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
УНИВЕРЗАЛНЕ И РЕГИОНАЛНЕ МЕЂУНАРОДНЕ ЕКОНОМСКЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ
Проф. др Александар Ћирић
Проф. др Срђан Голубовић
Статус предмета
(обавезни/изборни)

изборни

Програм предмета обухвата продубљено изучавање порекла, структуре, начина рада и
руководних начела универзалних и регионалних међународних економских организација
као кључних субјеката нормативне изградње правног оквира међународне размене робе,
услуга и новца. Ове организације карактерише посебна процедура креирања и усвајања
нормативног оквира, који има амбивалентни карактер (норме са карактером ius conventionis
и правила тзв. „меког права“ – soft law). Циљ предмета је овладавање правилима ове
процедуре и тумачење њеног спровођења и резултата у светлу циљева постојања и рада
конкретних међународних организација, уз проучавање њихових институционалних
карактеристика.
Стицање знања, вештине, способности и компетенције за самосталну анализу рада и
активности међународних универзалних и регионалних организација; разумевање значаја
међународних универзалних и регионалних економских организација, у светлу глобалних
интегративних процеса, уз критичко сагледавање њиховог значаја за Републику Србију и
њено место у савременим економским односима; стицање стабилне основе за развој
способности непосредног учешћа у раду међународних универзалних и регионалних
организација.

Садржај предмета
Теоријска
У оквиру предмета проучавају се међународне владине универзалне и регионалне
настава

организације (Светска трговинска организација, Конференција УН за трговину и развојUNCTAD, Комисија Организације УН за међународно трговинско право-UNCITRAL,
Организација УН за индустријски развој-UNIDO, специјализоване агенције УН),
међународне финансијске организације (Међународна банка за обнову и развој, Европска
банка за обнову и развој, Међународни монетарни фонд и др.), невладине институције и
организације (Удружење за међународно право, Међународни поморски комитет), удружења
међународних привредника и трговаца (Међународна трговинска комора у Паризу,
струковна удружења трговаца). Програм укључује стицање знања о механизмима који се
користе у раду међународних организација и институција приликом њиховог поступања као
међународних „законодаваца“ односа насталих у вези и поводом економске размене.

Практична
настава
(вежбе,
ДОН,
студијски
истраживачки рад)
Литература
1

Анализа и интерпретација оснивачких споразума и других релевантних аката универзалних
и регионалних међународних економских организација; анализа „in concreto“ правнополитичког „ratia“ и поступкa усаглашавања дивергентних ставова унутар међународних
организација.

Александар Ћирић, “Међународно трговинско право: општи део”, Ниш, 2012;

2

Александар Ћирић, “Међународно трговинско право: општи део”, Ниш, 2010;

3

Предраг Цветковић, „Увод у право Светске трговинске организације“, Ниш, 2010;

4

Витомир Поповић, Радован Вукадиновић, “Међународно пословно право: општи
део”, Бања Лука-Крагујевац, 2005;

5

Радован Вукадиновић, “Међународно пословно право“, Крагујевац, 2012.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе
ДОН
Студијски истраживачки рад
Остали часови
???
???
???
???
Методе
извођења
наставе

•
•
•
•
•
•

Предавања

Индивидуалне консултације

Анализа примера из праксе
Писање правних докумената
Истраживачки пројекти
Групе за дискусију

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена
Завршни испит
активност у току
0-15
писмени испит
предавања
практична настава
0-20
усмени испит
колоквијуми
0-8
семинари
0-7
Списак тема по недељама
1
Појам међународних организација

2

Циљеви међународних организација:

поена
???
50

функционална, реалистичка и
конструктивитичка теорија

3

4

5

6

7

8
9

10

11
12

13

Интерпретација права међународних
организација:
констутуционалистички приступ
Примена релевантних међународних
споразума за интерпретацију права
међународних организација: Бечка
конвенција о међународном
уговорном праву
Међународне организације као
„законодавци“: основ легимитета
Функција међународних
организација као форума за
настанак мултилатералних
међудржавних споразума
Међународне организације као
форум за решавање спорова
Подела међународних организација
Структура, начин рада и резултати
међународних организација: пример
Уједињених нација и организација
из система УН
Међународне финансијске
организације: Група Светске банке
Светска трговинска организација
Међународне регионалне
организације
Значај међународних организација
за даљи развој међународног права

14

15

Изазови даљем развоју права
међународних организација
Презентација студентских радова и
дискусија

