
Табела 5.2 Спецификација предмета  
Студијски програм/студијски програми: Основне академске студије политикологије; Основне академске 
студије социјалне политике и социјалног рада 
Врста и ниво студија: Основне академске студије 
Назив предмета: Култура људских права 
Наставник (презиме, средње слово, име): Павићевић М. Ђорђе, Павловић Д. Дејан, Бељинац Р. 
Никола, Докић И. Тијана, Ђорђевић Д. Биљана 
Статус предмета: Изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: 
Циљ предмета 
Општи циљ предмета је да опреми студенте знањем, разумевањем, компетенцијама, вештинама за 
просуђивање ситуација и проблема везаних за облике кршење лјудских права у савременом свету. Предмет 
комбинује правну, етичку, културну и политичку перспективу у анализи људских права и има за циљ да 
студентима укаже на сложеност процена везаних за облике кршења људских права и на начине њихове 
заштите. 
 
Исход предмета  
На крају курса очекује се да студенти буду оспособљени да препознају и анализирају различите облике 
кршења људских права, као и да разумеју које су институционалне, политичке и културне претпоставке за 
њихово остваривање. Поред тога, студенти ће савладати појмовни апарат који ће им омогућити да 
анализирају и критички сагледају норме и политике из перспективе универзалности људских права као и 
њихових ограничења. Студенти ће бити оспособљени и у анализи конкретних случајева из праксе, како из 
праксе судова, посебно Европског суда за људска права, тако и анализе случајева из конкретне друштвене 
и институционалне праксе у којима постоје основе да се ради о кршењима одређених права појединаца. 
Садржај предмета 
Шта су људска права:  различита схватања и порекло идеје; Критике људских права; Универзалност 
људских права: културна, политичка, правна; Људска права, сувереност и интервенција; Политика 
људских права; Људска права и култура; Генерације људских права и њихова имплементација; Формални 
извори права људских права; Основна начела уживања људских права; Дерогација и ограничења људских 
права; Судска заштита људских права; Међународни механизми надзора и кажњавања кршења људских 
права 
 
Литература (Избор из литературе, 350 страна) 
Војин Димитријевић и остали: Међународно право људских права, Београдски центар за људска права, 
Београд, 2007 
Кристијан Томушат: Људска права између идеализма и реализма, Београдски центар за људска права, 
Београд, 2006 
Драгољуб Поповић: Европско право људских права, Службени гласник, Београд, 2012 
Ђорђе Павићевић (прир): Људска права: преиспитивање идеје, Службени гласник, Београд, 2011 
Број часова активне наставе Остали часови 
Предавања: 
2 

Вежбе: 
2 

Други облици наставе: Студијски 
истраживачки рад: 
 

Методе извођења наставе: Предавања, вежбе, анализе случајева 
 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
Вежбе 20   
Семинарски радови 30 усмени испт 50 
  ..........  
    
Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писани испити, усмени 
испит, презентација пројекта, семинари итд......) 
Максимална дужина 1 страница А4 формата 

 
 


