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Порука ученицима 

Драги ђаци, 
Приручник ће вас подстаћи да размишљате о проблемима с којима се ви, ваши 

родитељи, ближа околина, ваше место (село, град) свакодневно суочавате. Посебно с 
оним проблемима који отежавају или унижавају ваш лични и заједнички живот. Из 
Приручника ћете научити како се уочавају битни, значајни и хитни проблеми које је 
неопходно решити. Научићете како се прикупљају подаци и како се осмишљава и 
израђује пројекат студије о проблему. Студија је научни или стручни рад у којем је 
обрађен или истражен одабрани проблем. 

Све што научите из Приручника и што будете практично показали припада 
вашим новим знањима и искуствима која утичу на формирање ваше личности. То је и 
припрема за ваше израстање у грађанина. Што будете више знали о проблемима ваше 
локалне заједнице, на лакши начин ћете их решавати. Знање ће вам омогућити да 
доносите праве одлуке за побољшање и заштиту личног и заједничког живота у 
заједници. 

За учење и одрастање је најбоље почети рано, корак по корак. Заједнички 
живот је сложен, с много проблема. Што се више људи активно укључује у 
решавање заједничких проблема, већа је шанса за постизање бољих резултата. У 
истраживању проблема велику помоћ даће вам ваши наставници. 

На овај начин учите се и спремате да као одрасли грађани активно 
учествујете у животу вашег места, вашег друштва и државе. Онај ко активно 
учествује доприноси себи, али и другима. Будите уредни, упорни, одговорни, 
маштовити у учењу и решавању проблема. Нека то буде и добра игра. Игром се учи на 
најлакши и најбољи начин. Истрајте, и напред у овој животној игри! 

проф. др Чедомир Чупић, председник 
Управног одбора Београдске отворене школе 
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Грађанско васпитање за 6. разред: кратак преглед 
 
Намена овог приручника је да вам помогне да се активно укључите у јавни 
живот ваше заједнице како бисте је учинили бољим, лепшим и сигурнијим 
местом за себе и своје суграђане. Зато вас позивамо на сарадњу с другарицама и 
друговима за постизање следећих задатака: 

1) Уочавање проблема. Почећете уочавањем проблема у својој заједници 
које сматрате важним и одређивањем органа власти одговорног за 
решавање тих проблема. 

2) Одабир проблема. Заједно ћете одлучити којим ћете се проблемом бавити 
у оквиру овог пројекта. 

3) Сакупљање података. Када одлучите који ћете проблем даље 
истраживати, биће потребно да сакупите и размотрите податке о том 
проблему из разних извора. 

4) Осмишљавање, развој и израда разредне студије. Треба да одаберете 
податке који описују проблем и размотрите мере које примењују власти. 
Такође ћете разматрати мере које предлажу други. Израдићете мере које 
сматрате да власти треба да прихвате. Развићете план деловања да 
покажете како можете да утичете на одговарајуће нивое и органе власти да 
прихвате мере које предлажете. Све то ћете представити у разредној студији. 

5) Представљање разредне студије. Када је разредна студија завршена, 
можете је усмено представити пред публиком или жиријем од три или 
четири особе које представљају вашу школу или заједницу. 

6) Осврт на научено. Знање, вештине и способности које ћете стећи током 
истраживања проблема у заједници јесу драгоцени. Да бисте стекли увид 
о томе шта сте научили, размислићете о искуствима која сте имали и 
различитим начинима рада на пројекту. Размислићете и о томе како 
стечена знања, вештине и способности можете користити у будућности 
као ефикасни грађани. 

Ваш разред ће користити материјале које сте сакупили или сами написали за 
прављење разредне студије. То је организован избор материјала који садрже 
текстове (исечке из штампе, фотокопиране делове књига и новина, ваше писане 
и куцане радове...), карте, графиконе, фотографије и ваше самосталне 
рукотворине (цртеже, колаже...). Ти материјали биће организовани у четири 
одељка: 

1) у првом ће бити оно што сте научили о изабраном проблему, 
2) у другом оно што сте научили о могућим решењима тог проблема, 
3) у трећем мере које сте одабрали или осмислили за проблем, 
4) у четвртом план деловања који сте осмислили да бисте 

придобили власти да прихвате решења која предлажете. 

Студија ће имати два дела – документациони и показни (пано). 
Документациони део биће у фасциклама које ће садржавати прикупљени материјал, 
а на паноу ће бити избор материјала који најбоље приказује рад вашег разреда. 
Пано ће хоризонталним линијама бити подељен на четири поља, а свако ће 
садржавати материјал из одговарајућих одељака студије. 
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Овај приручник ће вам помоћи да одаберете проблем којим ћете се бавити и 
да осмислите и изведете разредну студију. 

Предлажемо вам да усмено представите разредну студију другим 
разредима, родитељима, наставницима или групама и организацијама у 
заједници. Можете и да направите такмичење између разреда за најбољу разредну 
студију. 

Знање које стекнете током истраживања проблема у вашој заједници је 
драгоцено и треба да га поделите с другима, ради опште користи и добробити. 
Помоћи ће вам да учествујете у друштву у којем грађани нуде решења властима за 
проблеме с којима се сусрећу. 
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Б. Објашњење најзначајнијих појмова  

Пре него што се упустимо у изучавање проблема у нашој заједници 
неопходно је да упознате нове термине који ће вам користити у даљем раду. Није 
лоше да кроз разговор и изношење сопственог мишљења о сваком појединачном 
појму уз помоћ вашег наставника дођете до најбоље могуће дефиниције коју 
можете да усвојите, сходно вашем узрасту, а да она буде адекватни датом појму. 

Демократско друштво и грађанин 
Покушаћемо да дефинишемо појмове грађанин и демократско друштво. Најпре 
размислите о томе шта вам прво падне на памет када чујете те речи. После ове 
уводне активности покушајте да саставите дефиниције: 
Грађанин је ............................................................................................................. 
Демократско друштво је ....................................................................................... 

Ефикасан грађанин 
Шта су одлике ефикасног грађанина? Која знања, способности (вештине) и 
уверења (ставове) треба да поседује? 
Као помоћ за ову вежбу искористите своја знања о томе какве су одлике неког 
ефикасног кошаркаша, наставника, ученика... то ће вам помоћи да дођете до појма 
ефикасан грађанин. Након дискусије о наведеном појму попуните дату табелу: 

 
 

ЗНАЊА СПОСОБНОСТИ/
ВЕШТИНЕ 

СТАВОВИ/ 
УВЕРЕЊА 

ЕФИКАСАН 
ГРАЂАНИН 

   

Власт 
Власт у нашој земљи дели се на три гране: законодавну, извршну и судску. Поред 
ове поделе на три гране, власт се дели и по нивоима одлучивања које имају све 
државе. Два основна нивоа која имају све државе јесу централна и локална власт. 
Сложене државе, између та два имају још неке нивое функционисања (републике, 
покрајине). 
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Из табеле се види да законодавну власт има Скупштина (без обзира на којем се 
нивоу власти формира) и она доноси законе.  

Извршну власт код нас има Влада, са председником владе на челу, и 
председник републике. На локалном нивоу извршну власт има председник 
општине (градоначелник). Извршна власт доноси уредбе и спроводи законе 
које су донели законодавни органи. 
 
Судска власт је у рукама разних судова који се старају о поштовању закона и 
контролишу да ли се рад државних органа обавља у складу са Уставом.1 

Све три гране власти надзиру једна другу и морају да буду у равнотежи. У 
демократској држави грађани на слободним и поштеним изборима бирају своје 
представнике власти, односно органе управљања. 

 Домаћи задатак: Покушајте да дођете до објашњења следећих појмова 
(можете замолити одрасле укућане да вам помогну): 

Народна скупштина је......................................................................................................  

Народну скупштину чине .................................................................................................  

Народна скупштина доноси правне прописе које називамо........................................ 

Влада је............................................................................................................................. 

Владу сачињавају............................................................................................................. 

На челу владе налази се................................................................................................... 

Влада доноси правне прописе које називамо................................................................ 

                                                 
1 Највиши правни пропис неке државе. Сви други прописи (закони, уредбе, правилници…) морају да 
буду у складу с њим. Читав оквир политичког поретка једне државе. 
 

Нивои 
власти            Гране 
                       власти 

ЗАКОНОДАВНА ИЗВРШНА СУДСКА 

ЛОКАЛНИ скупштина 
општине/града 

- председник општине 
(градоначелник) 
 

 

ПОКРАЈИНСКИ Скупштина АП 
Војводине - Извршно веће  

РЕПУБЛИЧКИ Народна 
скупштина 

- председник 
Републике  

- Влада 

- општински суд, 
окружни суд, 
трговински 
судови, Врховни 
суд, Уставни суд 
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Судска власт се налази у рукама..................................................................................... 

