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Студијски програм: Право (240 ЕСПБ) 

Врста и ниво студија: основне академске студије првог степена 

Назив предмета: Међународно јавно право 

Наставник: Едит Дер Шерегеј 

Статус предмета: обавезан 

Број ЕСПБ: 8 

Услов: Уписан шести семестар, одслушан предмет и реализоване предиспитне обавезе 

Циљ предмета: 
 Циљ предмета је упознавање студената са основним карактеристикама, појмовима и институтима међународног 
јавног права, друштвеним процесима и законитостима који владају унутар међународне заједнице и правном 
техником која твори специфичан нормативни поредак и регулише односе између држава и међународних 
организација и осталих ентитета-јединки од међународног интереса. 

Исход предмета 
 Након положеног испита студент је усвојио теоријска знања  потребна за правилно тумачење и примену норми 
међународног јавног права; оспособљен за почетни ниво практичке оперативности на пољу интеракцијске 
комуникације субјеката међународних односа и примену стеченог теоријског знања на пољу рационализације и 
логичке примене норми и процедура садржаних у међународним судским инструментима и међународним судским 
телима. 

Теоријска настава:  
1.Увод у предмет. 2.Појам, настанак и развој међународног права. 3.Доктрина међународног јавног права. 4.Однос  
домаћег и међународног права. 5.Формални извори међународног права. 6.Субјекти међународног права. 7.Држава. 
Признање држава и влада. Основна права и обавезе држава. 8.Надлежност државе у међународном праву. 
Одговорност државе. 9.Органи за одржавање међународних односа. Мултилатерална дипломатија. 10.Сукцесија 
држава. Границе у међународном праву. 11.Начини стицања и губитка државне територије. 12.Међународне 
службености. Међународне реке. Поморска област. Ваздушна област. Поларне области. Космичко пространство. 
13.Правила међународног уговорног права. 14.Међународне организације. Уједињене нација. 15.Међународни суд 
правде.  

Практична настава: Ближе појашњавање неких од тема које се обрађују на предавањима, са посебним 

освртом на тумачење кључних правних појмова и института међународног јавног права. Студије 

случајева. Дискусија одабраних тема уз активно учешће студената. Припрема колоквијума и испита. 

Евалуација реализоване наставе и анализа њених резултата. 

Литература 

Основна: 
1.Аврамов С, Крећа М, Међународно јавно право, двадесетдруго измењено и допуњено издање, Правни 

факултет, Београд, 2009 

2.Крећа М.: Међународно јавно право, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2010. 

Допунска: 

1.Чукаловић, И.,: Међународни суд правде, Правни факултет у Крагујевцу 2003. 

2.Cassese, A.,:  International Law, Oxford, 2nd edn 2005; 

3.Међународне конвенције и препоруке 

Број часова  активне наставе Остали часови 

Предавања: 
3 

Вежбе: 
3 

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 

Методе извођења наставе Предавања су аудиторна, и изводе се у амфитеатру са свим студентима.  Вежбе  се изводе 

по групама студената у слушаоницама и то:  (1) као аудиторне, где се даље разрађују  поједине теме са предавања;  
(2) као  показне, за представљање правила међународног уговорног права, међународних организација идр.; и (3) као, 
дискусионе за дискусију одабраних тема из пређеног градива;   

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 20 писмени испит  

колоквијум-први 15 усмени испит 50 

колоквијум-други 15 укупно 100 

 
 
 


