
 

ПРАВА ДЕТЕТА - ИСПИТНА ПИТАЊА 
 

ПРВА ГРУПА ПИТАЊА 

1. Детињство као друштвени конструкт  
2. Детињство и развојне способности детета  
3. Људска права и права детета 
4. Права детета – теоријски концепти  
5. Права детета и културни плурализам 
6. Друштвени актери у области права детета 
7. Права детета у најважнијим међународним документима  
8. Конвенција о правима детета  
9. Припрема Конвенције о правима детета  
10. Структура Конвенције о правима детета  
11. Опциони протоколи уз Конвенцију о правима детета 
12. Поимање детињства и стање права детета у Србији  
13. Опште мере за спровођење Конвенције о правима детета 
14. Опште мере за спровођење Конвенције о правима детета у Србији 
15. Дефиниција детета у међународном праву и домаћим прописима 
16. Општи принципи о правима детета   
17. Укидање дискриминације – право на заштиту од дискриминације (међународни 

станадрди, домаће право и пракса)  
18. Најбољи интерес детета – појам, садржина, домаће право и пракса  
19. Право детета на живот, опстанак и развој – појам, садржина и међународни стандарди  
20. Право детета на живот, опстанак и развој – домаће право и пракса  
21. Уважавање мишљења детета – право на партиципацију (појам, садржина и 

међународни стандарди)  
22. Уважавање мишљења детета – право на партиципацију (домаће право и пракса)    

ДРУГА ГРУПА ПИТАЊА 
 
23. Грађанска права и слободе   
24. Право детета на идентитет 
25. Право детета на везе са породицом 
26. Право детета на слободу изражавања и приступ информацијама 
27. Право детета на слободу мишљења, савести и вероисповести  
28. Право детета на удруживање и слободно окупљање  
29. Право детета на приватност  
30. Насиље над децом – стање у свету и међународни стандарди  
31. Насиље над децом – домаће право и пракса  
32. Забрана мучења (тортуре) и других окрутних, нехуманих или понижавајућих 

поступака или кажњавања и лишења слободе  
33. Породица и породична средина  
34. Одвајање од родитеља/породице  
35. Спајање породице  



36. Незаконито пребацивање и невраћање детета  
37. Деца без породичног старања – принципи за алтернативно збрињавање  
38. Деца без породичног старања – облици алтернативног збрињавања у домаћем праву и 

пракси   

ТРЕЋА ГРУПА ПИТАЊА 

39. Здравље деце – право детета на највиши доступни стандард здравствене заштите  
40. Право на заштиту здравља – домаће право и пракса  
41. Добробит детета, одговарајући стандард живота и социјална заштита  
42. Право детета на социјалну сигурност  
43. Право детета на образовање – међународни стандарди  
44. Право детета на образовање – домаће право и пракса 
45. Право детета на слободно време, рекреацију и културне активности – међународни 

стандради  
46. Право детета на слободно време, рекреацију и културне активности – домаће право и 

пракса  
47. Деца избеглице  
48. Деца у оружаним сукобима 
49. Експлоатација деце  
50. Продаја и трговина децом  
51. Деца у сукобу и у контакту са законом  
52. Деца припадници мањинских група  
53. Деца са инвалидитетом  
54. Деца жртве – лечење, опоравак и реинтеграција  
55. Надзор и заштита права детета на националном нивоу  
56. Надзор и заштита права детета на међународном нивоу   
57. Надзор над остваривањем права детета и заштита – активности Комитета за права 

детета  
58. Заштита права детета пред Комитетом за права детета – поступање по представкама 
59. Извештавање Србије Комитету за права детета 
60. Регионални надзор и заштита права детета у Европи 
 

Испитна питања важе од јануарског испитног рока 2016. године. 


