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Висока школа струковних  студија за образовање  

васпитача у Кикинди 

ОСНОВИ ЗАКОНОДАВСТВА У ОБРАЗОВАЊУ  
И ПЕДАГОШКА ДОКУМЕНТАЦИЈА  

 СИЛАБУС 
Кикинда, 2014/2015. 

 

Назив предмета: Основи законодавства у образовању и педагошка документација 

Ниво студија: Основне академске 
студије 

Шифра предмета: 

Статус предмета: Изборни Трајање предмета: Један семестар 

Година: Прва Семестар: Први 

    Недељни фонд часова предавања 
    (и  вежби): 1+1 

     Годишњи фонд часова предавања  
     (и вежби): 30+0 

     Распоред наставе: летњи семестар  
     петак 15,00-16,40 

     Број ЕСПБ кредита: 3 

Наставници који изводе курс (навести и 
број кабинета, време пријема студената и  
е-mail адресу): 

др Јовица Тркуља, редовни професор, каб. бр. 
3, пријем студената: петак 17,10-18,45  
trkulja@ius.bg.ac.rs 
 

Наставни циљ предмета:   

 Студиј на овом предмету има за циљ да пружи студентима теоријска и, у одговарајућој 
мери, практична знања из сложене области уставног система и правног поретка Србије. 
Студиј је отворен за све вредне идеје и теорије које расправљају о слободи, људским 
правима, човековом достојанству, демократији и борби за правну државу и владавину 
права.  

 Задатак студија је да осветли карактеристике демократских политичких система и 
путеве конституисања Србије као демократске правне државе. 

 Знања која се стичу из ове области имају велики значај у оквиру укупног академског 
образовања васпитача, с обзиром да ће се у свом раду непосредно или посредно 
сусретати са кључним питањима права. С друге стрaне, грађани и правна лица у 
највећој мери остварују своја права и извршавају своје обавезе кроз институције 
правног система. Стога ће знања из ове облсти бити драгоцена за остваривање ових 
права и обавеза. 

 
Садржај курса: 
 
1. ОСНОВНИ ПОЈМОВИ О ДРУШТВЕНОМ И ДРЖАВНОМ УРЕЂЕЊУ 

1.1. Појам и основна обележја друштва  
1.2. Друштвени односи 
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1.3. 1.3.Глобално друштво    
1.4. Појам друштвног уређења 
1.5. Друштво и држава 
1.6. Државно уређење  
1.7. Правни систем и правни поредак  
1.8. Устав и уставни систем 

 
2. ДЕМОКРАТИЈА, ПРАВНА ДРЖАВА И ВЛАДАВИНА ПРАВА 

1.1.  Појам и обележја демократије  
1.2.  Политички плурализам и вишестраначки систем  
1.3.  Представнички систем и избори 
1.4.  Начело поделе власти   
1.5.  Правна држава и владавина права,  
1.6.  Демократија у друштвима у транзицији 
 

2. ОСНОВЕ УСТАВНОГ СИСТЕМА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 
2.1.  Карактеристике Републике Србије као држава, 
2.2.  Народна скупштина Републике Србије 
2.3.  Начин рада и одлучивања у Народној скупштини 
2.4.  Председник Републике Србије 
2.5.  Влада Републике Србије 
2.6.  Судови и други органи правосуђа Републике Србије 
2.7.  Уставна начела о судовима 
2.8.  Врсте судова 
2.9.  Независност судства и судија у суђењу 
2.10. Појам и врсте аутономије 
2.11. Обележја аутономних покрајина у уставном уређењу Репуб. Србије 
2.12. Локална самоуправа 
2.13. Општина као јединица локалне самоуораве 
2.14. Органи општине 
2.15. Развој слобода и права човека  
2.16. Личне слободе и права грађанина (Право на живот, Неповредивост фзичког    
          и психичког интегритета, Забрана ропства, положаја сличног ропству и   
           принудног рада, Право на слободу и безбедност, Додатна јемства у случају  
           лишавања слободе) 
2.17. Политичке слободе и права 
2.18. Економско-социјална права 
2.19. Здравствена права 
2.20. Културна права 
2.21. Дужности грађана 
2.22. Услови и начини заснивања радног односа радника 
2.23. Радно време и прерасподела радног времена     
2.24. Зараде, накнаде и друга примања радника 
2.25. Облици одговорности радника 
2.26. Престанак радног односа  

