
Табела 5.2. Спецификација  предмета  
Студијски програм/студијски програми : Европске студије 
Врста и ниво студија:Мастер академске студије 
Назив предмета: Европска заштита људских и мањинских права 
Наставник (Име, средње слово, презиме): Родољуб М. Етински 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: нема 
Циљ предмета 
Обезбеђивање основних знања и разумевање људских и мањинских права признатих у Европи као и 
међународних европских механизама заштите ових права. 
Исход предмета  
Разумевање разлога настанка и развоја европског система људских права, способност прибављања 
релевантних информација о појединим правима, разумевање фукционисања Европског суда за људска 
права. 
Садржај предмета 
1. Ретроспектива појаве људских права у Европи– прва недеља – 1 час 
2. Основни правни извори: Европска конвенција о заштити људских права и основних слобода из 1950. године, 
Оквирна конвенција за заштиту националних мањина из 1994. године, Европска повеља о регионалним и 
мањинским језицима из 1992. године , Повеља Европске Уније о основним правима из 2000. године, Европска 
социјална повеља из 1960. године, Измењена Европска социјална повеља из 1996. године– друга недеља - 1 час 
3. Европски суд за људска права, еволуција надзорног механизма, надлежност и допуштеност тужбе– трећа 
недеља - 1 час 
4. Европски суд за људска права - надлежност и допуштеност тужбе – четврта недеља – 1 час 
5. Право на достојанство, право на живот, право на интзегритет, забрана мучења – пета недеља – 3 часа 
6. Слободе мишљења, изражавања, религије – шеста недеља – 1 час 
7. Слобода окупљања - седма недеља – 1 час 
8. Право на здраву животну средину – осма недеља – 1 час 
9. Право на добру управу - девета недеља – 1 час 
10. Право на правићно суђење, право на делотворан правни лек– десета недеља – 1 час 
11. Правна заштита својине – једанаеста недеља – 1 час 
12. Забрана дискриминације– дванаеста недеља – 1 час 
13. Права мањина - тринаеста недеља – 1 час 
14. Систем надзора над правима мањина у оквиру Савета Европе и ОЕБС-а - четрнаеста недеља -1 час 
15. Критичко сагледавање постојећег стања и перспективе даљег развоја-петнаеста недеља 1 час 
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Број часова  активне наставе 
Предавања: 

3 
Вежбе: 

2 
Други облици наставе: 

0 
Студијски истраживачки рад: 

0 

Остали часови 
0 



Методе извођења наставе 
Интерактивна настава која обухвата уводно излагање од стране предавача и учешће студента; студенти 
су обавезни да се припреме за наставу и да учествују у дискусији; поједини студенти могу да спреме 
усмена излагања; колективне и индивидуалне консултације. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 20.00 усмени испит 30 
колоквијум 50.00   
 


