
 
Спецификација предмета за књигу предмета 

Студијски програм   Основне академске студије права 

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

Проф. др Небојша Раичевић 
Наставник/сарадник (за вежбе) Aсс. Сања Ђорђевић-Алексовски 
Наставник/сарадник (за ДОН)   
Број ЕСПБ  8 Статус предмета 

(обавезни/изборни) 
 Обавезни, II година 
студија, IV семестар 

Услов  Услов за полагање испита из Међународног јавног права је положен испит из 
предмета Увод у право и Уставно право. 

Циљ 
предмета 

Општи циљ предмета је пружање знања о основним концептима међународног 
јавног права и међународног правног поретка. Конкретни циљеви су:  
- увођење у систем норми, правила, институција и поступака који постоје у 

односима између држава, међународних организација и појединаца; 
- упознавање са начином правног регулисања међународних односа,  

функционисања међународног права и са његовим значајом у савременом свету; 
- упознавање са врстама правних последица због непоштовања правила 

међународног права;  
- пружање знања, поред традиционалних, и о новим областима међународног 

права, као што су људска права, међународно кривично право и међународно 
хуманитарно право. 

Исход 
предмета 

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

изворе права; 
- схвати процес настанка и имплементације међународноправних норми и 

направи разлику у односу на  домаће право; 
- разуме када и како се међународно јавно право примењује у националним 

правним оквирима и како се национални правни поредак кроз законодавне, 
извршне и судске мере прилагођава међународном јавном праву; 

- разуме и тумачи изворе међународног јавног права и критички анализира, 
евалуира и синтетише информације из различитих извора у циљу правилне 
примене тог права; 

- схвати како поједини институти међународног права функционишу у пракси; 
- идентификује акте којима се крши међународно јавно право и сагледа 

последице тог кршења (одговорност државе, међународних организација и 
појединаца); и 

- стечена знања из области међународног права примени на околности 
конкретног случаја и реши практичне проблеме у вези са тумачењем и 
применом те гране права; 

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



Садржај предмета 
Теоријска 
настава 

 Појам и извори међународног права. Држава као субјект међународног права. 
Међународне организације као субјекти међународног права. Државна територија 
и државне границе. Дипломатски и конзуларни односи. Решавање међународних 
спорова. 
 

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

Човек као субјект међународног права. Међународно уговорно право. 
Међународни суд правде. Право оружаних сукоба. 

Литература 
1  Б. Јанковић - З. Радивојевић, Међународно јавно право, Ниш, 2014. 
2   
3   
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 
Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови 
 5  1       

Методе 
извођења 
наставе 

Предавања,  вежбе, дискусије, дебате, студије случаја, симулације рада 
међународних органа, 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 и подела међународног права  

2. Однос унутрашњег и међународног права  
  

2 1. Појам и врсте извора међународног права  
2. Кодификација међународног права 
  

3 1. Настанак и ишчезавање држава 
2. Врсте државних заједница 
   

4 1.  Признање држава и влада 
2. Основна права и дужности држава 
  

5 1. Појам државне територије и државне границе  



2. Статус мора и река у међународном праву 
   

6 1. Положај ваздушног и надваздушног простора у међународном праву  
2. Одговорност држава 
  

7 Међународна кривична одговорност појединаца 
  

8 Појам међународних организација 
  

9 1. Организација уједињених нација 
2. Специјализоване агенције и регионалне организације 
   

10 1. Заштита људских права на универзалном плану 
2. Регионална заштита људских права 
3. Дипломатска заштита 
   

11 1. Појам и врсте дипломатије. Кодификација дипломатског права 
2. Међународно правни положај органа за представљање државе у иностранству 
3. Вишестрана дипломатија и међународни службеници 
4. Конзули 
  

12 1. Појам, врсте међународних уговора и поступак њиховог закључивања 
2. Поштовање, примена и дејство међународних уговора 
3. Измене међународних уговора и окончање њиховог дејства 
  

13 1.  Дипломатска средства за мирно решавање спорова 
2.  Арбитража као начин  решавања међународних спорова 
3.  Решавање спорова пред Међународним судом правде 
  

14 1. Обезбеђење мира према Повељи УН. Принудна средства за решавање 
међународних спорова 

2.  Извори међународног хуманитарног права  
   

15 Правила ратовања 
 

 


