
 

Студијски програм/студијски програми :Међународне студије 
Врста и ниво студија:  Основне академске студије 
Назив предмета:  Основи међународног права 
Наставник (Презиме, средње слово, име): проф. др Кнежевић Предић П. Весна, вежбе држи сарадник у настави 
Милош Р. Хрњаз 
Статус предмета: Обавезан 
Број ЕСПБ:5 
Услов: 
Циљ предмета 
Основи међународног права студентима треба да пруже увид у нормативни оквир деловања субјеката у међународној 
заједници. Предмет изучавања је концентрисан на базичне концепте међународног права. Упознавање са темељном 
конструкцијом међународног права, коју чине извори, субјекти и објекти, неопходно је за изучавање нормативног 
регулисања међународних односа, који ће се изучавати у наредном семестру. Наша пажња ће бити усмерена анализи 
међународноправног субјективитета државе, јер су међнародне владине организације посебан предмет изучавања на 
Факултету политичких наука. Циљ предмета Основи међународног права је да оспособи студенте међународних односа 
да препознају и примене правила међународног права у конкретним ситуацијама.    
Исход предмета  
Студенти међународних односа стичу знања која ће им омогућити да коришћењем стручне литературе изграде и 
формулишу аргументацију у решавању проблема из области студија. У том погледу се развија њихова способност 
анализе нормативног оквира и јуриспруденције међународних судова и синтезе стечених знања. Студенти ће ће бити 
оспособљени да прикупљају и тумаче релевантне податке из предметне материје, као и да обавештавају ширу и стручну 
јавност о резултатима свог рада, кроз развој вештина које ће им олакшати комуникацију и сарадњу, као и праћење 
новина у области студија. Студенти међународних односа ће своје стечено знање из Основа међународног права 
искористити да стручно обављају задатке у оквиру својих будућих улога у државним органима, међународним 
организацијама или истраживачким институтима.Такође, они ће стећи фонд знања који представља поуздан основ за 
наставак студија. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Појам и правна природа међународног права, Извори међународног права, Однос између извора међународног права, 
Однос између унутрашњег и међународног права, Субјекти међународног права, Признање држава и признање влада, 
Положај појединца у међународном праву - Право људских права, Положај појединца у међународном праву,  Објекти 
међународног права – државна територија и државне границе, Објекти међународног права – посебни међународни 
режими, Право мора, Одговорност за кршење међународног права – одговорност држава, Индивидуална кривична 
одговорност у међународном праву 
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 
Литература  
oсновнa:  
1. Б.Јанковић, З.Радивојевић, Међународно јавно право, Ниш, 2005. (стр. 5-166; 223-293); или С.Аврамов, М.Крећа, 
Међународно јавно право, Савремена администрација, Београд, 2003. (стр. 3-145; 359-461). 
б) допунска:  
1.В.Хаџи-Видановић, М.Милановић, Међународно јавно право – збирка докумената, Београдски центар за људска 
права, Београд, 2005.(стр. 33-39 102-198);  
2..Ј. Андраши, Б.Бакотић; Б.Вукас, Међународно право, Школска књига, Загреб 1995.(стр. 1-36, 53-78, 134-139);  
3.М.Сасоли, А.Бувије, Како право штити у рату?, МКЦК, 2002. (стр.39-49)     
4.П.Алот, The True Function of Law in International Community, Indiana Journal of Global Legal Studies, Вол.5, 1997-98, 
пп.391-413           
5.А.Kасесе, Међународно кривично право, Београдски центар за људска права, 2005. (стр.17-43; 53-55; 67-71; 73-76; 
110-118; 385-395; 401-408) 
Број часова  активне наставе Остали часови 
Предавања:  

2 
Вежбе: 

2 
Други облици наставе: Студијски 

истраживачки рад: 
Методе извођења наставе: предавања; презентације; студије случаја; вежбе 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 15 писмени испит  
практична настава  усмени испт 50 
колоквијум-и 20 ..........  
семинар-и 15   


