
I
1.   Појам и природа људских права
2.   Историјски развој људских права (од идеје до међународних људских права) 
3.   Класификација основних људских права
4.   Појам и врсте извора међународног права људских права
5.   Хијерархијски однос извора међународног права људских права
6.   Међународни уговори као извор људских права
7.   Правна обавезност међународних уговора
8.   Обичајна правна правила као извор људских права
9.   Општа правна начела као извор људских права
10.  Једнострани акти држава као извор људских права
11.  Одлуке међународних организација као извор људских права
12.  Помоћни извори међународног права људских права
13.  Меко право као извор људских права
14.  Имплементација људских права – појам, корисници, уношење међународних 

обавеза у унутрашње право
15.  Време потребно за имплементацију међународних обавеза - ефективна правна 

средства за остварење људских права, култура заштите људских права
16.  Начела под којима се уживају људска права – опште
17.  Начело једнакости и забране дискриминације
18.  Начело забране злоупотребе људских права
19.  Начело о ограничењима људских права – опште
20.  Стављање ван снаге појединих права и слобода у ванредним околностима 
21.  Инхерентна ограничења људских права
22.  Факултативна ограничења људских права
23.  Доктрина „поља слободне процене“
24.  Улога међународних организација у унапређењу и заштити људских права
25.  Уједињене нације и људска права – опште 
26.  Савет за људска права
27.  Уговорна тела Уједињених нација
28.  Комитет за људска права
29.  Међународна организација рада
30.  Организација УН за просвету, науку и културу
31.  Регионалне организације и људска права - опште
32.  Савет Европе и Европски суд за људска права
33.  Организација за безбедност и сарадњу у Европи
34.  Европска унија
35.  Амерички систем заштите људских права
36.  Афрички систем заштите људских права
37.  Невладине организације и људска права
38.  Поступци међународног надзора – опште
39.  Поступак који покрећу жртве кршења људских права
40.  Поступак који покрећу државе
41.  Међународно реаговање на систематско и масовно кршење људских права
42.  Општа контрола испуњавања обавеза из међународних уговора



II
43.  Право на живот 
44.  Посебна питања у вези са правом на живот – абортус, еутаназија
45.  Смртна казна
46.  Забрана мучења и нечовечних или понижавајућих поступака и казни – универзални

и регионални инструменти, разликовање мучења од осталих облика злостављања
47.  Забрана ропства
48.  Принудни рад
49.  Слобода и безбедност личности – појам, законитост лишења слободе
50.  Слобода кретања
51.  Екстрадиција
52.  Право на азил
53.  Право на правично суђење
54.  Остала права одбране
55.  Забрана ретроактивног кривичног законодавства
56.  Права приватности
57.  Право на склапање брака и заснивање породице
58.  Слобода мисли, савести и вероисповести
59.  Право на слободу изражавања – појам, ограничења, „говор мржње“, слобода 

штампе, дужности и одговорности лица која стварају и преносе информације
60.  Право на слободу мирног окупљања и удруживања
61.  Право на управљање друштвеном заједницом (политичка права) 
62.  Право на поштовање имовине
63.  Економска, социјална и културна права – опште
64.  Појединачна економска, социјална и културна права (право на рад идр.)
65.  Културна права
66.  Право народа на самоопредељење
67.  Права солидарности – општи појам
68.  Поједина права солидарности
69.  Афирмативна акција
70.  Апатриди, избеглице и интерно расељена лица
71.  Деца
72.  Жене
73.  Лица са инвалидитетом
74.  Радници мигранти
75.  Појам мањина – назив и дефинисање
76.  Заштита мањина до Првог светског рата
77.  Версајски систем заштите мањина
78.  Уједињене нације и заштита мањина
79.  Савет Европе и заштита мањина
80.  Организација за безбедност и сарадњу у Европи и заштита мањина
81.  Остали регионални инструменти и билатерални споразуми и заштита мањина
82.  Мањинска права –појам, општа и посебна права, индивидуална или колективна
83.  Ограничења права мањина – дужности мањина
84.  Појам домородачких народа и потребањих ове заштите



85.  Савремени облици међународне заштите домородачких народа
86.  Права домородачких народа
87.  Жртве рата
88.  Цивилно становништво у рату
89.  Рањеници, болесници и бродоломници и ратни заробљеници
90.  Кажњавање на унутрашњем плану за кршење људских права
91.  Кажњавање на међународном плану за кршење људских права
92.  Врсте међународних кривичних дела
93.  Најтежа међународна кривична дела – општи појам и злочини против мира
94.  Геноцид
95.  Злочини против човечности
96.  Ратни злочини
97.  Међународно ажњавање за кршење људских права до Другог светског рата
98.  Нирнбершки и Токијски процес
99.  Хашки трибунал
100. Међународни трибунал за Руанду
101. Мешовити кривични судови
102. Међународни кривични суд – оснивање, основне одлике и надлежност Суда
103. Међународни кривични суд – састав Суда, поступак и казне и досадашњи рад 
104. Хуманитарна интервенција
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- Устав Републике Србије

Усмени  испит  полажу:  а)  студенти  који  нису  похађали  предавања  и  вежбе  и  б)
студенти који нису положили три колоквијума (укључујући поправни). Одговара се на
2 питања. Нема замене питања. Кандидат треба на оба питања да одговори тачно, а у
зависности од квалитета одговора добија оцену (од 5 до 10). 

Полагање путем колоквијума и ваниспитних активности
- Студенти који редовно присуствују предавањима и вежбама и положе 3 колоквијума
могу положити без усменог испита, према просеку бодова оствареном на колоквијумим
(до 8). Право да испит положи на овај начин губи студент који буде ухваћен да на
колоквијуму вара (преписује, користи “бубицу”, „пушкице“, мобилни...). 
- Кандидат који није уради или не положи један колоквијум може да ради поправни.
Поправни колоквијум се ради након трећег колоквијума и обухвата читаво градиво. Ко
пропусти или падне на два колоквијума губи право да положи испит ваниспитно.
Студент који је ваниспитно остварио прелазну оцену, уколико жели да оствари оцену 9
или 10, излази на усмени испит и одговара на 1 (једно) питање.  Ако не зна одговор
пада, без обзира на поене са колоквијума,  а у наредним роковима излази на усмени
испит.


