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
7
Услов
Циљ
предмета

Мастер академске студије права
Мастер академске студије
Дипломатско и конзуларно право
Проф. др Зоран Радивојевић
Доц. др Небојша Раичевић
Сања Ђорђевић
Сања Ђорђевић
Статус предмета
(обавезни/изборни)

Изборни

- увођење у систем норми, правила и институција које постоје у билатералним
дипломатским и конзуларним односима;
- упознавање са начином функционисања мултилатералне дипломатије у оквиру
међународних организација;
- пружање основних знања о правилима конференцијског права.
Исход
Након савлађивања наставног програма студент ће:
предмета
- разумети правна правила која регулишу дипломатске и конзуларне односе;
- моћи у пракси да обезеди поштовање и препозна кршење правила
дипломатског и конзуларног права и да на одговарајући начин на њих
реагује;
- моћи да прати развој права, праксе и литературе у области дипломатског и
конзуларног права.
Садржај предмета
Теоријска
Порекло, развој, извори и савремена кодификација. Шеф државе, Влада и
настава
председник владе, министар иностраних послова. Представнички органи и
њихове спољнополитичке функције. Појам и садржај билатералне дипломатије.
Дипломатско особље, функције и привилегије и имунитети. Мултилатерална
дипломатија. Појам и врсте конзула, функције, привилегије и имунитети.

Практична
настава
(вежбе,
ДОН,
студијски
истраживачки рад)

Отварање дипломатске и конзуларне мисије. Класе и ранг шефова мисија.
Акредитивна и патентна писма. Крај дипломатске и конзуларне мисије.
Дипломатски протокол.

Литература
1
С. Ђорђевић-М. Митић: Дипломатско и конзуларно право, Београд, 2007;

2
Б. Јанковић: Дипломатија, Београд, 1988.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања
Вежбе
ДОН
Студијски истраживачки рад
Остали часови
3
1
1
Методе
извођења
наставе

Предавања, вежбе, дискусије, дебате, студије случаја, симулације суђења,
решавање хипотетичких случајева, групне и индивидуалне консултације.

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
поена
активност у току
3
писмени испит
/
предавања
практична настава
17
усмени испит
50
колоквијуми
26
семинари
4
Списак тема по недељама
1
Појам, порекло и историјски развој дипломатског и конзуларног права
2
Извори дипломатског и конзуларног права и савремена кодификација
3
Унутрашњи органи државе за представљање и одржавање међународних односа
4
Установа сталне дипломатске мисије
5
Успостава дипломатских односа и отварање дипломатске мисије
6
Функције дипломатске мисије
7
Правни положај, привилегије и имунитети дипломатске мисије
8
Привилегије и имунитети особља дипломатске мисије
9
Прображај и престанак рада дипломатске мисије
10 Дипломатски инструменти, стил и језик
11 Установа специјалне мисије (ad hoc дипломатија)
12 1. Дипломатија на врху (самит-дипломатија)
2. Дипломатија путем међународних скупова
13 1. Установа сталне мисије при међународним организацијама
2. Међународни службеници (дипломате sui generis)
14 Установа конзулата
15 Конзуларне функције, привилегије и имунитети

