
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 Међународна људска права 
Наставник (за предавања) Проф. др Зоран Радивојевић 

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

(обавезни/изборни) 
 Изборни 

Услов    
Циљ 
предмета 

- пружање основних знања о правима човека, као и о начинима њиховог регулисања 
и заштите у међународном праву; 

-  разумевање нормативне логике људских права и значаја њихове међународне 
заштите; 

-  упознавање са конкретном садржином и врстама међународних људских права и 
слобода. 

Исход 
предмета 

Након савлађивања наставног програма студент ће успешно моћи да: 
- препозна кршења међународних правила о људским правима и на одговарајући 

начин реагује: 
- стекне практичне способности за обраћања међународним телима за заштиту 

људских права; 
- прати развој међународних правила, праксе и литературе у области људских права.  

Садржај предмета 
Теоријска 
настава 

Појам и имплементација међународних људских права. Надзор међународних 
организација над поштовањем људских права. Начела под којима се уживају људска 
права. Ограничења људских права. Грађанска и политичка права. Економска, 
социјална и културна права. Права треће генерације. 
 
 
 
 

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

Међународни механизми заштите људских права на универзалном нивоу. Уговорна 
тела и органи УН. Регионални механизми заштите људских права. Европски суд за 
људска права. 
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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,  вежбе, дискусије, дебате, студије случаја, симулације суђења, решавање 
хипотетичких случајева, групне и индивидуалне консултације. 

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     

 


