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Уставне апорије Србије 

  

У раду се даје преглед досадашег рада на ревизији српског устава. Указује се на главне
процедуралне и политичке тешкоће и износи процена какви су изгледи да ускоро буде
донесен нови устав.

  

Кључне речи : устав, демократија, промена устава.

  

Зоран Лутовац

  

Како до новог устава Србије? 

  

Главни кривац што Србија нема нови устав јесте садашња влада. Зато је група
стручњака сачинила надстраначки предлог устава, који је подржао Председник
републике. Пошто владајућа колаиција није показала разумевање за овај покушај да се
ствари помере са мртве тачке, излаз је у расписвању избора за уставотворну скупштину.

  

Кључне речи : устав, демократија, промена устава.

  

Чедомир Антић

  

Уставно питање 

  

Многи су разлози због којих после 2000. године није донесен нови устав Србије. Али,
вероватно једини начин да се реши то питање јесте договор четири реформске странке -
ДСС, ДС, Г17 и СПО-НС - о промени устава натполовичном већином, уз референдум.
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Кључне речи : устав, демократија, промена устава.

  

Миша Ђурковић

  

Заједнички до уставног темеља 

  

Постоје три разлога з а доношење новог устава. Први је питање Космета. К онсензус око
устава увећа о би снагу наше позиције у преговорима о Космет у . Други је питање
државне заједнице. Нови устав потврдио би озбиљност Србије као државе способне да
настави процес изградње заједнице. И треће, нови устав би представио Србију као
озбиљну земљу која у процесима европских интеграција може да инсистира на заштити
права Срба у окружењу.

  

Кључне речи : устав, демократија, консензус, Косово, Црна Гора.

  

Миодраг Радојевић

  

Кратки осврт на историју српске уставности од Светога Саве до краја XX века 

  

Даје се преглед развоја српске уставности од црквеног устава Светог Саве, преко
Душановог законика, Сретењског устава, Турског устава, Устава за књажевство Србију,
Намесничког устава од 1869. године, Радикалског устава од 1888, Устава Краљевине
Србије од 1901. године, Устава од 1903. године, Устава Краљевине Срба, Хрвата и
Словенаца усвојеног на Видовдан 28. јуна 1921, Устава од 1931. године, различитих
устава из доба комунистичке Југославије, до Устава Републике Србије из1990. године.

  

Кључне речи : устав, демократија, подела власти, историја уставности.
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