  

 ОПОЗИЦИЈА  странка која се бори за власт   
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25. Примена права         

 

ШТА ЈЕ ПРИМЕНА ПРАВА?  

 усаглашавање стварног стања са одредбама садржаним у општим и 

појединачним правним нормама  

 то је поступање по правној норми, може бити:  

o ДОБРОВОЉНО  

 без примене силе  

 по диспозицији  

o ПРИНУДНО  

 уз примену силе  

 извршење санкција  

 односи се на физичка и правна лица  

 

ШТА ЈЕ ПРАВНА ПРАЗНИНА?  

 јавља се у ситуацији када је потребно регулисати конкретни дружтвени однос и 

донету појединачну правну норму ако не постоји општа правна норма која би се 

регулисала  

 онда треба да се:  

o створи нова појединачна правна норма или  

o помоћу аналогије реши конкретни случај примењујући општу правну норму 

за сличну ситуацију  

 може се применити и обичајно право  
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26. Тумачење права          

 

ШТА ЈЕ ТУМАЧЕЊЕ ПРАВА?  

 утврђивање правног значења односно смисла правне норме  

 основна средства: језик, логика и социолошка испитивања  

 при тумачењу: полази се од претходног утврђивања аутентичности текста норме и 

њене стварне важности у примени  

 

КАКО ДЕЛИМО ТУМАЧЕЊА ПРАВА?  

 ПРЕМА МЕТОДИ: 

o ЈЕЗИЧКО ТУМАЧЕЊЕ  

 остварује се применом правила језика на текст правне норме ради 

утврђивања њеног језичког значења  

o ЛОГИЧКО ТУМАЧЕЊЕ  

 остварује се применом закона логике  

o СИСТЕМАТСКО ТУМАЧЕЊЕ  

 упоређивање правне норме која се тумачи са другим правним нормама 

o ИСТОРИЈСКО ТУМАЧЕЊЕ  

 утврђивање историјског порекла и услова у којима је норма настала  

o ЦИЉНО (ТЕЛЕОЛОШКО) ТУМАЧЕЊЕ  

 даје одговор на питање које је од могућих значења право значење 

норме  

 ПРЕМА ОБАВЕЗНОСТИ: 

o ОБАВЕЗНО (АУТЕНТИЧНО) ТУМАЧЕЊЕ  

 са ширег аспекта: врши орган који је довео правну норму 

 са ужег аспекта: врши орган или суд који норму примењује  

o НЕОБАВЕЗНО ТУМАЧЕЊЕ  

 врши се ради стручног односно научног истраживања  

 ПРЕМА САДРЖИНИ: 

o ДОСЛОВНО ТУМАЧЕЊЕ  

o ПРОШИРЕНО ТУМАЧЕЊЕ - када је општа правна норма дата ПРЕУСКО  

o СУЖЕНО ТУМАЧЕЊЕ - када је општа правна норма дата ПРЕШИРОКО  

 ПРЕМА ТОМЕ КО ВРШИ ТУМАЧЕЊЕ: 

o ДРЖАВНО ТУМАЧЕЊЕ  

o НЕДРЖАВНО ТУМАЧЕЊЕ  
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27. Србија, њена државност и уставотворна власт           

 

ХРОНОЛОШКИ РАЗВОЈ  

 1804. ПРВИ СРПСКИ УСТАНАК  

o обнова савремене српске државе  

 1830. ХАТИШЕРИФ ТУРСКОГ СУЛТАНА  

o Србија постаје кнежевина  

 1835. СРЕТЕЊСКИ УСТАВ  

o аутор: Димитрије Давидовић 

o значај: национална еманципација, разбијање аутократије  

 1844. (-1946. важио) СРПСКИ ГРАЂАНСКИ ЗАКОНИК  

o значај: једнакост субјеката, приватна својина, личне слободе, слобода 

уговарања  

o заснива се на римском праву  

 1867. ПОВЛАЧЕЊЕ ТУРСКИХ ГАРНИЗОНА ИЗ БЕОГРАДА  

 1878. БЕРЛИНСКИ КОНГРЕС - СРБИЈА ПОСТАЈЕ НЕЗАВИСНА  

o Србија постаје субјект међународног права  

 1882. СРБИЈА ПОСТАЈЕ КРАЉЕВИНА  

o на челу: краљ Милан Обреновић  

 1912-13. БАЛКАНСКИ РАТОВИ  

o Србија ослобађа и припада Македонију, КиМ и Рашку 

 ПОЧЕТАК 20. ВЕКА  

o Краљевина Србија била САВРЕМЕНА УСТАВНА ПАРЛАМЕНТАРНА МОНАРХИЈА 

o имали смо:  

 Парламент  

 Владу  

 Устав  

 политичке странке  

 изборе  

 слободу штампе, окупљања... 

 

УСТАВИ СРБИЈЕ  

 1835. СРЕТЕЊСКИ  1838. ТУРСКИ  1869. УСТАВ ИЗ '69.  1888. УСТАВ ИЗ '88.  

1901. ОКТРОИСАНИ  1903. ПОНОВЉЕНИ ИЗ '88.  2006. САДАШЊИ  
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28. Облици аутономије            

 

ШТА ЈЕ АУТОНОМИЈА?  

 самосталност и самоуправност једног дела неке целине у уређивању унутрашњих 

односа у том делу, без права целине да се мешћа у уређивање унутрашњих 

односа у том делу  

 

КОЈЕ СУ ВРСТЕ АУТОНОМИЈЕ? 

 КУЛТУРНА  

o право националних мањина да користе матерњи језик и негују своју културу 

и традицију  

 ФУНКЦИОНАЛНА  

o самосталност одређивања институција у погледу управљања, финансирања и 

организовања  

o у области образовања, здравства, културе... 

o нпр. Матица Српска  

 ТЕРИТОРИЈАЛНА  

o самосталност једног дела територије у односу на целину државе  

o Србија има две територијалне аутономије:  

 АУТОНОМНУ ПОКРАЈИНУ ВОЈВОДИНУ  

 АУТОНОМНУ ПОКРАЈИНУ КОСОВУ И МЕТОХИЈУ  
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