УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА
Циљ и задаци
Циљ наставе овог предмета је стицање елементарне политичке културе и знања о
демократском уређењу, положају грађанина, његовом учешћу у вршењу власти и политичком
животу уопште.
Задаци наставе предмета устав и права грађана су да ученици:
 проуче све релевантне појмове устава, закона, других правних феномена, политичких
институција и уставних принципа који су обухваћени садржином предмета;
 упознају уставна права и уставом и законима предвиђене инструменте и могућности
учешћа грађана у политичком процесу, тј. у вршењу власти и политичком животу
уопште - почев од избора, гласања на референдуму итд;
 стекну општу представу о уређењу Републике Србије;
 усвоје вредности на којима се заснивају људска права и демократско друштво;
 развију спремност да делују у духу поштовања демократских вредности;
 разумеју сложеност живота у мултикултуралној заједници и потребу узајамног
уважавања и поштовања различитости;
 узму учешће у животу заједнице, покрећу акције и преузимају одговорност за личне
одлуке;
 унапреде способности за прикупљање, анализу, организацију, критичку процену,
примену и преношење информација из различитих извора релеватних за живот у
демократском друштву;
 унапреде способност исказивања сопственог става уз коришћење аргумената.
IV разред
оба типа гимназије
(1 час недељно, 32 часа годишње)
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
1. УСТАВ И ПРАВНА ДРЖАВА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
- Обележја Устава Републике Србије од 2006.
- Принцип уставности и законитости
- Уставни суд
- Судови у Републици Србији
2. ДЕМОКРАТИЈА И МЕХАНИЗМИ ВЛАСТИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
- Сувереност народа и сувереност грађана
- Облици непосредне демократије
- Вишестраначки систем
- Избори
- Највиши органи државне власти у Републици Србији (Народна скупштина, Влада,
председник Републике)
3. ГРАЂАНИН И ЊЕГОВА ПРАВА И СЛОБОДЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
- Лична права
- Политичка права
- Економска и социјална права
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- Права припадника националних мањина
- Заштита уставом гарантованих права и слобода
4. ДРЖАВНО УРЕЂЕЊЕ И ТЕРИТОРИЈАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
-Уставна историја Србије
- Територијална аутономија у Републици Србији
- Локална самоуправа у Републици Србији
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
Полазиште у изради концепције садржаја наставног предмета Устав и права грађана
заснива се на потреби да ученици схвате значај уставности као историјског, цивилизацијског
достигнућа у процесу демократизације власти и ограничавања бирократске и апсолутистичке
тенденције у развоју државе и у оквиру тога, да упознају уставно уређење Републике Србије.
У реализацији садржаја програма треба настојати да се код ученика развија критички
однос према постојећем и способност препознавања правних цивилизацијских вредности, као
и спремност за активно учествовање у политичком животу земље у којој живи.
Неопходно је успоставити добру корелацију са наставом историје, социологије и другим
друштвеним наукама ради свестранијег сагледавања проблема и настојања да се непотребно
не понавља, али и да стицање потребних појмова буде што потпуније са аспекта социолошког,
онтолошког, гносеолошког уз коришћење свих могућности сазнања материјалне истине.
При излагању садржаја сваког поглавља треба поћи од теоријских анализа основних
појмова, постојећих решења у пракси напредних демократских земаља садашњег стања и
краћег историјског развоја у Републици Србији.
Изучавање устава и правне државе у Републици Србији подразумева да ученици упознају
настанак и значења уставности у напредним демократским земљама у свету, остваривање
принципа уставности и законитости. Посебну пажњу треба посветити уставном судству у
Републици Србији, судовима и јавном тужилаштву.
У оквиру друге тематске целине уводно излагање треба посветити утврђивању и
сагледавању појма суверености народа и, у том контексту, месту, улози и праву грађана да
учествују у остваривању народног суверенитета. Анализа облика непосредне демократије и
избора (изборног механизма) управо треба да укажу на улогу грађана и начине остваривања
народног суверенитета. Посебну пажњу треба посветити стварном демократском значењу
вишестраначког система. На крају би требално објаснити положај и улогу највиших органа
државне власти у Републици Србији (Народна скупштина, Влада, председник Републике).
Поред упознавања ученика са свим политичким, личним, економским и другим
слободама и правима треба посебно објаснити начин на који се грађанин штити од власти и
коме се при том обратити. При обради ових садржаја обавезно навести и неколико конкретних
примера из праксе. Упоредном анализом међународних конвенција и декларација и
позитивно-правно признатих слобода и права грађана одређене државе ученици могу и да
самостално закључују о степену заштите људских слобода и права грађана одређене државе и
других лица (странци, лица без држављанства, апатриди). Скренути пажњу и на мере које се
предузимају према државама које не поштују људска права и слободе.
У изучавању традиције уставности у Републици Србији треба указати на карактеристична
обележја развоја уставности у српској држави, доношење првих устава у Србији и њихов
значај, као и на садашње стање. Упоредити са неким земљама света, посебно Европе. Треба
објаснити основна обележја територијалне аутономије уопште и у Републици Србији. Најзад,
треба посветити одређену пажњу појму локалне самоуправе и локалној самоуправи у
Републици Србији.
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С обзиром на природу овог предмета, садржај програма, циљ и задатке, рад наставника не
сме да се своди на предавања "ex catedra" већ наставу треба поставити проблемски, уз
максимално активирање ученика, вођењем дијалога, постављањем питања, тражењем
компарација коришћењем текстова из докумената, навођењем примера из живота. У настави
се морају користити, поред текстова из докумената (уставне одредбе, поједине одредбе из
конвенција и декларација), шеме, графикони, слајдови и одговарајући филмови. Потребно је
избећи идеолошку индоктринацију ученика, не глорификовати нека постојећа решења, већ
развијати критички и креативан однос ученика уз прихватање оних вредности које
представљају врхунску цивилизацијску тековину.
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