Судови воде рачуна о....................................................................................................... 

 
Која је улога грађана у друштвеном систему и систему власти 
Власти (локалне, републичке, савезне) имају средишњу улогу у стварању 
политичких мера. Та улога власти је само један део читавог поступка и сви грађани 
у некој заједници треба да буду подстакнути да учествују.  

Демократско одлучивање захтева и пристанак грађана да се њима управља (или 
влада) и њихово учешће у процесу управљања (или процесу вршења власти).  

Овај шематски приказ ће вам омогућити да схватите где се ви као грађани налазите у 
систему власти наше земље и како ви, као део постојећег друштвеног система, 
можете да утичете на процес креирања јавног живота. 

ИНСТИТУЦИЈЕ – креатори политике
1. законодавна власт 
2. извршна власт 
3. судска власт 

 
ИНИЦИЈАТИВЕ: 

1. Грађани (појединци, 
удружења грађана) 

2. Политичке партије 
3. Медији (средства 

јавног информисања – 
радио, ТВ, новине...) 

 РЕЗУЛТАТИ: 
1. Закони 
2. Уредбе 
3. Судске одлуке ⇒ 

П
РИ

М
Е
Н
А

 
 

Мере власти 
Још један појам важан за ваш будући рад јесте појам мере власти (политичке мере). 
Ево примера неких мера и органа и нивоа власти задужених да их спроводе:   

• просветне власти (Министарство просвете и спорта) одговорне су за мере које 
се баве школским програмима, а наставници и школска управа их спроводе; 

• Скупштина Србије доноси законе о саобраћају, а саобраћајна полиција их 
спроводи; 

• општинске власти често усвајају мере које забрањују уличну продају ван 
дозвољених места, а инспекција их спроводи. 

 

 

ПОВРАТНЕ 
ИНФОРМАЦИЈЕ
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У сарадњи са наставником усвојите дефиницију мера власти (политичке мере) и то 
запишите. 

Мере власти / политичке мере су.................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

Акције грађана 
Поделите се у групе и на основу примера датог у табели попуните њен преостали 
део. У леву колону упишите пример решења проблема који не представља мере 
власти већ неку акцију грађана или неких удружења, а у десну колону упишите 
пример решавања проблема доношењем мера власти. 

НИЈЕ МЕРА 
ВЛАСТИ ТЕМА МЕРА ВЛАСТИ 

Љубитељи животиња 
организују исхрану и 
збрињавање паса. 

Пси луталице постају све 
већи проблем града. 

Локалне власти доносе 
пропис о смештању паса 
луталица у привремени 
азил, обавезном 
ветеринарском прегледу, 
селекцији, евиденцији. 

 
Малолетници могу да 

купе алкохол и цигарете. 

 

 
Возачи не стављају 
сигурносни појас. 

 

 
Градско купалиште је 
запуштено, неуређено и 

пуно ђубрета. 

 

 
Граду недостаје спортски 

центар. 

 

 

 

 

 



 10 

Тимски рад 
Пре него што приступимо реализацији пројекта треба објаснити још једну ствар, а то 
је тимски рад. Тимски рад је једна од ствари без које нећете моћи да успешно 
реализујете израду вашег пројекта. Након активности за које ће вам наставник дати 
упутства, ваш задатак је да попуните следећу табелу имајући у виду позитивне и 
негативне стране начина на који сте обављали претходну активност. 

ТИМСКИ РАД +/ ПОЗИТИВНЕ 
СТРАНЕ 

-/ НЕГАТИВНЕ 
СТРАНЕ 

ОДНОС   

ПРОЦЕС   

РЕЗУЛТАТ   

Продискутујте с наставником које су разлике између тимског и групног рада и 
унесите резултате дискусије у следећу табелу: 

ТИМ ГРУПА 

 ЦИЉЕВИ  

 АКТИВНОСТ  

 УЛОГЕ  

 ОДГОВОРНОСТ  

 УСПЕХ  

 ОДЛУЧИВАЊЕ  

 ЗАЈЕДНИЧКИ РАД  

 СНАГА  
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Први корак: Уочавање проблема у вашој 
заједници 

Сврха првог корака 
У овом кораку ћете прочитати кратак списак проблема многих заједница у нашој 
држави. Он представља проблеме за које се често мисли да њима треба да се баве 
власти. После читања ћете: 

• Свом разреду рећи оно што већ знате о овим проблемима или оно што сте већ 
чули у расправама о њима. 

• Разговарати с родитељима и другима у својој заједници да научите и 
забележите шта они знају о тим проблемима, као и њихове ставове. 

Сврха овог корака је да у разреду, а и у разговору с другима, размените оно што 
већ знате о проблемима ваше заједнице. То би вашем разреду требало да помогне да 
сакупи довољно података да направи ваљан избор проблема. 

I Расправа у разреду 

Разговор о ономе што знате о проблемима ваше заједнице 

1. Прочитајте и поразговарајте о доленаведеним примерима проблемима, ако 
их има у вашој заједници. Ова вежба ће вам помоћи да уочите проблеме с 
којима се суочава ваша заједница и да кроз разговор с друговима у разреду 
размените различите ставове/размишљања. Будите слободни да листу допуните 
проблемима који нису на списку а ви их уочавате. 

2. Поделите се у групе од два до три ученика. Свакој групи треба да буде 
додељен по један проблем за расправу. Свака група треба да напише 
одговоре у Упитник за уочавање и анализу проблема (страна 14). 

3. Свака група треба да представи одговоре читавом разреду. 

4. Сачувајте попуњене обрасце свих група за каснију употребу. 
 
Чести проблеми заједница 
Заједнице широм наше државе имају многе истоветне проблеме. Неки од њих су 
озбиљнији у једним заједницама него у другим. Људи често мисле да власти треба 
да буду одговорне за усвајање мера које ће омогућити да проблеми буду решени. 
 

 Неуређени су паркови, обале реке, тргови, тротоари... 
 

 Не организују се разноврсне културне активности: пројекције нових 
филмова, позоришне представе, концерти, изложбе... 

 
 Не постоје установе или организације које се баве питањима младих 

 
 Неки домови за старе или незбринуту децу не испуњавају здравствене или 
безбедносне стандарде 
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 Неке продавнице рекламирају и продају дуван и алкохол малолетницима 

 
 Неки људи говоре увредљиво о припадницима појединих група (о 
старијима, избеглима из ратних подручја, особама друге вере, 
националности, расе, пола, говорног подручја...) 

 
 Повећано насиље нас чини забринутим за властиту сигурност 

 
 Болести зависности као што су пушење, алкохол, и дрога су у порасту 

 
 ....... 
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II. Активност малих група 

Проблем који вам је додељен за разговор размотрите с другарима и другарицама из 
групе. Затим упишите одговоре на питања из Упитника за уочавање и анализу 
проблема (страна 14). 
Напомена: Разред се може договорити да размотри и истражује неки од 
проблема заједнице који овде није наведен. 

III. Домаћи задатак 
 

Додатно прикупљање података о проблемима у заједници 
Три задатка која следе треба да помогну да научите још нешто о проблемима 
заједнице и мерама које се поводом њих доносе и спроводе. Користите дате 
упитнике за бележење података које сакупите. Сачувајте све податке које сакупите 
током испуњавања тих задатака. Можда ће неки од њих бити укључени у 
разредну студију. 

1. Разговор. Одаберите један од наведених проблема или неки други проблем 
поменут током расправе у разреду и поразговарајте о њему с члановима 
породице, друговима, суседима или другим људима које познајете. Видите шта 
они знају о том проблему и шта о њему мисле. Користите Упитник за разговор 
(страна 15) да забележите податке које прибавите. 

 

2. Штампани извори. Потражите у новинама и другим штампаним изворима 
података доказе о постојању проблема и мера за решавање у вашој заједници. 
Донесите у разред материјал који тако сакупите. Покажите га наставнику 
и школским друговима и другарицама. Користите Упитник за штампане 
изворе (страна 16) да убележите податке прикупљене из штампаних извора. 

3. Радио и телевизија. Послушајте или погледајте вести и извештаје на радију или 
телевизији о проблемима и одговарајућим мерама за решавање. Донесите у 
разред податке које прибавите и поделите их с наставником, другарицама и 
друговима. Користите Упитник за податке с радија и телевизије (страна 17) да 
забележите сакупљене податке. 
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Упитник за уочавање и анализу проблема 

Имена чланова групе _________________________________________________ 
Датум  ______________ 
Проблем ____________________________________________________________ 

1. Да ли је ово проблем који ви и други чланови ваше заједнице сматрате важним? 
Зашто?  

