
 

 

Студијски програм/студијски програми: МАС политикологије - међународне студије  

Врста и ниво студија:Мастер академске студије 

Назив предмета:  Међународно право и политика људских права 

Наставник (Презиме, средње слово, име): Павловић Д. Дејан 

Статус предмета: Обавезан 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: 

Циљ предмета 

Циљ предмета Међународно право и политика људских права је да се садржински обраде најважнија 

људска права и објасне међународни системи гаранције и заштите уживања људских права, као и 

механизми кажњавања прекршилаца људских права. 

Исход предмета  

На крају курса од студента се очекује да 

- Унапреди разумевање људскихправа, њиховог значаја и улоге у сложеним друштвима 

- Разуме и разликује институције, правне механизме, моралне, културне и политичке претпоставке 

на којима се заснивају људска права 

- Разуме и разликује различите типове људских права и процењује њихову појединачну вредност 

- Разликује домен посебних права и зна механизме њихове заштите и примене 

- Самостално истражује и процењује случајеве  у којима постоји кршење или сукоб права и добро 

познаје механизме заштите права 

 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Уводни час; Слобода мисли, савести и вероисповести; Слобода изражавања; Политичке слободе; 

Слобода приступа информацијама од јавног значаја; Право на мирно уживање имовине; Провера 

знања; Универзални системи надзора над поштовањем људских права; Уговорна тела Уједињених 

нација; Кажњавање за кршење људских права; Завршни час и евалуација; Провера знања 

Литература  

а) основна:  

Војин Димитријевић и други: Међународно право људских права 

Драгољуб Поповић: Европско право људских права 

Збирка докумената о људским правима 

Посебна литература за израду радова за сваког студента 

б) допунска:  

Томушат, Кристијан: Људска права између идеализма и реализма, Београдски центар за људска 

права, 2006 

Harvey, Colin: Rights in Divided Societies (Human Rights Law in Pesrpective), Hart Publishing, 2012. 

Број часова  активне наставе Остали часови 

Предавања:  

2 

Вежбе:1 Други облици наставе: Самостални 

истраживачки 

рад:1 

Методе извођења наставе:Предавања, вежбе, презентације, 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања  писмени испит  

практична настава 10 усмени испт 50 

кoлоквијум-и 30 ..........  

семинар-и 10   


