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
Услов
Циљ
предмета

Eкoномија и туризам
Модул 3 - Организатори путовања и туристичко вођење
Основне струковне студије
Уставно-правно уређење Републике Србије
Радуловић М. Зоран
Скакун М. Урош
6 Статус предмета (обавезни/изборни)

обавезни

Циљ наставе овог предмета је стицање елементарне политичке културе и знања о
демократском уређењу, положају грађана, његовом учешћу у вршењу власти и политичком
животу уопште.

Студенти треба да стекну општу представу о уређењу Републике Србије;усвоје вредности на
којима се заснивају људска права и демократско друштво;развију спремност да делују у духу
поштовања демократских вредности;разумеју сложеност живота у мултикултуралној заједници
и потребу узајамног уважавања и поштовања различитости;узму учешће у животу заједнице,
Исход
предмета
покрећу акције и преузимају одговорност за личне одлуке;
Садржај предмета

Теоријска
настава

Историјски развој уставно-правног уређења Србије. Најважнији правни акти средњевековне
Србије. Правно уређење Србије XIX века и државна власт. Устав из 1903. г. И државно правно
уређење XX века и историјске промене од краљевине СХС, преко стварања краљевине
Југославије и ФНРЈ, СФРЈ, СРЈ и Републике Србије.проуче све релевантне појмове устава,
закона, других правних феномена, политичких институција и уставних принципа који су
обухваћени садржином предмета; упознају уставна права и уставом и законима предвиђене
инструменте и могућности учешћа грађана у политичком процесу, тј. у вршењу власти и
политичком животу уопште - почев од избора, гласања на референдуму итд; стекну општу
представу о уређењу Републике Србије;

Практична
настава
(вежбе,
ДОН,
студијски
истраживачки рад)
Литература
1
Устав Републике Србије
Скакун М., Скакун У. (у припреми): Уставно-правно уређење Републике Србије, Висока
2
туристичка школа, Београд
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе
ДОН
Студијски истраживачки рад
Остали часови
5

0

Методе предавања из овог предмета се базирају пре свега на модерним облицима
Методе
извођења презентације путем мултимедијалних помагала. Осим тога незаобилазна су и класични облици
наставе
предавања при теоретским разматрањима ове области.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена
Завршни испит
поена
активност у току
предавања
10
писмени испит
практична настава
усмени испит
60
колоквијуми
20
семинари
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