 
4. ПРОПИСИ У ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

 
1.1.  Основе система васпитања и образовања 
1.2.  Циљеви и задаци предшколског васпитања и образовања 
1.3.  Установе за децу 
1.4.  Предшколске установе (дечији вртићи) 
1.5.  Организација и рад у предшколским установама 
1.6.  Стручни радници дечијег вртића 
1.7.  Органи дечијег вртића 
1.8.  Евиденција и јавне исправе у дечијем вртићу 
1.9.  Дечија одмаралишта 
1.10. Дечија недеља 
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1.11. Додатак на децу 
1.12. Образовање и васпитање деце ометене у психо-физичком развоју 
1.13. Домови ученика и студената 
1.14. Стално стручно усавршавање наставног и васпитног особља 
1.15. Надзор над радом установа у области образовања и васпитања 

 

     Начин извођења наставе:  

 Предавања и power-point презентације 
 Метод дијалога 
 Дискусија са питањима и одговорима   
 Практични примери, вежбе, демонстрације 

 

Начин оцењивања и вредновање предиспитних обавеза: 

 Присуство и активно учешће на предавањима 
 Колоквијум  
 Писмени испит – тест  
 Изрда и одбрана семинарског рада, презентације и провере знања  

 

Оцена знања (максимални број поена 100: 

 Активности у току предавања ...........................................................................20 поена 
 Колоквијум-и ..................................................................................................... 10 поена 
 Семинар .............................................................................................................  15 поена 
 Писмени испит – тест .................................................................................. ..... 15 поена 
 Испит (усмени) ................................................................................................... 40 поена 
 

Начин полагања испита: Усмени испит   

 
Семинарски радаови:  
 
 Семинарски рад израђује се на основу списка оријентационих тема и у консултацији са 

предметним наставником. 
 
 Семинарски рад, у обиму од 10.000 до 15.000 карактера, са насловном страном (назнака 

универзитета и факултета, наслов и врста рада, име и број индекса аутора, име ментора, 
место и датум), као и обавезним закључком и списком коришћених извора (стручна 
литература, правни и интернет извори), доставити у папирној или електронској верзији 
(trkulja@ius.bg.ac.yu).  

 
 Оријентационе теме за семинарске радове: 

 Вредности и слабости демократије 
 Појам и основе политичког легитимитета 
 Појам правне државе и владавине права 
 Монтескијеова теорија о подели влсти  
 Појам, облици и политичка улога локалне самоуправе 
 Различити политички садржаји и значења национализма 
 Појам и конститутивна обележја политичких партија 
 Политичка социјализација – појам, основни ступњеви и агенси 
 Мас медији и “индустрија свести” 
 Омбудсман и заштита људских права 
 Појам и карактеристике политичког бесеништва  
 Појам, компоненте и основни облици политичке културе 
 Карактеристике парламентаризма у Србији по уставу од 2006 
 Функције председник Републике Србије 
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 Уставна начела о судовима 
 Општина као јединица локалне самоуораве 
 Развој људских права слобода  
 Европска конвенција за заштиту људских права и основних слобода  
 Облици одговорности радника 
 Циљеви и задаци предшколског васпитања и образовања 
 Образовање и васпитање деце ометене у психо-физичком развоју 

 

 Литература:  

Јовица Тркуља, Бранко Љубоја, Основи законодавства – приручник, 
Досије, Београд, 2007, 
 

Допунска стручна литература, правни и интернет извори: :  

