
8 Статус предмета (обавезни/изборни) ОЗ
Услов

Циљ
предмета

Исход
предмета

Теоријска
настава

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

1

2

3

4
5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови
2 2 1

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

8 писмени испит
7 усмени испит 50

20
15

Студијски програм 
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Мастер академске студије другог нивоа
Људска и мањинска права

Спецификација предмета за књигу предмета

Примењује се вербално-текстуална метода, илустративно-демонстративна метода 

Литература
Пауновић, М./ Кривокапић, Б./ Крстић, И., Међународна људска права, Београд, 2010.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Wathelet, M., Wildemeersch, J., Contentieux européen, Larcier, Bruxelles 2010
Д. Поповић, Европско право људских права, Службени гласник, Београд, 2012

Кривокапић, Б., Заштита мањина у националим поретцима држава, Београд, 2004.

Гаин, С., Људска права - правно системски оквир, Београд, 2011.

ПРАВО 

Испуњење предистпитних обавеза

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Студенти ће бити способни да самостално критички разматрају широк круг питања из области 
људских и мањинских права. 

Израда семинарских радова, Конпаративна анализа случајева , истраживачки пројекти.

Стицање знања и разумевање процеса настанка, развоја и успостављања људских и 
мањинских права. Упознавање са општим концептуалним основама доктрине и праксе 
људских и мањинских права. Стицање општег правничког образовања и развијање критичког 
правничког резоновања, нарочито у области имплементације и заштите људских и мањинских 
права. Свеобухватно сагледавање проблема људских права на међународном и унутрашњем 
нивоу, те посебна анализа заштите мањинских права на поменутим нивоима. Упознавање 
студената са посеним концептом мањинских права, која су тренд у свету, која се брзо развијају 
и представљају продукт новог међународног поретка. Стицања знања која су усмерана ка томе 

Садржај предмета

Историјски развој људских права, Извори људских права у међународном праву, Систем 
заштите људских права у међународном праву, Појам националих мањина, Посебни извори 
мањинских права, Мањинска права у новом међународном поретку,Заштита националних 
мањина у правним поретцима појединих националних држава (компаративна анализа). 
Мањинска права и слободе у легислативи и пракси Републике Србије


	Предмет

