Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета
Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ
12
Услов
Циљ
предмета

Исход
предмета

Докторске академске студије права
Докторске академске студије
Међународно јавно право
Проф. др Зоран Радивојевић
Доц. др Небојша Раичевић

Статус предмета
Изборни
(обавезни/изборни)
Услов за избор предмета је избор предмета Међународно приватно право.
Циљ предмета је унапређење научних сазнања и теоријских схватања и развијање
академских способности за даља истраживања у области међународног права, као
и овладавање потребним знањима и вештинама за решавање практичних
проблема у области међународног права.

Очекује се да савладавањем програма предмета кроз планиране активности и
облике наставе/учења, студент успешно може да:
- схвати структуру и процес настанка међународноправних норми и направи
разлику у односу на домаће право;
- разуме спољне надлежности држава и структуру њених органа за заступање у
међународним односима;
- схвати начин функционисања међународних организација и прати акте од
значаја за међународно јавно право које оне доносе;
- схвати како поједини институти међународног права функционишу у пракси;
- усваја и интерпретира нова знања из области међународног права кроз
оригинално истраживање и публиковање резултата властитих истраживања;
- критички анализира, евалуира и врши синтезу нових и комплексних идеја; и
- презентује закључке и резултате оригиналног истраживања стручној и општој
јавности на јасан и ефикасан начин.
Садржај предмета
Теоријска
Појам. Предмет. Правна природа. Подела. Однос са унутрашњим правом. Појам и
настава
врсте извора. Државе: Појава и ишчезавање. Врсте. Признање. Основна права и
дужности. Одговорност. Међународне организације: Појам и карактеристике.
Уједињене нације. Специјализоване агенције. Регионалне организације. Човек:
Теоријска схватања. Универзална заштита. Европски систем заштите. Дипломатска
заштита. Кривична одговорност појединца. Државна територија и границе.
Ваздушни и надваздушни простор. Реке. Море. Службености. Дипломатски
односи: Двострана дипломатија. Дипломатски представници. Вишестрана
дипломатија. Конзули. Појам уговора. Предмет. Врсте. Кодификација. Уговорна
способност. Процес закључивања. Ступање на снагу. Поштовање. Примена и

тумачење. Дејство. Измене и допуне. Престанак дејства. Мирно решавање
спорова: Појам и врсте. Преговори. Анкета. Посредовање. Мирење. Арбитража.
Међународни суд правде. Међународно хуманитарно право.

Практична
настава
(вежбе,
ДОН,
студијски
истраживачки рад)
Литература
1
Б. Јанковић - З. Радивојевић, Међународно јавно право, Ниш, 2011.
2
Р. Етински, С. Ђајић: Међународно јавно право, Нови Сад, 2012;
3
С. Аврамов – М. Крећа: Међународно јавно правао, Београд, 2003;
4
М. Shaw: International Law, Cambridge, 2003;
5
I. Brownlie: Principles of International Law, Oxford, 1998.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања
Вежбе
ДОН
Студијски истраживачки рад
Остали часови
5
Методе
извођења
наставе

Предавања
Индивидуалне консултације
Групна дискусија

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
активност у току
5
писмени испит
предавања
практична настава
усмени испит
колоквијуми
25
семинари
20
Списак тема по недељама
1
1. Појам, предмет и правна природа међународног права
2. Подела и однос са унутрашњим правом
2

Појам, врсте извора међународног права и кодификација

3

1.
2.

Држава као субјект међународног права
Признање држава и влада

поена
/
50

4

Основна права и дужности држава и одговорност

5

1.
2.

6

Човек као субјект међународног права

7

Међународна заштита људских права

8

Објекти међународног права

9

Двострана дипломатија

10

Вишестрана дипломатија

11

Конзуларни односи

12

Међународно уговорно право

13

Дипломатска средства за решавање међународних спорова

14

Судска средства за решавање међународних спорова

15

Међународно хуманитарно право

Међународне организације као субјект међународног права
Организација уједињених нација