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

2. Ко је у власти (личност или служба) одговоран за бављење овим проблемом? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

3. Које се мере и решења, ако их има, сада спроводе поводом овог проблема? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

Ако такве мере и решења постоје, одговорите на следећа питања: 
 Које су предности и мане тих мера и решења? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 Да ли је потребно те мере и решења заменити неким другим? Зашто? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 Која неслагања, ако их има, постоје у вашој заједници поводом тих мера и 
решења? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

4. Где можете да нађете више података о проблему и мишљењима која о њему 
имају различити појединци и групе? 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

5. Има ли других проблема у вашој заједници а које би било корисно проучавати у 
разреду? Који су? 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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Упитник за разговор 

Име ________________________________________________  
Датум___________ 
Проблем________________________________________________________________ 
1. Име особе с којом се разговара __________________________________________ 

Занимање особе с којом се разговара_____________________________________ 
(на пример, предузетник, службеник, пензионер, ученик, студент…)  
Напомена: ако особа не жели да буде именована, поштујте то и прибележите 
само њено занимање. 

2. Реците особи с којом разговарате који проблем изучавате, а онда је питајте 
следеће: (Забележите одговоре.) 
а. Да ли овај проблем сматрате важним? Зашто? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
б. Да ли га и други чланови ваше заједнице сматрају важним? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
в. Које се мере и решења, ако их има, сада спроводе поводом овог проблема? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
Ако такве мере постоје, одговорите на следећа питања: 
 Шта су предности тих мера и решења? 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 Шта су мане тих мера и решења? 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 Како могу да буду побољшане? 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 Да ли је потребно заменити их? Зашто? 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 Која су неслагања, ако их има, у вашој заједници поводом тих мера? 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
г.  Где можемо добити више података о проблему и различитим мишљењима о 

овом проблему?  
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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Упитник за штампане изворе 

Име ________________________________________________  
Датум ___________ 
Проблем_________________________________________________________________ 
Наслов и датум објављивања______________________________________________ 
Наслов текста____________________________________________________________ 

1. Мишљење о проблему које је изнето у тексту 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

2. Кључне информације о проблему које су изнете у тексту  
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
3. Према извору, које се мере и решења, ако их има, сада спроводе поводом овог 

проблема?  
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

Ако их има, да ли наводе: 
 Шта су предности тих мера и решења? 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 Шта су мане тих мера и решења? 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 Како могу да буду побољшане? 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 Да ли је потребно заменити их? Зашто? 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 Која се неслагања, ако их има, износе у тексту поводом тих мера и решења? 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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Упитник за податке с радија и телевизије 

Име __________________________________  
Датум __________  
Време ________ 
Проблем____________________________________________________________ 
1. Извор података. (То могу да буду вести на радију или телевизији, документарни 
филм, интервју или нека друга емисија о проблему заједнице који је ваш разред 
одабрао.) 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
Разматрајте следећа питања док будете пратили емисију. 

2. Да ли је то проблем који се сматра важним? Зашто? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

3. Које се мере и решења, ако их има, сада спроводе поводом овог проблема? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

Ако их има, одговорите на следећа питања: 
 Које су предности тих мера и решења? 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 Које су мане тих мера и решења? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 Како могу да буду побољшане? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 Да ли је потребно заменити их? Зашто? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 Која су неслагања, ако их има, у заједници поводом тих мера и решења? 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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Други корак: Који проблем изабрати? 

Сврха другог корака 
Читав разред треба да расправља о ономе што сте открили и сазнали о проблемима 
ваше заједнице. Одлучите имате ли довољно података за избор проблема којим ће се 
ваш разред бавити. 

Расправа у разреду 

Одлучивање о томе имате ли довољно података за избор проблема 

Следите ове кораке приликом избора проблема којим ћете се бавити: 

1. Ако мислите да имате довољно података о проблемима који постоје у вашој 
заједници, можете прећи на други корак – избор проблема којим ћете се бавити. 
Потрудите се да одаберете проблем важан за вашу заједницу и вас. Такође се 
постарајте да одаберете проблем о којем лако можете да сакупите податке за 
израду разредне студије.  

 Излистајте све проблеме које сте уочили и прибележите их у табелу. 

Редни 
број Назив проблема Редни 

број Назив проблема 

1.  11.  

2.  12.  

3.  13.  

4.  14.  

5.  15.  

6.  16.  

7.  17.  

8.  18.  

9.  19.  

10.  20.  
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Поделите се у пет група. Нека прво свако за себе одабере пет проблема који су му 
најзначајнији. Затим на нивоу групе погледајте све проблеме које сте претходно 
појединачно изабрали, продискутујте и преговарањем одаберите пет који су за вашу 
групу најважнији. За рад имате 10 минута. При одабиру користите приложена 
питања. 

1. Шта сте научили о проблемима заједнице од људи с којима сте 
разговарали? 

2. Које проблеми, по вама, да захтевају најхитније решавање? 

3. Да ли они могу да буду решени новим мерама власти (политичке мере)? 

4. Који проблеми, по вама, захтевају мењање садашњих мера власти 
(политичких мера)? 

5. Који проблеми заједнице вас највише занимају и брину? 

Кад завршите, нека представник сваке групе изнесе изабране проблеме. Свако нека у 
свом приручнику означи/обележи изабране проблеме. Издвојте оних пет проблема 
који су добили највише гласова. 
 

Редни 
број  

Назив проблема  

1.  

2  

3.  

4.  

5.  

Свака група ће добити задатак да брани један проблем пет изабраних, тј. да 
припреми добро аргументовану презентацију зашто је потребно да се ви као 
разред бавите баш тим проблемом, а не неким другим. За рад имате 15 минута, 
а за изношење аргумената пет минута. Када завршите с радом, нека представник 
ваше групе изнесе аргументе који су ЗА тај проблем. 

Назив проблема који браните је ............................................................................. ............ 

Ваши аргументи зашто би разред требало да се бави баш тим проблемом јесу 
следећи:.......................... .. ...................................................................................................... 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 
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2. Ако разред одлучи да му пре одлучивања треба још података, различитим 
групама ученика се за домаћи задатак може дати да прикупе више података о 
проблему. 

 
 

Када изгласате проблем којим ћете се бавити, упишите његов назив: 

ВАШ ИЗАБРАНИ ПРОБЛЕМ ЈЕ:.................................................................................... 

.................................................................................................................................................. 
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Трећи корак: Прикупљање података о проблему 

Сврха трећег корака 
Кад је разред изабрао проблем, морате да одлучите где ћете потражити додатне 
податке. Сами ћете закључити да су неки извори података бољи од других. На 
пример, ако сте изабрали проблем животне средине, открићете да неки појединци и 
групе о том проблему знају више него други. 

I. Активност у разреду 

Идентификовање извора података 
Следи списак неких извора података које бисте могли да претражујете. Прочитајте 
списак и размотрите га. Одлучите које изворе ћете да консултујете. Онда се поделите 
у истраживачке тимове. 
Сваки истраживачки тим треба да прикупи податке из неког од наведених извора 
или из другог извора који разред идентификује. Упитници за сакупљање и бележење 
података су на странама 15-17. и 25-35. 
Одрасли добровољци могу да помогну вашем тиму у сакупљању података, али не 
треба да раде за вас. Сачувајте све податке које сакупите да бисте их употребили за 
разредну студију. 
Можда ћете пожелети и да позовете различите људе да вас посете и с вама поделе 
оно што знају о проблему којим се бавите. 

Примери за изворе података 
1. БИБЛИОТЕКЕ – Школске, општинске, градске, универзитетске и друге 

библиотеке у вашој заједници имају новине и друге публикације∗ с подацима о 
проблему којим се бавите. Ако библиотеке имају апарате за фотокопирање, 
материјале за студију можете одмах да умножите. 

2. РЕДАКЦИЈЕ – Можда ћете пожелети да се обратите редакцијама медија у својој 
заједници. Новинари сакупљају податке о проблемима заједнице и ономе што 
власти чине поводом њих. Редакције и новинари ће можда моћи да вам дају 
избор чланака и фотографије о проблему којим се бавите. 

3. ПРОФЕСОРИ И ИСТРАЖИВАЧИ – У вашем месту можда живе и професори 
факултета и виших школа и други научници који се баве проблемом који и вас 
занима. Можете да замолите те установе за помоћ при налажењу стручњака који 
би вам могли помоћи. Такође можете да ступите у додир са средњошколским 
професорима предмета битних за проблем којим се бавите – на пример, устав и 
права грађана или биологија и хемија (за проблеме загађености животне 
средине). 

4. АДВОКАТИ И СУДИЈЕ – Већина адвоката и судија припада адвокатским 
коморама, друштвима судија и другим струковним удружењима која могу да 
пруже неке бесплатне услуге. У именику пронађите адресе и телефоне таквих 

                                                 
∗ Погледати у Појмовнику на крају књиге. 
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удружења. Адвокати и судије су одличан извор података о многим проблемима 
заједница. Питајте директора школе има ли их међу родитељима ученика. 

5. УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА∗ – Многе групе занимају проблеми наших заједница 
или наше земље. Оне се називају удружења грађана. Током рада на првом 
домаћем задатку можда сте уочили нека удружења грађана које се баве 
проблемом којим се ви бавите. Нека удружења грађана су можда у вашој 
заједници или области. Наставник или друга одрасла особа вам може помоћи да 
их позовете или да их писмом замолите за податке. Користите именик да нађете 
њихове просторије. 

 

6. ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ – Ваши представници у органима законодавне 
гране власти∗ на различитим нивоима – општински одборници или републички 
посланици – одговорни су за откривање проблема и предлагање или подржавање 
мера које се односе на те проблеме. Посланици и одборници морају да вам 
буду доступни или да у својим канцеларијама имају службенике задужене да 
вама и свим грађанима помогну у добијању података о проблемима заједнице, 
републике или целе земље. 

7. ОРГАНИ УПРАВЕ∗ – Људи запослени у органима управе општинских или 
републичких власти можда се већ баве проблемима које је ваш разред изабрао 
за проучавање. Информативне службе органа управе могу да вам пруже податке 
о проблему и мерама које власти чине. На пример, ваша општина може да има 
секретаријате за здравство или за грађевинарство. Користите именик да 
пронађете њихове адресе или адресе других одговарајућих органа. 

8. ЕЛЕКТРОНСКЕ ИНФОРМАТИЧКЕ МРЕЖЕ – Неки од поменутих извора, а и 
многи други, доступни су преко Интернета. Ако ваша школа нема рачунаре с 
приступом Интернету, потражите их у интернет-кафеима, библиотекама, 
факултетима, вишим школама и другде. 

Након разговора о изворима података треба да одредите да ли су ти извори података 
битни и доступни за проблем којим се бавите. Заједно с наставником излистајте 
изворе података које можете користити за проблем којим се бавите, а затим за сваки 
од тих извора утврдите колико је значајан (да ли вам може дати битне информације) 
и колико је доступан (да ли можете доћи до њега). За то можете користити следећу 
табелу (ми смо навели неке од могућих извора, а ви допишите остале): 
                                                 
∗ Погледати у Појмовнику на крају књиге 
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ИЗВОР ПОДАТАКА 
ДА ЛИ ЈЕ ТАЈ ИЗВОР 
ПОДАТАКА ВАЖАН ЗА 
НАШ ПРОБЛЕМ/ + -/ 

ДА ЛИ ЈЕ ТАЈ ИЗВОР 
ПОДАТАКА ДОСТУПАН 

ЧАСОПИСИ, НОВИНЕ И 
ШТАМПАНИ МАТЕРИЈАЛИ   

ПРОФЕСОРИ И 
ИСТРАЖИВАЧИ (стручњаци 
за одређену област) 

  

АДВОКАТИ И СУДИЈЕ   

ЗАКОНОДАВНИ И 
УПРАВНИ ОРГАНИ   

ИНТЕРНЕТ /  
ЕЛЕКТРОНСКИ МЕДИЈИ   

   

   

   

   

   

II Упутства за добијање и документовање података 

Пре но што од будете ступили у контакт с изворима података, веома је важно да 
провежбате упутства за добијање и документовање података. Било би добро да 
увежбате различите начине обраћања изворима података – лично, телефоном, 
писмом... Већина људи који раде на местима где можете добити податке веома је 
заузета. Важно је да следите доленаведене предлоге да не преоптеретите службе и 
особе којима се обраћате за податке. 

1. Посета библиотекама и другим местима где се могу наћи подаци. Ученици могу 
појединачно или у малим групама посећивати библиотеке или просторије разних 
установа и група које имају податке о проблему којим се бавите. (Користите 
Документациони упитник за податке из штампаних извора на странама 31-33). 

 
2. Телефонирање извору. Само један ученик треба да буде задужен за телефонско 

добијање података, да би водио евиденцију о позивима и добијеним подацима. 
(Користите Документациони упитник за податке из писама или разговора на 
странама 25-26). 
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3. Заказивање састанака и разговори. Један ученик треба да заказује састанке 
елефоном. Мала група може да посети установу или особу и да обави разговор. 
(Користите Документациони упитник за податке из писама или разговора на 
странама 25-26). 

4. Писање захтева за податке. Један или више ученика могу да пишу захтеве за 
добијање података од сваке службе или особе од којих их траже. (Користите 
Документациони упитник за податке из писама или разговора на странама 25-26). 

III Домаћи задатак 

Истраживање проблема у вашој заједници 
После доношења одлуке о томе који ће извори бити коришћени, разред треба да се 
подели на истраживачке тимове. Сваки тим треба да буде одговоран за прикупљање 
података из једног од договорених извора. 
Ако је у истраживачком тиму теби додељено да ступиш у контакт с неким од 
поменутих извора, почни тако што ћеш се представити. Онда обавести особу с којом 
разговараш о разлогу обраћања. Користи следећа упутства за представљање. 

Представљање 
Зовем се.................(име и презиме). Ученик сам шестог разреда Основне школе......... 
(назив школе). Члан сам групе ученика који похађа грађанско васпитање.  
Проблем који ми изучавамо је.......... (укратко описати проблем). 
Могу ли вам сада поставити неколико питања или постоји неко боље време? 
Предлажете ли ми да се још некоме обратим? 
Имате ли какве штампане материјале с подацима о проблему које бисте могли да нам 
пошаљете? (Ако телефонирате, а одговор је потврдан, будите спремни да саговорнику 
дате адресу школе.) 
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Документациони упитник за податке из писама или разговора 

Име истраживача _____________________________________________________ 

Датум___________ 

Проблем_____________________________________________________________ 

1. Извор. (Унесите име особе која даје податке. Ако је могуће, унесите њено 
занимање и групу или организацију). 

Име_________________________________________________________________ 

Занимање____________________________________________________________ 

Адреса_______________________________________________________________ 

Телефон_____________________________________________________________ 

2. Тражите обавештења о проблему. После представљања писмом или телефоном 
(како је предложено у Приручнику за ученике) тражите одговоре на следећа 
питања: 

а) Колико је овај проблем у нашој заједници озбиљан? 
_________________________________________________________________________ 

б) Објасните зашто тако мислите? 
_________________________________________________________________________ 

в) Колико је овај проблем раширен у нашој земљи (тражите да вам дају прецизне 
одговоре уколико знају податке)? 

_________________________________________________________________________ 

г) Зашто би њиме требало да се баве власти? 
_________________________________________________________________________ 

д) Који нивои и службе власти су одговорни за бављење овим проблемом? 
_________________________________________________________________________ 

 Шта чине поводом тога? 
______________________________________________________________________ 

ђ) Који закон се бави овом проблематиком? 
_________________________________________________________________________ 

е) Да ли још неко (и ко) треба да преузме одговорност за решавање проблема?  
_________________________________________________________________________ 

Зашто?___________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

ж) Има ли различитих мишљења о постојећим мерама или начину њиховог 
спровођења?   ДА / НЕ 
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Ако је одговор ДА , поставите и додатна питања: 

• У чему се та мишљења разликују? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

• Ко су главни појединци, групе или организације који износе различита 
мишљења o проблему? 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

• Зашто су заинтересовани за проблем? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

• Шта они предлажу? 
_____________________________________________________________________ 

• Како они настоје да утичу на власти да прихвате предложена решења овог 
проблема? 

_____________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

• Које су предности и недостаци мера које они предлажу? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

• Можете ли нам помоћи да дођемо до података о њиховим ставовима у вези са 
проблемом? 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

• Имате ли неки предлог како ми можемо утицати на власти да прихвати мере 
које ће развити наш разред?  

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
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• Коме бисмо могли да се обратимо како бисмо дошли до што више 
информација о овом проблему? (Потребно нам је име особе/организације, 
адреса, ако је могуће, и контакт телефон.) 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

Напомена: Ово је само костур вашег упитника за разговор или писмо. Најбоље ће 
бити да самостално саставите упитник прилагођен проблему који изучавате, водећи 
рачуна о томе шта желите да сазнате уз помоћ тог упитника о конкретном проблему. 
Не могу вам све особе с којима желите да разговарате дати одговоре на сва ваша 
питања (можда нешто није у домену њиховог рада и знања). Важе и они савети дати 
код упитника за податке са Интернета. 
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Документациони упитник за податке сa радија и телевизије 

Име истраживача ____________________________________________________ 

Датум ___________ 

Проблем _____________________________________________________________ 

Извор података. (То могу бити вести на радију или телевизији, документарни филм, 
интервју или неки други програм о проблему заједнице који је ваш разред одабрао.)  
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

Наслов емисије/прилога 
_________________________________________________________________________ 

Име аутора емисије 
_________________________________________________________________________ 

Ако је у емисији приказан интервју, напишите име особе с којом је урађен: 
_________________________________________________________________________ 

Датум и време емитовања _______________ 

Укратко напишите шта сте из дате емисије/прилога сазнали о проблему који 
истражујете (обратите пажњу на то колико је проблем озбиљан и раширен како у 
локалној заједници, тако и у целој земљи и да ли дуго постоји као велики проблем.) 
Трудите се да га што боље опишете: 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

a) Да ли се помињу мере које власти сада предузимају за решавање проблема? 
ДА/НЕ (заокружи одговор).  