Стручна литература: 
- Димитријевић В, Лазин Ђ, Права човека (зборник докумената о правима човека),  
      Београд, 1991.  
- Енциклопедеија политичке културе, (ред. М.Матић, М.Подунавац), Београд, 1993. 
- Јовичић Миодраг, Изабрани списи, књига 4, („Велики уставни системи“ и  
      „Савремени политички системи“,  Службени. гласник, Београд, 2006. 
- Лукић Р, Кошутић Б, Увод у право, Београд, 2006. 
- Марковић Ратко, Уставно право и политичке институције, Београд, 2006. 
- Орловић Славиша, Политичке партије и моћ, Београд, 2002. 
- Павловић Вукашин, Цивилно друштво и демократија, Београд, 2004. 
- Печујлић Мирослав, Глобализација, два лица света, Београд, 2002. 
- Радошин Рајовић и Томислав Вељковић, Приручник за припрему стручног испита  
       приправника, наставника, стручних сарадника и васпитача, Култура, Беог. 1994; 
- Тадић Љубомир, Наука о политици, Београд, 1988. 
- Тркуља Јовица, Освајање демократије – оглед о посткомунизму, 1995. 

             
             Правни извори: 

- Универзална декларација о људским правима ОУН 
- Европска конвенција за заштиту људских права и основних слобода  
- Устав Републике Србије од 1990 (“Службени гласник Републике Србије” бр. 1/1990); 
- Устав Републике Србије од 2006 
- Повеља о људским и мањинским првима  
- Закон о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник Републике 

Србије” бр. 62/03, 64/03); 
- Закон о основној школи и Закон о средњој школи (“Службени гласник Републике 

Србије” бр. 50/92, 53/93, 67/93, 48/94, 6/94, 22/02); 
- Закон о универзитету (“Службени гласник Републике Србије” бр. 21/2002); 
- Закон о ученичком и студентском стандарду (“Службени гласник Републике Србије” 

бр. 8/92, 49/93, 53/93, 67/93, 8/94); 
- Закон о друштвеној бризи о деци (“Службени гласник Републике Србије” бр. 49/92, 

29/93, 53/93, 67/93, 28/94, 48/94, 25/96, 29/01); 
- Правилник о дозволи за рад наставника, васпитача и стручних радника, (“Службени 

гласник Републике Србије” бр. ??; 
- Правилник о садржају начину вођења евиденције и издавању јавних исправа у основној 

школи (“Службени гласник Републике Србије” бр. 56/92, 64/92, 14/2000, 44/2002); 
 

Интернет извори: 
- Пронађи право, www.pronadjipravo.com 
- Народна скупштина Републике Србије, www.parlament.sr.gov.yu 
- Судска пракса, www.sudskapraksa.com  
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Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Кикинди 
 

ОСНОВИ ЗАКОНОДАВСТВА У ОБРАЗОВАЊУ 
 И ПЕДАГОШКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

Распоред наставе у летњем семестру школске 2014/2015. године 
Амфитеатар 

Петак: 15.00-16.40 
  

 
Недеља 1 

 

Петак, 3. октобар 2014. 
час Тема 

 
Активност Литература 

 
Додатна литература 

 
 
 
 

1 

 
 

Појам и основна 
обележја друштва 

и друштвног 
уређења 

 
 

 

power point 
презентац. 
питања и 
одговори 

Јовица Тркуља, 
Бранко Љубоја, 

Основи 
законодавства у 

образовању – 
приручник, 

Кикинда, 2007, 
стр. 13-14 

 Рајовић, Вељковић, 
Приручник за 

припрему стручног 
испита приправ., 

наставника, струч. 
сарадника и васпит, 
Култура, Беог. 1994 

стр. 

 
2 

 
Појам државе и 

права  

power point 
презентац. 
питања и 
одговори 

Основи 
законодавства у 

образовању  

стр. 14-17, 37-39 

 
Лукић Р, Кошутић 

Б, Увод у право, 
Београд, 2006. 

 Стр.  

 

 
 

3 

 
 

Устав и уставни 
систем 

 
 

power point 
презентац. 
питања и 
одговори 

Основи 
законодавства у 

образовању  

стр. 39-44 

 
Р.Марковић,Уставно 

правои политичке 
институције, 
Београд, 2006. 

