
7 Статус предмета (обавезни/изборни) Обавезни
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
3 2

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

8 писмени испит
7 усмени испит 50

20 (10+10)
15

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

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Опште право
Основне академске студије
Међународно јавно право

Спецификација предмета за књигу предмета

Примењују се вербално-текстуална и илустративно-демонстративна метода, метода израде 
реферата, семинарских радова и пројеката, као и метода „корак по корак".
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ПРАВО

Испуњење предиспитних обавеза. Положен испит из предмета Увод у право и Уставно право.

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Стеченим знањем из овог премета студенти ће креирати посебан однос према међународном 
систему правних норми и међунарондом правном поредку, биће спремни да процене 
могућност примене норме међунареодног јавног права у конкретним друштвеним односима 
међународног карактера, као и да направе јасну разлику између норме унутрашњег права и 
међународног права. Интернационализација права намеће познавање различитих правних 
система, што омогућава рангирање различитих правних норми у један правни систем општег 

Обухвата: симулације рада међународних органа, решавање хипотетичких случајева, израду 
семинарски радови, студије случаја, групне и индивидуалне консултације.

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 пољу рационализације и логичке примене норми и процедура садржаних у 
међународним судским инструментима и телима. Упознавање студената са основним карактеристикама, 

Садржај предмета
Појам међународног јавног права; настанак и развој међународног јавног права; доктрина 
међународног јавног права; однос унутрашњег и међународног јавног права; формални извори 
међународног јавног права; субјекти међународног јавног права; држава; признање држава и 
влада; основна права и обавезе држава; надлежност државе у међународном праву; 
одговорност државе; органи за одржавање међународних односа; мултилатерална 
дипломатија; сукцесија држава; границе у међународном праву; начини стицања и губитка 
државне територије; међународне службености; међународне реке; поморска област; 
ваздушна област; поларне области; космичко пространство; правила међународног уговорног 
права; међународне организације; уједињене нације; међународни суд правде. 


	Предмет