Ако је одговор ДА, одговорите на следећа питања: 

• Које мере власти предузимају? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

• Које су предности тих мера?  
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

• Које су мане тих мера? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 



 29

• На који начин се могу побољшати или их је потребно заменити? Објасните 
што детаљније. 

_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

• Који закон се бави овом проблематиком? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

б) Ко се, осим власти, бави овим проблемом: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

• На који начин? (Ако је то нека организација или удружење грађана, опишите 
што краће а што детаљније.) 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

• Које су добре стране њихових мера?  
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

• Које су лоше стране њихових мера? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

• Да ли сте покушали да ступите с њима у контакт?  ДА/НЕ  (заокружите)  

Зашто?_____________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

Како?______________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

в) Шта сте још сазнали о проблему који истражујете? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________  

г) Где се може добити још података о овом проблему? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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Савет: Ако се одлучите да ступите у контакт с аутором емисије/прилога или са 
неким од учесника, онима који би могли да изнесу свој став по питању проблема 
којим се бавите, добро се припремите, унапред саставите сва питања на која желите 
да добијете одговор. Ако се обраћате људима са радија или телевизије, питајте их да 
ли су и раније правили емисије о овом проблему. Замолите их, ако су у могућности, 
да вам пусте да чујете или погледате емисију/прилог и кажу вам до којих су 
информација они тада дошли. 

Ви касније напишите, на основу својих бележака, краћи извештај о свему што 
сте из тих разговора сазнали, а тиче се проблема на коме радите. Ако је радио/ТВ 
емисија била повод да обавите разговоре о проблему који истражујете с људима који 
су били у њој, запишите то. Шта вас је и због чега навело да потражите додатна 
објашњења од неког ко је учествовао на овај или онај начин у тој емисији/прилогу? 
На који начин би та особа, организација, удружење могли да вам помогне у 
решавању проблема? 



 31

Документациони упитник за штампане изворе 

Име истраживача ________________________________________________________ 

Датум ___________ 

Проблем ________________________________________________________________ 

Име новина/књиге 
_________________________________________________________________________ 

Наслов текста  
_________________________________________________________________________ 

Име аутора 
_________________________________________________________________________ 

Ако је објављен интервју, напишите име особе с којом је урађен: 
_________________________________________________________________________ 

Датум објављивања_______________ 

Укратко напишите шта сте из датог текста сазнали о проблему који 
истражујете (обратите пажњу на то колико је проблем озбиљан и раширен како у 
локалној заједници, тако и у целој земљи и да ли дуго постоји као велики проблем.) 
Трудите се да га што боље опишете: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

а)  Да ли се помињу мере које власти сада предузимају за решавање овог проблема?  
ДА/НЕ (заокружите одговор).  

Ако је одговор ДА, одговорите на следећа питања : 

• Који ниво власти је одговоран за бављење овим проблемом? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

• Које мере власти предузимају? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

• Које су предности тих мера? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
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• Које су мане тих мера? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

• На који начин се могу побољшати или их је потребно заменити? Објасните 
што детаљније. 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

б) Ко се (осим власти) бави овим проблемом? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

• На који начин? (Ако је то неко удружење грађана, опишите што краће, а што 
детаљније.) 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

• Које су добре стране тих мера? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

• Које су лоше стране тих мера? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

• Да ли сте покушали да ступите с њима у контакт? ДА/НЕ (заокружите)  

Зашто?_____________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

Како?______________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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в) Где се може добити још података о овом проблему? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

Ако сматрате да је потребно, како бисте добили додатне информације о проблему 
који истражујете, можда постоји могућност да ви и ваш разред ступите у контакт са 
аутором текста или с неким од људи који се помињу у њему. Само се добро 
припремите како бисте могли што више да сазнате о ономе што вас занима. Зато је 
најбоље да унапред саставите сва питања на која желите да добијете одговор, а нема 
га у овом тексту. Своје белешке упишите овде: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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Документациони упитник за податке с Интернета 

Име истраживача _____________________________________________________ 

Датум ___________ 

Проблем _____________________________________________________________ 

Интернет адреса www. _________________________________________________ 

Наслов текста ________________________________________________________ 

Ако је интервју, напишите име особе с којом је урађен: ______________________ 

Датум (ако постоји) објављивања на Интернету ___________________________ 

Укратко напишите шта сте из датог текста сазнали о проблему који истражујете 
(обратите пажњу на то колико је проблем озбиљан и раширен како у локалној 
заједници, тако и у целој земљи и да ли дуго постоји као велики проблем). Трудите 
се да га што боље опишете: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

а) Да ли се помињу мере које власти сада предузимају за решавање овог проблема? 
 ДА/НЕ (заокружите одговор).  

Ако је одговор ДА, одговори на следећа питања : 

• Који ниво власти је одговоран за бављење овим проблемом? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

• Које мере власти предузимају? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

• Које су предности тих мера? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

• Које су мане тих мера? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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• На који начин се могу побољшати или их је потребно заменити? Објасните 
што детаљније.  

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

• Који закон се бави овом проблематиком? 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

б) Ко се (осим власти) бави овим проблемом? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

• На који начин? (Ако је то неко удружење грађана, опишите што краће, а што 
детаљније.) 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

• Које су добре стране тих мера? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

• Које су лоше стране тих мера? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

• Да ли сте покушали да ступите с њима у контакт? ДА/НЕ (заокружите)  

Зашто?_____________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

Како?______________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

в) Где се може добити још података о овом проблему? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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Као прилог овом упитнику можете одштампати страницу коју сте истраживали на 
Интернету, а она вам може користити при изради разредне студије. 
Ако сте на овај начин (трагом ове адресе на Интернету) успели да успоставите 
контакт с неком особом, удружењем, организацијом и сл., напишите то као напомену 
на крају овог упитника и дајте укратко оно што сте накнадно сазнали о проблему 
којим се бавите. 
 
НАПОМЕНА: Слободно пишите писма и имејл поруке, али обавезно водите 
евиденцију када сте их и коме послали, како не би свако од вас затрпавао истим 
писмом једну те исту особу па да вас људи схвате погрешно. Најбоље је да за 
комуникацију писменим или електронским путем буде задужена једна група ученика 
којој би се обраћали сви остали за помоћ при истраживању. 
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Четврти корак: Осмишљавање, развој и израда 
разредне студије 

Сврха четвртог корака 
Требало би да сте досад истраживање довели до тачке у којој можете да започнете 
израду разредне студије. Разред би требало да се подели у четири групе. Свака група 
биће одговорна за израду једног одељка студије. 
Материјал у студији треба да садржи најваљаније примерке документације коју су 
разред и група сакупили током истраживања проблема. Такође би требало да садржи 
изворне ђачке текстове и/или рукотворине. 

I Делови студије 
Разредну студију сачињава рад све четири групе. Она има два дела – показни (пано) 
и документациони. 
1. Показни део (пано). Пано ће хоризонталним линијама бити подељен на четири 

поља и свако ће представљати рад једне од четири студијске групе. 
Могу се изложити различити материјали: текстови (исечци из штампе, 
фотокопирани делови књига и новина, ваши писани и куцани радови...), карте, 
графикони, фотографије и ваше оригиналне рукотворине (цртежи, колажи...). 

2. Документациони део. Свака од четири групе треба да из прикупљеног 
материјала изабере оне који најбоље документују или поткрепљују њихово 
истраживање. У материјале у документационом делу не треба да укључите све 
што сте прибавили, већ само узорке и ваше кључне налазе. 
Документациони материјал треба да буде у регистратору. Користите различито 
обојене папире или картоне да раздвојите четири одељка. Припремите прегледан 
садржај сваког одељка. 

II Задаци студијских група 
Свака студијска група треба да изабере из сакупљених материјала оне који ће јој 
помоћи да испуни задатке који следе. (Детаљнија упутства за сваку групу садржана 
су у одељку IV овог корака.) 

Прва студијска група: Објашњавање проблема. Ова група је одговорна за 
објашњавање проблема који је разред изабрао. Ова група такође треба да објасни 
зашто је проблем важан и зашто тај ниво власти или служба треба њиме да се бави. 

