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Назив предмета: Демократија и људска права 
 

Семестар: пети 

Статус предмета: обавезни 

Фонд часова: 2+1 

Број ECTS бодова: 5 

Наставник: Проф. др Ђурашиновић Пејо 

Сарадница: - 

Услов за похађање: На списку евиденције Студентске службе 

Електронска пошта наставника: djurasinovicpejo@yahoo.com 

Електронска пошта сарадника: - 

Консултације: Сат прије наставе и сат послије вјежби 

 

Опис предмета 

Афирмација и оспоравања овог предмета  усмјерили су нас на принципе и начела демократије, 
на филозофске темеље. Колико ће неко друштво  успјети у  изградњи демократског друштва и 
примјени принципа и начела  зависи од самог друштва. Иста становишта се односе и на људска 
права. Модели демократије и Људска права прве и друге генерације главне су теме. 

 

Очекивани исходи учења 

Друштвена релевантност, интеракција, позитивне и негативне тенденције, расправе о трајним и 
актуелним проблемима код нас и у свијету, развијање свијести о могућностима демократије  у 
ризичном друштву, и инсистирање на принципима и начелима као полазној основи. 

 

Садржај предмета 

1. Увод у демократију 
2. Принципи и начела демократије  
3. Непосредна демократија  
4. Либерална демократија  
5. Делиберативна демократија  
6. Каталаксија  
7. Демократска транзиција  
8. Tранзиција и консолидација 
9. Развој идеје о људским правима  
10.  Људска права прве генерације  
11.  Људска права друге генерације  
12.  Владавина права  и правна држава  
13.  Међународни и Б и Х стандарди о људскин правима   
14.  Људска права као религија  
15.  Право и праведност 

 

 

Начин извођења наставе 

Предавања, слајдови, анализе, коментари, примјери, расправа, понављање, питања, проблемски 
задаци, теме за самосталну обраду, индивидуални и групни задаци, излагања, писмени радови. 

 



Вредновање и оцјењивање рада студената/киња 

Колоквијум 20 поена, (два  колоквија по 20 бодова) 
Семинарски рад 5  поена,  
Присуство предавањима и активност на часу –5 поена,  
Завршни испит - 50 поена;  
Прелазна оцјена се добија ако се кумулативно сакупи најмање 51 поен.  
 

 

Обавезна литература 

Франк Канингам, Теорије демократије, Ф. Вишњић, Бг, 2003.  
Пејо Ђурашиновић, Друштво и политика, ЦДК, БЛ, 20010.  
Документи , Људска права,  званични текстови, СА 1999.  
 

 

Допунска литература 

Пејо Ђурашиновић. ,Транзиција друштва, Графид, Бл. 2002.  
 

 
 


