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 Испитна питања наведена на овом списку представљају само примере тога како 
испитно питање може бити постављено. Нека од њих су мање-више подударна са 
лекцијама у уџбенику, док нека захтевају повезивање више лекција, било суседних или не.  
Испитивачи могу срочити питања и другачије од наведених. Задатак студента је, дакле, да 
са разумевањем припреми градиво, те да може одговорити на било како формулисано 
питање из материје предмета. Чињенице репродуковане без разумевања нипошто нису 
довољне да се испит положи. 
 Студент на испиту у редовним околностима добија три испитна питања. Изузетно, 
студенти који су остварили врло добар или одличан успех на вежбама имају привилегију 
да одговарају на два питања (са оценом 4), односно само једно питање са оценом 5. 
Питања и даље могу бити из било ког дела градива. Поени зарађени путем писања чланака 
на Википедији адекватно повећавају оцену са вежби. 
 Студенти који током семестра израде и успешно одбране семинарски рад имаће на 
испиту оцену више – наравно, под условом да је испит положен, тј. да усмени одговор на 
испиту завређује бар оцену 6. Упутство за израду семинарских је доступно на сајту. 

Студент се не може преко било којих предиспитних активности ослободити 
обавезе полагања испита. 
 

I. 
 

1. Првобитно словенско уређење и прве српске државе 
2. Извори права у средњовековној Србији 
3. Законодавство цара Стефана Душана 
4. Владар у средњовековној Србији 
5. Државни сабор, савет и управа у средњовековној Србији 
6. Властела и свештенство у средњовековној Србији 
7. Себри у средњовековној Србији 
8. Грађани и странци у средњовековној Србији 
9. Правна и пословна способност у средњовековној Србији 
10. Стварно право у средњовековној Србији 
11. Облигационо право у средњовековној Србији 
12. Брачно и породично право у средњовековној Србији 
13. Наследно право у средњовековној Србији 
14. Кривично право у средњовековној Србији : општи део 
15. Кривична дела против државе, вере и судства у средњовековној Србији 
16. Кривична дела против личности и имовине у средњовековној Србији 
17. Судови у средњовековној Србији 
18. Судски поступак у средњовековној Србији 
19. Сталешка неједнакост у средњовековном српском праву 
20. Српска православна црква у средњем веку 



21. Однос домаће традиције и византијског утицаја у средњовековном српском праву 
22. Извори права и црква у средњовековној Босни 
23. Државна организација у средњовековној Босни 
24. Однос владара и сабора у средњовековној Србији и Босни 
25. Статусно право у средњовековној Босни 
26. Грађанско и кривично право у средњовековној Босни 
27. Процесно право у средњовековној Босни 
28. Односи средњовековне Србије и Босне са Дубровником 
29. Османско царство 
30. Српске самоуправе у османској држави 
31. Правни положај Срба под хабзбуршком влашћу 

 
 

II. 
 

32. Организација власти и право у Првом српском устанку 
33. Двојна османско-српска управа и положај Србије по уговорима до 1829. 
34. Хатишерифи из 1830. и 1833. године 
35. Париски мир и Берлински конгрес 
36. Уставно питање за време Првог српског устанка 
37. Устав Србије из 1835. године 
38. Устав Србије из 1838. године 
39. Уставно законодавство кнеза Михаила 
40. Устав Србије из 1869. године 
41. Устав Србије из 1888. године 
42. Устави Србије из 1901. и 1903. године 
43. Скупштина као орган власти нововековне Србије 
44. Положај извршне власти по српским уставима 
45. Настанак Српског грађанског законика 
46. Стварно право у нововековној Србији 
47. Облигационо право у нововековној Србији 
48. Брачно право у нововековној Србији 
49. Породично право у нововековној Србији 
50. Наследно право у нововековној Србији 
51. Трговачко право у нововековној Србији 
52. Кривичноправни прописи у нововековној Србији до 1860. 
53. Смртна казна и телесне казне у нововековној Србији до 1860. 
54. Новчана казна и казна лишења слободе у нововековној Србији до 1860. 
55. Кривични законик из 1860. 
56. Значај обичајног права у нововековној Србији 
57. Грађански поступак у нововековној Србији 
58. Кривични поступак у нововековној Србији 
59. Судови у нововековној Србији 
60. Јавно правобранилаштво у нововековној Србији 
61. Адвокатура у нововековној Србији 
62. Правна наука и правни факултет у нововековној Србији 



III. 
 

63. Стварање јавне власти у Црној Гори 
64. Сличности и разлике организације Србије и Црне Горе почетком XIX века 
65. Кнежевина Црна Гора: државна организација и међународноправни положај 
66. Устав Црне Горе из 1905. године 
67. Законик општи црногорски и брдски и Општи земаљски законик 
68. Општи имовински законик за Црну Гору 
69. Сличности и разлике Српског грађанског и Општег имовинског законика 
70. Црногорско законодавство с почетка ХХ века 
71. Правосудни систем Црне Горе 
72. Утицај права Србије на право Црне Горе у новом веку 
73. Стварање Краљевине СХС 1914-1918. 
74. Устав Краљевине СХС из 1921. године 
75. Шестојануарска диктатура 
76. Устав Краљевине Југославије из 1931. и бановина Хрватска 
77. Сукобљени ставови у погледу државног уређења Југославије 
78. Шест правних подручја и стварање јединственог права у Југославији 
79. Рад на грађанском законику и доношење појединачних прописа у Југославији 
80. Земљишнокњижно право у Југославији 
81. Кривично право у Југославији 
82. Модерне тенденције у кривичном праву Србије и Југославије 
83. Грађански поступак у Југославији 
84. Кривични поступак у Југославији 
85. Аграрна реформа и аграрни прописи у Југославији 
86. Радно право у Југославији 
87. Судови у Југославији 
88. Значај верске припадности у југословенском праву 
89. Државно тужилаштво и државно правобранилаштво у Југославији 
90. Адвокатура и нотаријат у Југославији 
91. Аустријски утицаји у југословенском праву 
92. Утицај српског права на југословенско 
93. Правна наука и правни факултети у Југославији 