Друга студијска група: Процењивање различитих мера предложених за 
решавање проблема. Ова група је одговорна за објашњавање различитих садашњих 
или будућих мера замишљених да се баве изабраним проблемом. 

Трећа студијска група: Развијање мера које ће разред предложити. Ова група је 
одговорна за развијање и образлагање мера које је усвојила већина ђака у разреду. 

Четврта студијска група: Развијање плана деловања ка навођењу власти да 
прихвате мере које разред предлаже. Ова група је одговорна за развијање плана 
деловања који ће показати како грађани могу да утичу на власти да прихвате мере 
које разред предлаже. 
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III Мерила за процену студије 

Мерила за израду сtудије ће вам помоћи да направите што бољу студију. Користите 
је као водич током рада. Потребно је да процените укупни ефекат ваше студије. Зато 
она треба да покаже креативна и лична решења. Будите пажљиви при избору 
података које представљате. 

Ако се ваша студија буде такмичила с другим разредним студијама, жири ће их 
процењивати користећи Мерила за израду студије. Оцењиваће сваки одељак студије 
и целу студију. 

Мерила за сваки одељак студије: 
Потпуност 
 Да ли сваки одељак садржи материјале описане у Упутствима за студијске 

групе? 
 Да ли сте унели више но што вам треба? 

Јасност 
 Да ли је студија добро организована? 
 Да ли је студија јасно и прецизно написана? 
 Да ли су главне тачке и њихова објашњења лако разумљиви? 

Подаци 
 Јесу ли подаци тачни? 
 Да ли подаци обухватају најважније чињенице? 
 Да ли су подаци које сте унели важни за разумевање теме? 

Образложења 
 Јесте ли дали примере који објашњавају или потврђују ваше главне тврдње? 
 Имате ли осмишљена објашњења главних тачака? 

Сликовни приказ 
 Да ли се сликовни прикази односе на садржај вашег одељка? 
 Дају ли сликовни прикази податке? Да ли сваки од њих има наслов или 

објашњење? 
 Помажу ли у разумевању показног одељка? 

Документација 
 Јесте ли документовали главне ставке свог одељка студије? 
 Да ли сте користили поуздане, веродостојне и различите изворе? 
 Ако сте наводили или препричавали туђе тврдње, да ли сте то свуда јасно 

нагласили? 
 Да ли се документациони део јасно односи на показни? 
 Јесте ли одабрали само најбоље и најважније изворе података? 
 
Уставност 
 Да ли сте размотрили уставност и законитост предложених мера? 
 Јесте ли објаснили зашто политичке мере које предлажете не крше Устав? 
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Мерила за целу студију: 
Убедљивост 
 Да ли студија јасно показује да је изабрани проблем важан? 
 Да ли се предложене мере непосредно односе на проблем? 
 Објашњава ли студија како бисте могли стећи општу подршку предложеним 

мерама? 

Изводљивост 
 Јесу ли предложене мере стварно изводљиве? 
 Да ли је план за стицање подршке предложеним мерама изводљив? 

Усаглашеност 
 Да ли су одељци студије међусобно усаглашени? 
 Садрже ли понављања? 
 Да ли документациони део садржи податке приказане у показном делу? 

Осврт 
 Да ли део у којем се осврћете на израду студије показује да сте пажљиво 

размислили о стеченом искуству? 
 Показује ли шта сте научили током рада на студији? 

IV Упутства за студијске групе 

Следећа упутства се детаљније баве задацима сваке студијске групе. Иако свака 
студијска група има посебне задатке, важно је да групе размењују идеје и податке. 
Свака група треба непрестано да обавештава цео разред о напретку и да сарађује с 
осталим групама како би разред израдио што бољу студију. 
Групе треба да сарађују када буду одлучивале која специфична питања треба да буду 
укључена у показни и документациони део студије. Та сарадња служи да буде 
избегнуто понављање података и да студија садржи само најважније податке.  
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ПРВА СТУДИЈСКА ГРУПА 

Објашњавање проблема 

Ваша студијска група је одговорна за објашњавање проблема у првом одељку показног и 
документационог дела разредне студије. 

I Показни део студије: Први одељак 

Овај одељак треба да садржи следеће: 

1. Писани сажетак проблема. Прегледајте материјал који су сакупили 
истраживачки тимови. Напишите објашњење проблема на највише две куцане 
стране двострукоg прореда. Ту сажмите оно што сте сазнали узимајући у обзир 
следећа питања: 

а. Колико је озбиљан тај проблем ваше заједнице? 

б. Колико је тај проблем раширен у целој земљи? 

в. Зашто би тим проблемом власти требало да се баве? 

г. Шта од следећег сматрате тачним? 

• Нема прописа или мера које се баве тим проблемом. 

• Прописи везани за проблем нису одговарајући. 

• Прописи везани за проблем су одговарајући, али се не примењују добро. 

д. Која су неслагања, ако их има, у вашој заједници о том проблему? 

ђ. Ко су главни појединци, групе или организације који заузимају став о том 
проблему? 

• Због чега су заинтересовани? 

• Које ставове заузимају? 

• Шта су предности и недостаци њихових ставова? 

• Како настоје да наведу власти да прихвате њихове погледе? 

е.  Који су нивои власти или службе одговорни за бављење тим проблемом? 

2. Сликовно представљање проблема. У представљању проблема можете 
користити графиконе, фотографије, карикатуре, новинске наслове, статистичке 
табеле и друге илустрације. Илустрације можете да преузмете из неког од извора 
или да их сами направите. Свака илустрација треба да има наслов или 
објашњење. 

3. Именовање извора података. На једној или више куцаних страна именујте 
изворе података које је разред користио. 
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II Документациони део студије: Први одељак 

У први одељак документационог дела разредне студије унесите најбоље и 
најважније податке које је ваш разред сакупио и користио у проучавању и 
процењивању постојећих и могућих мера. На пример, можете да унесете одабране: 

• исечке из штампе; 

• писане извештаје о разговорима с људима у заједници; 

• писане извештаје о праћењу изабраног проблема на радију и телевизији; 

• изводе из преписке с интересним групама;  

• изводе из публикација које су објавили органи власти. 

Дуже документе и извештаје треба представити копијама насловних страна и 
садржаја и сажецима – било да су преузети из самог документа или да сте их сами 
саставили. Не заборавите да припремите садржај овог одељка. 
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ДРУГА СТУДИЈСКА ГРУПА 

Процењивање различитих мера за решавање проблема 

Ваша студијска група је одговорна за јасно објашњење и процену различитих 
садашњих или могућих мера предвиђених за решавање проблема који сте одабрали. 
Ваши налази ће бити представљени у другом одељку показног и документационог 
дела разредне студије. 

I Показни део студије: Други одељак 

Овај одељак треба да садржи следеће: 

1. Сажетак различитих мера. Одлучите се за две до три мере или пакет мера које 
предлажу различити појединци или групе. (Можете укључити и постојеће мере.) 
За сваку меру или пакет мера дајте сажетак, на највише две куцане сtране 
двоструког прореда, који садржи ваше одговоре на два питања: 

а. Које мере предлажу одабрани појединци или групе? 

б. Које су предности и мане тих мера? 

2. Сликовни приказ различитих мера. У представљању мера можете користити и 
графиконе, фотографије, карикатуре, новинске наслове, статистичке табеле и 
друге илустрације. Илустрације можете да преузмете из неког од извора или да 
их сами направите. Свака илустрација треба да има наслов или објашњење. 

3. Именовањe извора података. На једној или више куцаних страница именујте 
изворе података које је разред користио. 

II Документациони део студије: Други одељак 

У други одељак документационог дела разредне студије унесите најбоље и 
најважније податке које је ваш разред сакупио и користио у проучавању и 
процењивању постојећих и могућих мера. На пример, можете да унесете 
одабране: 

• исечке из штампе; 

• писане извештаје о разговорима с људима у заједници; 

• писане извештаје о праћењу изабраног проблема на радију и телевизији; 

• изводе из преписке с интересним групама;  

• изводе из публикација које су објавили органи власти. 

Дуже документе и извештаје треба представити копијама насловних страна и 
садржаја и краћим сажецима – било да су преузети из самог документа или да сте их 
сами саставили. Не заборавите да припремите садржај овог одељка. 
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ТРЕЋА СТУДИЈСКА ГРУПА 

Предлагање мера за решавање проблема 
Ваша студијска група је одговорна за предлагање мера за одабрани проблем. Мере за 
које се ваша група одлучи мора да прихвати већина ученика у разреду. Такође, оне 
морају да буду у складу са Уставом и законима . Користите упитник Уставност и 
законитост предложених мера са следеће две стране да бисте и ви и цео разред 
били уверени да мере које предлажете не крше Устав и законе. Када се о томе 
одлучи, разред има три могућности: 

• да подржи једну од мера које је именовала друга студијска група, 

• да донекле измени једну од тих мера, 

• да предложи и изради властите мере. 