стр 
 

4 
 

Појам, обележја и 
типови демократије 

 
 

power point 
презентац. 
питања и 
одговори 

Основи 
законодавства у 

образовању  

стр. 27-32,  

Тркуља Јовица, 
Освајање демократије – 
оглед о посткомунизму, 

стр. 
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Недеља 2 
 

Петак, 17. октобар 2014. 
Час Тема 

 
Активност Литература 

 
Додатна литература 

 

 
 
7 

 
Легитимност 

политичке власти 
 

Начело поделе 
власти 

 

power point 
презентац. 

пиња и 
одговори 

Основи 
законодавства у 

образовању  

стр. 23-24, 56-57 

 

Енциклопедија 
политичке културе, 

Београд 1993, 

 стр. 

 
 

8 

 
 

Правна држава и 
владавина права 

 

power point 
презентац. 
питања и 
одговори 

Основи 
законодавства у 

образовању  

стр. 51-56 

Тркуља Јовица, 
Освајање 

демократије – оглед 
о посткомунизму, 

стр. 

 
 

Методологија израде 
семинарског рада 

   

Недеља 3  

Петак, 31. октобар 2011. 
Час Тема 

 
Активност Литература 

 
Додатна литература 

 
 
 

9 

 

Народна скупштина 
Републике Србије  

 

power point 
презентац. 
питања и 
одговори 

Основи 
законодавства у 

образовању  

стр. 91-92 

 
Устав Републике 

Србије 2006 

 

 
 

10 

 
Председник 
Републике и 

Влада Републике 
Србије 

 

power point 
презентац. 
питања и 
одговори 

Основи 
законодавства у 

образовању  

стр. 92-94 

 
 

Устав Републике 
Србије 2006 

  

 
 

11 

 
Судови и други 

органи правосуђа 
Републике Србије 

 

power point 
презентац. 
питања и 
одговори 

Основи 
законодавства у 

образовању  

 
Устав Републике 

Србије 2006 
  

 
 

5 

 
Представнички 
систем и избори  

 

power point 
презентац. 
питања и 
одговори 

Основи 
законодавства у 

образовању  

стр.  

Енциклопедија 
политичке културе, 

Београд 1993, 

 стр. 

 
 

6 

 
Политички 
плурализам 

 

power point 
презентац. 
питања и 
одговори 

Основи 
законодавства у 

образовању  

стр. 58-60 

Тркуља Јовица, 
Освајање демократије – 
оглед о посткомунизму, 

стр. 
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 стр. 95-98 

 
 

12 

 
Појам и врсте 

аутономије 
           Локална          
        самоуправа 

 

power point 
презентац. 
питања и 
одговори 

Основи 
законодавства у 

образовању  

стр. 98-100 

 
Енциклопедеија 

политичке културе, 
стр 

 

Недеља 4 

Петак 14. новембар 2014. 
Час Тема 

 
Активност Литература 

 
Додатна литература 

 
 
 

13 

 
Општина као 

јединица локалне 
самоуораве 

 

power point 
презентац. 
питања и 
одговори 

Основи 
законодавства у 

образовању  

стр. 101-103 

 
Устав Републике 

Србије 2006 

 

 
 

14 

 
 

Развој људских 
права 

 

power point 
презентац. 
питања и 
одговори 

Основи 
законодавства у 

образовању  

стр. 105-106 

 
Права човека 

(зборник),Београд, 
1991. 
 

