Устав и права грађана, четврти разред

22 час ( IV3) - 17.03.2020.- Политичка права

Политичка права заједно са личним су најстарија права и слободе из реда прве генерације, и
изражавају полтичку еманципацију човека и представљају његово учешће у политичком животу. Ова
права добијају на значају појавом модерне демократске државе, конституисањем парламента и
политичких партија.
За разлику од личних права која значе слободу човека од сваког угрожавања , па и оног од државе,
политичка су нужно везана за државу јер се само у њој и остварују .
У политичка права спадају следећа :
1 . Бирачко право - Оно је опште и уживају га сви без ограничења. Може бити активни и пасивно
(бирати и бити биран ).
2 Слобода удруживања - Република Србија као демократска заједница претпостав ља постојање
политичких, синдикалних, и других организација и удружења, па тако Устав од 2006 године зајемчује
грађанима слободу политичког , синдикалног и другог организовања и деловања и то без одобрења,
а уз упис код надлежног републичког министарства. А забрањује тајна и паравојна удружења као и
да судије Уставног суда , судије , припадници војске и полиције не могу бити чланови политичких
странака.
Један од најпознатијих облика организовања јесте оснивање политичких странака . Синдикати су
најмасовнији облик окупљања радника ради борбе за економско – социјални положај чланства .
Посебан облик организовања грађана у савременом друштву, па и у Србији, су невладине
организације ( НВО ) .
3 . Слобода штампе - По Уставу РС од 2006 године ова слобода подразумева право грађана да у
средствима јавног обавештавања изражавају и објављују своја мишљења .
4 . Право на обавештеност - Свако има право да буде истинито, потпуно и благовремено
обавештен о питањима од јавног значаја.
5 . Право на петицију – Свако има право да сам или заједно са другима упућује петиције и друге
предлоге државним органима да од њих добије одговор када га тражи.
6 . Право на мирно окупљање – је загарантована свим међународним уговорима уз извесна
законска ограничења ради заштите јавног здравља, морала , права и других или националне
безбедности. Ово право подразумева да грађани могу да се окупљају на јавним местима ,
расправљају о питањима која их интересују и јавно заступају своје интересе.
7 . Право на учешће у управљању јавним пословима - подразумева да грађани имају право да
учествују у управљању јавним пословима и да, под једнаким условима, ступају у јавне службе и на
јавне функције.



За сва питања обратите се на следећу e – mail adresu sladjap81@hotmail.com