I. Показни део студије: Трећи одељак 

Овај одељак треба да садржи следеће: 

1. Објашњење и образложење мера које предлажете. Треба да објасните мере 
које ваш разред предлаже и да дате разлоге за то. На највише две куцане стране 
двоструког прореда објасните: 
а. мере за које ваш разред верује да ће најделотворније утицати на решење 

проблема; 

б. њихове предности и мане; 

в. зашто, према мишљењу ђака вашег разреда, мере које предлажете не крше 
Устав и законе. Користите упитник Уставност и законитост pредложених 
мера са следеће две стране да бисте одговорили на ово питање. Попуните га и 
унесите у документациони део разредне студије. Ваша студијска група мора да 
размотри: 

г. који је орган власти одговоран за спровођење мера које предлажете Зашто? 

2. Сликовни приказ различитих мера. У представљању мера можете користити и 
графиконе, фотографије, карикатуре, новинске наслове, статистичке табеле и 
друге илустрације. Илустрације можете да преузмете из неког од извора или да 
их сами направите. Свака илустрација треба да има наслов или објашњење. 

3. Именовање извора података. На једној или више куцаних страна именујте 
изворе података које је разред користио. 
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II. Документациони део студије: Трећи одељак 

У трећи одељак документационог дела разредне студије унесите најбоље и 
најважније податке које је ваш разред сакупио и користио у проучавању и 
процењивању мера. На пример, можете да унесете одабране: 

• исечке из штампе; 

• писане извештаје о разговорима с људима у заједници; 

• писане извештаје о праћењу изабраног проблема на радију и телевизији; 

• изводе из преписке с интересним групама;  

• изводе из публикација које су објавили органи власти. 

Дуже документе и извештаје треба представити копијама насловних страна и 
садржаја и краћим сажецима – било да су преузети из документа или да сте их сами 
саставили. Не заборавите да припремите садржај овог одељка. 
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Уставност и законитост предложених мера 

Да би заштитио права грађана, Устав ограничава власти. 
Кад год предлажемо усвајање неких мера или прописа за бављење неким проблемом, 
важно је да не захтевамо нешто противуставно. Сваки грађанин има права и треба да 
преузме одговорност да пази да садашње и предложене мере и прописи можда не 
крше уставна ограничења власти. 
Овај упитник садржи неке од најважнијих ограничења која Устав намеће властима, 
ради заштите наших права. Користите га док будете радили на мерама које ћете 
предложити. Морате да будете сигурни да предложене мере не крше Устав. 
Овај упитник треба да разматра читав разред. Исход разматрања треба да буде унет у 
трећи одељак показног и документационог дела студије. 

1. Властима није дозвољено да се мешају у личну слободу уверења грађана.  

Мере које предлажете крше / не крше то ограничење власти. Објасните зашто. 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

2. Властима није дозвољено да постављају неразумна и неправедна ограничења на 
слободу усменог, писаног или каквог другог изражавања. 

Мере које предлажете крше / не крше то ограничење власти. Објасните зашто. 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
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3. Властима није дозвољено да грађанину одузму живот, слободу или имовину без 
праведног суђења пред судовима. 

Мере које предлажете крше / не крше то ограничење власти. Објасните зашто. 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

4. Властима није дозвољено да нарушавају приватност дома грађанина без веома 
доброг и оправданог разлога. 

Мере које предлажете крше / не крше то ограничење власти. Објасните зашто. 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

5. Властима није дозвољено да праве прописе који неразумно и неправедно 
дискриминишу људе по националности, вероисповести, матерњем језику, раси, 
полу или животном добу. 

Мере које предлажете крше / не крше то ограничење власти. Објасните зашто. 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Сажетак 

Напишите сажетак у којем објашњавате и потврђујете да мере и решења која ваш 
разред предлаже не крше Устав. 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
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ЧЕТВРТА СТУДИЈСКА ГРУПА 

Израда плана деловања 

Ваша група је одговорна за израду плана деловања. План треба да садржи кораке 
које бисте могли да предузмете како би власти прихватиле и спровеле мере које 
предлажете. Читав разред треба да буде укључен у израду плана, али ваша група ће 
га објаснити у четвртом одељку показног и документационог дела разредне студије. 

I Показни део студије: Четврти одељак 
 

Овај одељак треба да садржи следеће: 

1. Објашњење како би ваш разред за мере које предлаже могао да стекне 
подршку појединаца и група из заједнице. На једној куцаној страници 
двоструког прореда објасните главне тачке вашег плана. 
а. Именујте утицајне појединце и групе у вашој заједници који би могли да буду 

вољни да подрже мере које предлаже ваш разред. Укратко опишите како бисте 
могли да их наведете да то учине. 

б. Именујте групе у вашој заједници које би се могле супротставити вашим 
мерама. Укратко опишите како бисте могли да их убедите да подрже ваше 
мере. 

2. Објашњење како би ваш разред за мере које предлаже могао да стекне 
подршку власти. На једној куцаној страници двоструког прореда објасните 
главне тачке вашег плана. 

а. Именујте утицајне званичнике и органе власти у вашој заједници који би 
могли да буду вољни да подрже мере које предлаже ваш разред. Укратко 
опишите како бисте могли да их наведете да то учине. 

б. Именујте званичнике у власти који би се могли супротставити вашим мерама. 
Укратко опишите како бисте могли да их убедите да подрже мере. 

3. Сликовни приказ плана деловања. У представљању плана деловања можете се 
служити и графиконима, фотографијама, карикатурама, новинским насловима, 
статистичким табелама и другим илустрацијама. Илустрације можете да 
преузмете из неког од извора или да их сами направите. Свака илустрација треба 
да има наслов или објашњење. 

4. Именовање извора података. На једној или више куцаних страница именујте 
изворе података које је разред користио. 
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II Документациони део студије: Четврти одељак 

У четврти одељак документационог дела разредне студије унесите најбоље и 
најважније податке које је ваш разред сакупио и користио у проучавању и 
процењивању који појединци и групе из заједнице и власти могу подржати мере које 
предлажете или им се супротставити. На пример, можете да унесете одабране: 

• исечке из штампе; 

• писане извештаје о разговорима с људима у заједници; 

• писане извештаје о праћењу изабраног проблема на радију и телевизији; 

• изводе из преписке с интересним групама;  

• изводе из публикација које су објавили органи власти. 

Дуже документе и извештаје треба представити копијама насловних страна и 
садржаја и краћим сажецима – било да су преузети из документа или да сте их сами 
саставили. Не заборавите да припремите садржај овог одељка. 
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Пети корак: Представљање разредне студије 

Сврха петог корака 
Када је разредна студија завршена, можете да је представите пред публиком. То 
може да буде и жири од три или четири особе које представљају вашу школу или 
заједницу. Чланови жирија ће проценити ваше представљање према истим мерилима 
према којима сте ви радили студију. То ће вам бити драгоцено искуство за 
представљање важних идеја другима и убеђивање у исправност ваших ставова. 

Постоје четири основна циља представљања: 
1. Да слушаоце информише о важности проблема уоченог у заједници; 
2. Да објасни и оцени различите мере како би слушаоци разумели предности и мане 

сваке од њих; 
3. Да размотри избор "најбољих" мера за бављење проблемом. Да изнесе и докаже 

гледиште вашег разреда да предложене мере не крше Устав и законе; 
4. Да покаже како би ваш разред за мере које предлаже могао да стекне подршку у 

заједници, као и у законодавној и извршној грани одговарајућег нивоа власти. 
Сваки од ових циљева се подудара са задацима четири студијске групе. Током 
представљања студије, свака група је одговорна да педстављање припреми у складу 
са следећим упутствима: 

I Отварање усменог представљања 

Прва четири минута су одређена за увод, током којег група усмено представља 
најзначајније податке из свог дела студије. 

1. Увод треба да буде заснован на показном и документационом делу студије, али 
не сме бити пуко читање с паноа; 

2. Користите сликовне приказе из студије при објашњавању или наглашавању 
тврдњи; 

3. Само материјали који су саставни део студије могу да буду коришћени током 
усменог представљања. Не можете додавати нове материјале попут видео-трака, 
слајдова, рачунарских презентација итд. 

II Пратећа питања 

Следећих шест минута припадају жирију који их користи за постављање питања. 
Они вас могу питати да: 

1. детаљније објасните ваше тврдње, 
2. дате примере, 
3. одбраните неке ставове, одговорите на питања: о томе шта сте сазнали и научили 

током израде студије, које проблеме сте имали и каква сте искуства стекли. 
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III Припреме 

Можете да замолите родитеље или друге одрасле чланове заједнице, искусне у 
јавним наступима, да обуче вашу групу. Људи укључени у локалну самоуправу∗ или 
у удружења грађана могу вам много помоћи. 