 
 

15 

 
Политичка, 
економско-
социјална и 

културна права 
 

power point 
презентац. 
питања и 
одговори 

Основи 
законодавства у 

образовању  

стр. 107-109 

Права човека 
(зборник),Београд, 

1991. 
Устав Републике 

Србије 2006 

 

 
 

16 

 
 

Дужности грађана 
 

power point 
презентац. 
питања и 
одговори 

Основи 
законодавства у 

образовању  

стр. 110 

 
Устав Републике 

Србије 2006 
 

 
Недеља 5 

 

Петак, 28. новембар 2011. 
Час Тема 

 
Активност Литература 

 
Додатна литература 

 
 
 

17 
 
 

 
Услови заснивања 

радног односа 
 

Зараде, накнаде и 
друга примања 

радника 

power point 
презентац. 
питања и 
одговори 

 

Основи 
законодавства у 

образовању  

стр. 110-112 

 

Закон о раду 

 

 
 
 

18 

Облици 
одговорности 

радника 
 

power point 
презентац. 
питања и 

Основи 
законодавства у 

образовању  

Приручник за припрему 
стручног испита 

Закон о раду 



 8 

Престанак радног 
односа 

одговори стр. 113-115  

 
 

19 

Основе система 
васпитања и 
образовања  

 
Циљеви и задаци 

предшколског 
васпитања и 
образовања 

 

power point 
презентац. 
питања и 
одговори 

 

Основи 
законодавства у 

образовању  

стр. 120-123 

Приручник за при-прему 
стручног испита 

Закон о друштвеној 
бризи о деци “Сл. 

гласник РС” 49/92, 29/93, 
53/93, 67/93, 28/94, 48/94, 

25/96, 29/01); 

 
20 

Семинарски радови    

 
 

Евалуација наставе     

 
Недеља 6 

 

Петак, 5. децембар 2014. 
Час Тема 

 
Активност Литература 

 
Додатна литература 

 
 
 

21 

Установе за децу 
 

Организација и 
рад у 

предшколским 
установама 

power point 
презентац. 
питања и 
одговори 

Основи 
законодавства у 

образовању  

стр. 123-124 

Закон о основама 
система образовања и 

васпитања “Слу. 
гласник РС” 62/03, 64/03 

 
 

22 

Стручни радници 
дечијег вртића 

Органи дечијег 
вртића 

power point 
презентац. 
питања и 
одговори 

Основи 
законодавства у 

образовању  

стр. 125-126 

Закон о основама 
система образовања и 

васпитања “Слу. 
гласник РС” 62/03, 64/03 

 
 

23 

Дечија 
одмаралишта 
Дечија недеља         

Додатак на децу 

power point 
презентац. 
питања и 
одговори 

Основи 
законодавства у 

образовању  

стр. 128-129 

Закон о основама 
система образовања и 

васпитања “Слу. 
гласник РС” 62/03, 64/03 

 
 
 

24 

 
 

Евиденција и 
јавне исправе у 
дечијем вртићу 

 

 

power point 
презентац. 
питања и 
одговори 

 

Основи 
законодавства у 

образовању  

стр. 127 

Правилник о 
садржају начину 

вођења евиденције и 
издавању јавних 

исправа у основној 
школи, “Сл. гласник 

РС” 56/92, 64/92, 
14/2000, 44/2002 

 
Недеља 7 

 

Петак, 19. децембар 2014. 
Час Тема 

 
Активност Литература 

 
Додатна литература 

 
 Образовање и power point Основи Закон о спречавању 



 9 

 
25 

васпитање деце 
ометене у психо-

физичком развоју 

презентац. 
питања и 
одговори 

законодавства у 
образовању  

стр. 129-130 

дискриминације особа 
са инвалидитетом 

 
 

26 

Стално стручно 
усавршавање 
наставног и 

вспитног особља 

power point 
презентац. 
питања и 
одговори 

Основи 
законодавства у 

образовању  

стр. 131 

Закон о основама 
система образовања и 

васпитања “Слу. 
гласник РС” 62/03, 64/03 

 
 

27 

Надзор над радом 
установа у области 

образовања и 
васпитања 

power point 
презентац. 
питања и 
одговори 

Основи 
законодавства у 

образовању  

стр. 132 

Закон о основама 
система образовања и 

васпитања “Слу. 
гласник РС” 62/03, 64/03 

 
Недеља 8 

 

Петак, 9. децембар 2014. 
28 

 
Одбрана семинарских 

радова 
    

 Eвалуација наставе    

 
 
 
Кикинда, 28.9.2014. 

   ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИК 
 

проф. др Јовица Тркуља 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


