
7 Статус предмета (обавезни/изборни) Обавезни
Услов

Циљ
предмета

Исход
предмета

Теоријска
настава

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

1

2

3
4

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови
3 2

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

8 писмени испит
7 усмени испит 50

20
15

Циљ предмета је развијање научних сазнања и способности у области људских права, стицање академских вештина у 
процесу истраживања, развој креативних способности и овладавање специфичним вештинама у заштити људских права 
пред националним и међународним институцијама, а све у складу са савременим правцима развоја ове научне дисциплине.

Садржај предмета
Појам и обележја људских права, Одређивање основних права у правној теорији, Одређивање основних права у пракси 
европских уставних судова, Развој идеје о људским правима, Теоријска схватања, Извори људских права, Извори права о 
људским правима у унутрашњем праву, Извори међународног права о људским правима, Теорије о функцијама основних 
права, Либерална и институционална теорија, Вредносна и демократско-функционална теорија, Правно дејство основних 
права, Адресати основних права, Дејство основних права према трећим лицима, Уставна систематика и квалификација 
људских права, Систематика каталога основних права у уставима, Класификација основних права у правној теорији, 
Ограничење и суспендовање људских права, Правно ограничење људских права, Суспендовање људских права, Надзор 
над поштовањем људских права, Међународни надзор, Заштита у домаћем правном систему, Судска заштита, 
Управносудска заштита, Уставносудска заштита, Уставна жалба и уставно судство, Нормативна контрола и заштита 
људских права, Уставна жалба, Европски суд за људска права, Организација и надлежност, Поступак пред Европским 
судом за људска права, Начело једнакости, Либерална права и слободе, Политичка права и слободе, Економска права у 
грађанским уставима, Социјална права у грађанским уставима, Мањинска права, Индивидуална и колективна права.

Д.Ж. Митровић, Људска права и глобализација, Филозофски факултет Универзитета у Приштини, Косовска Митровица, 
2014. године

В. Димитријевић, Д. Поповић, Т. Папић, В. Петровић, Међународно право људских права, Београд, 2006. године

М. Пауновић, Б. Кривокапић, И. Крстић, Међународна људска права, Правни факултет:Досије студио, Београд, 2015. године

ПРАВО 

Испуњење предистпитних обавеза

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Савладавањем програма предмета кроз планиране активности и облике наставе/учења студенти ће схватити генезу, 
структуру и природу људских права, као и међународноправне и домаће стандарде у области људских права;  развиће 
способност да аргументовано и компетентно дискутују у области људских права, њихове реализације и заштите;  развиће 
способност систематичног приступа проблемима, као ће моћи понудити и критичке и аналитичке одговоре у делу који се 
односи на позитивно-правна решења у погледу регулисања и заштите људских права. Поред тога, студнети ће владати 
кључним терминима, појмовима и категоријама у области права људских права.

Израда семинарских радова, анализа случајева, истраживачки пројекти.

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Спецификација предмета за књигу предмета

Примењује се вербално-текстуална метода, илустративно-демонстративна метода 

Литература
Д. Симовић, Д. Аврамовић, Р. Зекавица, Људска права, Криминалистичко-полицијска академија:Службени гласник, Београд, 
2013. године

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Опште право
Основне академске студије права
Људска права

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