
 
Спецификација предмета за књигу предмета 

Студијски програм   Основне академске студије права 
Изборно подручје (модул)   
Врста и ниво студија  Основне академске студије 
Назив предмета  МЕЂУНАРОДНО ХУМАНИТАРНО ПРАВО 
Наставник (за предавања) Проф. др Зоран Радивојевић 

Проф. др Небојша Раичевић 
Наставник/сарадник (за вежбе)  Асс.Сања Ђорђевић-Алексовски 
Наставник/сарадник (за ДОН)   
Број ЕСПБ  6 Статус предмета 

(обавезни/изборни) 
 Изборни, III година 
студија, VI семестар 

Услов  Услов за полагање испита из Међународног хуманитарног права је положен испит 
из предмета Међународно јавно право.  

Циљ 
предмета 

Циљеви предмата су: 
- пружање основних знања о правилима која се примењују у оружаним сукобима 

међународног и немеђународног карактера; 
- увођење у систем норми и институција које регулишу заштиту жртава рата и 

вођење војних операција; 
- упознавање са врстама правних последица непоштовања међународног 

хуманитарног права и начинима за обезбеђење његовог поштовања. 
Исход 
предмета 

Очекује се да савладавањем програма предмета кроз планиране активности и 
облике наставе/учења, студент може да: 
- схвати природу и структуру међународног хуманитарног права и његове субјекте 

и изворе права; 
- разуме када и како се међународно хуманитарно право примењује; 
- схвати процес настанка и имплементације норми међународног хуманитарног 

права и направи разлику у односу на  друге гране међународног права; 
- разуме и тумачи изворе међународног хуманитарног права и критички 

анализира, евалуира и синтетише информације из различитих извора; 
- идентификује акте којима се крши међународно хуманитарно право и сагледа 

последице тог кршења (одговорност државе и појединаца); и 
- стечена знања из области међународног хуманитарног права примени на 

околности конкретног случаја и реши практичне проблеме у вези са тумачењем 
и применом те гране права; 

- критички разматра текући развој међународног хуманитарног права, судске 
праксе и литературе.  

Садржај предмета 
Теоријска 
настава 

Дефиниција, карактеристике и подручје примене. Извори. Појам борца. Заштита 
рањеника, болесника и бродоломника, цивилног становништва и ратних 
заробљеника. 
 



Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, 
студијски 
истражива-
чки рад) 

Извођење војних операција. Појам и врсте ограничења.  Правила поморског 
ратовања. Правила за ваздушни рат. Неутралност. 

Литература 
1 П.Х. Гасер: Међународно хуманитарно право – увод (превод), Сарајево, 1999; 
2  З. Вучинић: Међународно ратно и хуманитарно право, Београд, 2006. 
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 
Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови 
 3  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  
предавања 

 15 писмени испит  / 

практична настава  5 усмени испит  50 
колоквијуми  26     
семинари  4     
Списак тема по недељама 
1 1. Појам међународног хуманитарног права  

2. Право на рат и правила о вођењу рата 
 

2 1. Извори међународног хуманитарног права  
2. Историјски развој међународног хуманитарног права 
 

3        Подручје примене међународног хуманитарног права 
 

4 Појам борца 
 

5 Заштита ратних заробљеника 
 

6 Заштита рањеника, болесника и бродоломника 
 

7 Заштита цивилног становништва 
 

8 Неутралност у рату 
 

9 Ограничења у погледу средстава ратовања 
 



10 1. Ограничења у погледу начина ратовања 
2. Ограничења у погледу објеката напада 

 
11        Правила за извођење поморских и ваздушних операција 

 
12 1. Ратна окупација 

2. Односи између страна у сукобу 
 

13 Немеђународни оружани сукоби 
 

14 Одговорност за кршење правила међународног хуманитарног права 
 

15 Имплементација међународног хуманитарног права 
         

 


