
 

Студијски програм:   1.1. Право 

Врста и ниво студија: мастер академске студије  

Ознака предмета: 504 П2 

Назив предмета: ПРАВА ДЕТЕТА 

Наставник: Др Милош Петровић.,  САРАДНИК: Самир Манић 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: уписан девети семестар  

Циљ предмета: Стицање знања о савременим идејама и стандардима у области права детета. Разумевање 

концепта детињства, као социјалне и нормативне категорије. Усвајање знања о садржини појединих 

матаријалних и процесних права детета гарантованих међународним актима. Упознавање са институционалним 

механизмима заштите и унапређења права детета. Стицање знања и вештина неопходних за критичко 

сагледавање, истраживање и промовисање друштвеног и правног положаја детета. 

Исход предмета: Овладаност појмовима и категоријама у области права детета; познавање међународних и 

домаћих извора у области Права детета; разумевање идеје о детету као самосталном титулару права и слобода 

прилагођених његовим развојним потребама; познавање  друштвеног контекста у остваривањуа права детета 

кроз институционалне механизме; способмност идентификације права детета, као и садржину сваког од 

гарантованих права детета. 

Садржај предмета: 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. . 

Литература:  

Обавезна литература: Јањић, Комар М., Обретковић, М. 1996. Права детета, права човека. Београд: Досије – 

Удружење правника Србије за социјално право;  

Допунска литература: Вучковић, Шаховић, М. 2000. Право детета и међународно право. Београд: 

Југословенски центар за права детета;  

Марија Драшкић, Породично право и права детета, Београд: Правни факултет Универзитета у Београду – 

Службени гласник, 2007. 

Број часова  активне наставе:  
Предавања: 2 Вежбе: 2 Други облици 

наставе:  

Студијски 

истраживачки рад:  

Остали часови: 1 

Методе извођења наставе – Предавања, Вежбе, Консултације                                 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања и 

вежби 

0-10   

самостални приступни рад 0-40 усмени испит 0-50 

Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени 

испт, презентација пројекта, семинари итд...... 

*максимална дужна 1 страница А4 формата 


