Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета
Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ
8

Мастер академске студије права
Мастер академске студије
Права детета
Проф. др Невена Петрушић, доц. др Тања
Китановић
Анђелија Адамовић
Статус предмета
(обавезни/изборни)

Изборни

Услов
Циљ
предмета

Нема услова
Предмет има за циљ да студенти стекну знања о савременим идејама и
стандардима у области права детета, да разумеју концепт детињства, као социјалну
и нормативну категорију, да стекну знања о садржини појединих матаријалних и
процесних права детета гарантованих међународним актима, да се упознају са
институционалним механизмима заштите и унапређења права детета, да стекну
знања и вештине неопходне са критичко сагледавање, истраживање и промовисање
друштвеног и правног положаја детета.

Исход
предмета

Савладавањем програма Право детета, кроз планиране активности и облике
наставе/учења, очекује се да студент:
1) познаје међународне и домаће изворе у области Права детета
2) разуме идеју о детету као самосталном титулару права и слобода
прилагођених његовим развојним потребама;
3) влада појмовима и категоријама у области права детета;
4) познаје друштвени контекст остваривања права детета;
5) познаје институционалне механизме за заштиту права детета;
6) у стању је да идентификује права детета;
7) познаје садржину сваког од гарантованих права детета;
8) уме да критички анализира релевантну литературу, нормативну грађу и
друштвену праксу;
9) способан је да прати и унапређује развој права детета, и
10) мотивисан је да се професионално усавршава.

Садржај предмета
Детињство, људска права и права детета; Друштвени и нормативни оквир
Теоријска
остваривања права детета; Развојне могућности, узрасне границе и права детета;
настава
Грађанска и политичка права детета; Породична средина и алтернативна брига о
детету; Право на основну здравствену и социјалну заштиту; Право на образовање,
слободно време, рекреацију и културне активности; Права детета које се налази у
посебним ситуацијама.

Практична
настава
(вежбе,
ДОН,
студијски
истраживачки рад)
Литература
1
2
3
4

5

Хипотетички примери, квиз, да/не питања, анализа пресуда Европског суда за
људска права, дебата.

Вучковић Шаховић, Н., Права детета и међународно право, Југословенски
центар за права детета, Београд, 2000.
Јањић Комар М., Обретковић, М., Права детета, права човека, Досије,
Удружење правника Србије за социјално право, Београд, 1996.
Жегарац, Н., Деца која чекају, Save the Children UK, Београдска канцеларија,
Центар за права детета, Београд, 2004;
Приручник за примену општег протокола за заштиту деце од злостављања и
занемаривања (В. Ишпановић Радојковић, ур.), Центар за права детета,
Београд, 2006.
Петрушић, Н., Право детета на слободно изражавање мишљења у новом
породичном праву Републике Србије, у: Новине у породицчном праву, Г.
Станковић (ур.), Правни факултет, Ниш, 2006;

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања
Вежбе
ДОН
Студијски истраживачки
рад
3
1
1
Методе
извођења
наставе

Предавања уз визуелне презентације, вежбе; дискусија, SWOT анализа,
семинарски рад, есеј, истраживачки пројекат, колоквијум.

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
50 поена
Завршни испит
активност у току
15
писмени испит
предавања
практична настава
15
усмени испит
Колоквијуми
15
Семинари
5
Списак тема по недељама
1
Концепт детета и детињства
Природа људских права и права детета
Друштвени оквир остваривања права детета
Међународни правни оквир права детета
Домаћи прави оквир права детета
2

Остали часови

Надзор над испуњавањем обавеза државе у области права детета
Субјекти у остваривању и заштити права детета

50 поена
50

3

4

5

Државне институције за права детета - координација
Независне институције за заштиту права детета
Цивилно друшво и права детета
Најбољи интерес детета
Право детета на заштиту од дискриминације
Развојне могућности, узрасне границе и права детета
Фактори који утичу на способности и могућности детета
Карктеристике детета у појединим старосним интервалима
Границе правне одговорности детета
Посебне правне способности детета
Право на живот, опстанак и развој
Грађанска и политичка права детета
Право на идентитет
Слобода изражавања и приступ информацијама
Слобода мисли, свести и вероисповести
Слобода мирног удруживања и окупљања
Право на приватност

Забрана мучења или других окрутних, нечовечних или понижавајућих
поступака или казни
Право детета на слободно изражавање мишљења

Дете у судским и управним поступцима

6

Породична средина и алтернативна брига о детету
Право детета на породични живот и одржавање односа са родитељима или
стараоцима
Права детета везана за алтернативни смештај
Право детета на заштиту од незаконитог пребацивања преко границе и
родитељске отмице

7

Права детета лишеног породичне средине

8

Право детета на заштиту од злостављања и занемаривања

9

Право на основну здравствену и социјалну заштиту
Здравље и здравствена заштита
Посебне мере у циљу остваривања права на здравље и здравствену заштиту
Право детета на одговарајући животни стандард

10

Право детета на образовање
Циљеви образовања
Право детета на одмор, игру, слободно време и рекреацију
Право детета на учешће у културним и уметничким активностима

11

SWOT анализа: Улога правосуђа, владе и цивилног друштва у заштити и
унапређењу права детета
Презентација семинарских радова

12
13

Права детета везана за алтернативни смештај
Општи протокол за заштиту детета од злостављања и занемаривања

Права детета које се налази у посебним ситуацијама
Права детета избеглице

Дете у оружаном сукобу
Права детета на заштиту од сексуалне, економске и друге експлоатације
Права детета у систему малолетничког правосуђа
Права детета припадника мањинске групе

14
15

Права детета у посебним ситуацијама на физички и психички опоравак и
реинтеграцију
Презентација резултата истраживачких пројеката
Писање и презентација есеја

