
7 Статус предмета (обавезни/изборни) ОМ
Услов

Циљ
предмета

Исход
предмета

Теоријска
настава

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

1

2

3

4
5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови
2 2 1

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

8 писмени испит
7 усмени испит 50

20
15

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Студенти ће савладавањем овог предмета разумети основни механизам деловања 
међународних организација, користећи се приказом уобичајених обележја типичних 
међународних организација, дакле највећег броја организација које данас постоје, поред тога 
биће способни да  препознавањем тих обележја могу да оцењују рад организације, као и да 
буду у стању да примене знања о институционалном праву организација, чак и у условима 

Израда семинарских радова, Конпаративна анализа случајева.

Проучавање међународних организација преко изучавања њиховог настанка, структуре,  
начина рада, деловања и утицаја на стварање међународног правног и политичког поретка на 
регионалном и универзалном нивоу.
Упознавање студената са деловањем појединачних међународних организација, њиховим  
устројством и одликама рада.Пружање знања која омогућавају студентима да овладају 
знањима корисним за правилно тумачење и примену норми међународног јавног права, 
постизање почетног нивоа практичне оперативности на пољу интеракцијске комуникације 
субјеката међународних односа   (дипломатија) и коришћење стеченог теоријског знања на 

Садржај предмета
Појам међународне организације и њеног унутрашњег деловања, Преглед развоја 
међународних организација, Класификација међународних организација, Правни 
субјективитет међународних организација, Интерно, институционално право међународних 
организација, Чланство у међународним организацијама, Финансирање међународних 
организација, Структура међународне организације, Надлежност органа међуанродне 
организације, Процес доношења одлука у међународним организацијама, Међународне 
организације и решавање спорова, Промене у устројству и нестанак међународне 
организације, Специфичност институционалне структуре организација са елементима 

Ракић, Б., Остваривање мира преко међународног организовања и интегрисања 67држава, 

М. Бартош, Међународно јавно право: Уговорно право, Правни факултет Универзитета у 
Београду, Београд, 2012. године

М. Крећа, Међународно јавно право, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 
2018, године

ПРАВО 

Испуњење предистпитних обавеза

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Спецификација предмета за књигу предмета

Примењује се вербално-текстуална метода, илустративно-демонстративна метода 

Литература
Обрад Рачић, Војин Димитријевић, Међународне организације, Службени гласник, Унион, Београд, 2011

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Мастер академске студије другог нивоа
Међународне организације

Студијски програм 
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета
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