
ИСПИТНА ПИТАЊА ИЗ МЕЂУНАРОДНОГ ЈАВНОГ ПРАВА 
 
НАПОМЕНА:  
Испитна питања сачињена су према новом издању уџбеника „Међународно јавно право“ из 2019. 
године и важе за све студенте од јунског испитног рока 2019. године. 
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133.  Усвајање и утврђивање текста међународних уговора (стр. 355-357) 
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инструмената који сачињавају уговор) (стр. 362-364) 

138.  Закључивање уговора под окриљем међународних организација (стр. 364-366) 
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