Вежбајте усмено представљање пре излагања пред одраслима. Пробајте пред 
другарицама и друговима из разреда. 

IV Упутства 

У представљању и одговарању на питања треба да учествује што је више могуће 
чланова сваке студијске групе. Усменим представљањем не треба да доминира један 
ђак или двоје ђака. Оно треба да покаже сарадњу у раду која је постојала током 
припремања студије. 
Показне материјале немојте да читате пред члановима жирија. Одаберите 
најважније податке и тврдње и представите их у опуштеном разговору. 
Током уводног дела излагања можете да користите белешке, али не и током 
одговарања на питања. 
Ако не искористите сва четири минута за излагање, неискоришћено време биће 
додато времену за питања и одговоре. Свака студијска група има укупно десет 
минута пред жиријем. 
Током представљања можете да користите само материјале из одељка студије који је 
радила ваша студијска група. 

V Мерила за оцењивање 

Ако разред одлучи да се такмичи, ваше усмено представљање оцењиваће жири. 
Наставник ће вам објаснити мерила за оцењивање усмених представљања. 

 

                                                 
∗ Погледати у Појмовнику на крају књиге 
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Шести корак: Шта смо научили? 

Сврха шестог корака 
Увек је добро размислити о искуствима која сте стекли или радовима које сте завршили. 
То је начин учења, да бисте у будућности избегли грешке и да бисте побољшали 
способности. 

Кад је разред завршио студију, додајте одељак у њен документациони део којим ћете 
се осврнути на научено. Тај одељак укратко треба да објасни: 

• шта и како сте твоје другарице и другови и ти научили; 

• шта бисте другачије урадили ако бисте радили нову студију. 

Осврт на стечено искуство треба да буде заједнички труд читавог разреда, сличан 
начину рада током израде студије. Размислите о свему као појединац и као члан 
разреда. Наставник и други одрасли који су вам помогли у изради студије сада могу 
да вам помогну и да читав рад размотрите. 
Могло би бити од помоћи да представите студију пре него што израдите њен 
коначни одељак. Питања и реакције слушалаца могу да вам помогну да и сами 
размислите о искуству које сте стекли током израде студије. 

Закључак 

Важно је да наставите развијање вештина које ће вам помоћи да утичете на стварање 
мера. Користићете их у будућности, кад постанете пунолетни и стекнете сва 
грађанска права. Имајте на уму да постојеће мере често треба мењати а да нови 
проблеми траже и нове мере. 

Помагање развоја мера и заузимање ставова о њима доживотно је право и 
одговорност грађана у савременом демократском∗ друштву. 

                                                 
∗ Погледати у Појмовнику на крају књиге. 
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Упутства 
 

Можда ће вам ова питања користити у осврту на оно што сте научили. 

1. Шта сам ја лично у раду са школским другарицама и друговима научио о 
(политичким) мерама и решењима? 

2. Које сам вештине стекао или побољшао радећи студију? 

3. Шта су предности тимског рада? 

4. Шта су мане тимског рада? 

5. Шта сам ја као део тима добро учинио? 

6. Чиме сам ја допринео успеху израде пројекта? 

7. Шта смо ми као тим добро учинили? 

8. Како могу да побољшам своје способности решавања проблема? 

9. Шта бисмо другачије урадили када бисмо правили другу разредну студију 
о неком другом проблему заједнице? 
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Појмовник 

Анализа – Поступак детаљног истраживања неког проблема изучавањем његових 
делова. 

Влада – Врховно тело извршне гране власти. Чине је председник владе и министри 
задужени за одређене области (просвета, култура, привреда, саобраћај, шумарство, 
заштита животне средине, инострани послови, одбрана, унутрашњи послови...) 

Власт – Организовање политичког живота на одређеној територији (у одређеној 
држави или њеном делу). Власт чине органи управљања у некој држави или неком 
делу државе. У демократској држави грађани на слободним и поштеним изборима 
бирају представнике у власти. 

Грађанин – Појединац са одређеним политичким правима и дужностима унутар 
неке политичке заједнице (државе) за коју је везан релативно трајним припадањем. 
Сва грађанска права стичу се пунолетством. 

Гране власти – Три дела власти која обављају њене три улоге: законодавну, 
извршну и судску. Законодавна власт (скупштина) доноси законе, извршна власт 
(влада) спроводи законе, а судска власт (судови) стара се за поштовање закона. Три 
гране власти надзиру једна другу и морају да буду у равнотежи. 

Демократија – Владавина народа. Кованица од грчких речи демос (народ) и кратос 
(владавина). Политички поредак у којем народ на слободним и поштеним изборима 
бира представнике у власти. 

Дискриминација – Непоштовање нечијих грађанских права по различитим 
основама (националност, матерњи језик, вера, раса, пол, имовина, старосно доба...). 

Држава – Основни облик политичког организовања људског друштва. Највиша 
власт над члановима људског друштва на одређеном подручју. 

Заједница – Група људи које повезује нешто заједничко. У овом приручнику, реч 
заједница означава групу људи (грађана) који настањују неко уже подручје (село, 
градић, део града...). 

Закон – Правни пропис који доноси скупштина (законодавна власт), а спроводи га 
влада (извршна власт). Мора да буде у складу са Уставом (уставан), а о томе се 
старају судови (судска власт). 

Законитост – Усклађеност са законом. 

Законски предлог – Предлог неког закона који се скупштини (као законодавном 
телу) даје на расправу и гласање. Ако га скупштина усвоји, постаје закон. 

Локално – Месно. Оно што припада одређеном ужем подручју или месту. Тако 
постоје локалне (месне) заједнице, локални (месни) избори, локална (месна) 
самоуправа... 
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Мере власти, политичке мере – Политичке мере су договорени начин на који 
власти испуњавају дужности, попут заштите права и промовисања благостања свих 
људи. Нека политичка начела и мере скупштине уносе у законе, а друга су садржана 
у уредбама владе и других извршних органа одговорних за спровођење закона. 

Нивои власти – Поред поделе на три гране власти, власт се дели и по нивоима 
одлучивања. Два су основна нивоа која имају све државе – централне и месне 
(локалне) власти. Сложене државе (савезне и регионалне државе) између та два 
нивоа имају још неке нивое власти: покрајине, провинције, републике, регионе, 
области, округе, срезове... 

Општина – Основна територијална јединица месне власти (самоуправе). 

Органи власти – Установе задужене за спровођење одређеног делокруга делатности 
државе. 

Подела власти – Дељење улога и надлежности државне власти. Власт се дели по 
гранама и по нивоима. 

Проблем заједнице – Проблем који се односи на целу заједницу. Иако не мора 
подједнако да тишти све чланове заједнице, само његово постојање тиче се свих (или 
барем знатне већине) чланова заједнице. 

Публикација – Сваки јавни штампани материјал (књига, новине, часопис, брошура, 
летак...). 

Самоуправа, месна (локална) самоуправа – Овај појам близак је по значењу појму 
демократије. Реч је о облику власти у којем су грађани у могућности да на њу 
непосредно утичу. Месна (локална) самоуправа означава организовање власти на 
месном (локалном) нивоу. Основна територијална јединица месне (локалне) 
самоуправе је општина. Самоуправа се често назива и аутономија – од грчких речи 
аутос (сам) и номос (закон). 

Скупштина – Тело законодавне власти. Састављено је од представника грађана 
(народних посланика и одборника), изабраних на слободним изборима. 

Удружења грађана – Удружења која грађани стварају да би се бавили неком 
непривредном делатношћу или да би решавали неке проблеме. То могу да буду 
струковна удружења (пчелара, новинара, адвоката...), синдикати, женска, 
пензионерска, омладинска и студентска удружења, удружења слабовидих, аматерски 
спортски и шаховски клубови, књижевна друштва, фолклорна друштва, ловачка 
друштва... Понекад се називају и грађанским организацијама, друштвеним 
организацијама, интересним групама, непрофитним организацијама, невладиним 
организацијама, групама за притисак... 

Управа – Део извршне власти и једна од њених улога. Обављање јавних служби у 
држави. 

Уредба – Правни пропис који доноси влада (извршна власт). Ниже је важности од 
Устава и закона. Мора да буде у складу с њима, дакле, и уставна и законита. Садржи 
мере које усмеравају примену закона. 
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Устав – 1. Највиши правни пропис неке државе. Сви други (нижи) прописи (закони, 
уредбе, правилници...) морају да буду усклађени с њим (уставни). 2. Читав оквир 
политичког поретка неке државе. 

Уставност – Усклађеност с Уставом. 
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