
 
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 Уставна заштита људских права 
Наставник (за предавања) Проф. др Ирена Пејић 

Проф. др Маја Настић 
Наставник/сарадник (за вежбе) Проф. др Маја Настић 
Наставник/сарадник (за ДОН)   
Број ЕСПБ  7 Статус предмета 

(обавезни/изборни) 
 Изборни 

Услов  / 
Циљ 
предмета 

Циљ предмета је развијање научних сазнања и способности у области уставне заштите људских 
права, стицање академских вештина у процесу истраживања, развој креативних способности и 
овладавање специфичним вештинама у истраживању правних облика заштите људских права 
пред националним и међународним институцијама, а све у складу са савременим правцима 
научног и теоријског развоја. 

Исход 
предмета 

владавањем програма предмета кроз планиране активности и облике наставе/учења, очекује се 
да студент: 

 Схвати генезу и структуру система заштите људских права, као и међународноправне и домаће 
стандарде у области људских права;  

 Развије способност да аргументовано и компетентно дискутује у области људских права, њихове 
реализације и заштите;  

 Развије способност систематичног приступа проблемима, као и да понуди критичке и аналитичке 
одговоре у делу који се односи на позитивно-правна решења у погледу регулисања и заштите 
људских права;  

 Влада кључним терминима, појмовима и категоријама у области уставне заштите људских права. 
 

Садржина 
 
Теоријска 
настава 

Устав и основна права човека. Концепт људских права у националном и међународном поретку. 
Унутрашњи и међународни извори права и слобода човека и грађанина. Остваривање 
(имплементација) норми о људским правима. Делотворни правни лекови. Утужива и неутужива 
права. Надзор над поштовањем људским правима. Међународни надзор. Заштита основних 
права и слобода. Управносудска заштита основних права. Уставносудска заштита основних 
права. Уставна жалба и уставно судство. Посебне институције заштите основних права. 
Нормативна контрола и заштита људских права. Европски суд за људска права. Организација и 
надлежност Европског суда за људска права. Поступак пред Европским судом за људска права. 
Општа начела уставне заштите људских права у уставном систему Србије. Посебна начела 
уставне заштите људских права у уставном систему Србије. Статус међународних извора 
људских права у правном поретку Србије. Непосредна уставносудска заштита људских права у 
уставном систему Србије. Заштита изборног права. Изборни спор пред Уставним судом. Заштита 
права грађана на удруживање. Забрана деловања удружења грађана. политичке и синдикалне 
организације. Поступак пред Уставним судом. Уставна жалба пред Уставним судом Србије. 
Људска права која су предмет жалбе пред Уставним судом. Активна легитимација за покретање 
поступка пред Уставним судом.  Супсидијарност као примарно обележје уставносудске заштите. 
Акти и радње који подлежу преиспитивању одлука пред Уставним судом. Однос Уставног суда 
Србије и редовних судова у систему уставне заштите људских права. Однос Уставног суда Србије 
и других органа у систему уставне заштите људских права. Одлука Уставног суда Србије по 



уставној жалби. Дејство одлуке Уставног суда Србије у систему уставне заштите људских права. 
Основна права човека у уставу. Људска права у унутрашњем и међународном праву. Надзор над 
поштовањем људских права. Системи заштите људских права. Начела уставне заштите у Уставу 
Републике Србије. Улога Уставног суда у заштити људских права. Поступак пред Уставним судом 
Србије. Однос Уставног суда и других органа у систему уставне заштите људских права. Дејство 
одлуке Уставног суда у систему уставне заштите људских права 

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

Примена и тумачење норми о људским правима. Заштита људских права у поступку пред 
Управним судом. Уставносудска заштита људских права. Европски суд за људска права. 
Непосредна уставносудска заштита људских права у уставном систему Србије. Заштита изборног 
права. Забрана деловања удружења грађана. политичке и синдикалне организације. Уставна 
жалба пред Уставним судом Србије. Акти и радње које подлежу преиспитивању одлука пред 
Уставним судом.  
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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 
• Дискусије 
• Рад у групама 
• Индивидуалне консултације 
• Истраживачки пројекат 

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     

 


