
Спецификација предмета за књигу предмета 

Студијски програм  Мастер академске студије права - Општи смер 
Изборно подручје (модул)   
Врста и ниво студија Мастер академске студије 

II 
Назив предмета Права детета 
Наставник (за предавања) Проф. др Невена Петрушић,  

Доц. др Анђелија Тасић 
Наставник/сарадник (за вежбе) Проф. др Наташа Стојановић 
Наставник/сарадник (за ДОН)  
Број ЕСПБ  8 Статус предмета  

(обавезни/изборни) 
 Изборни 

Услов  Нема услова 
Циљ 
предмета 

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 
Теоријска 
настава 

Детињство, људска права и права детета; Друштвени и нормативни оквир остваривања права 
детета; Развојне могућности, узрасне границе и права детета; 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. Надзор над остваривањем права детета - 
национални и међународни ниво 

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

 Хипотетички примери, квиз, да/не питања, анализа пресуда Европског суда за људска права, 
дебата. 
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Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 
Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови 

 3 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 поена Завршни испит Поена 

активност у току  
предавања 

0-10 писмени испит  

практична настава 0-15 усмени испит 51 

Колоквијуми 0-12  Посећеност предавања 0-4  

Семинари 0-8     

 


