
Студијски програм/студијски програми :Међународне студије 
Врста и ниво студија:  Основне академске студије 
Назив предмета:  Правно регулисање међународних односа 
Наставник (Презиме, средње слово, име): проф. др Кнежевић Предић П. Весна, вежбе држи сарадник у настави 
Милош Р. Хрњаз 
Статус предмета: Обавезан 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: 
Циљ предмета 
Правно регулисање међународних односа је предмет који се бави изучавањем нормативног оквира деловања субјеката у 
међународној заједници. Студенти ће имати прилику да стекну знања о правилима међународног права која регулишу 
уговорне и дипломатско-конзуларне односе држава, као и механизме међународног права за решавање спорова. 
Студенти ће кроз анализу ове регулативе бити у могућности да сагледају правне последице промена у међународним 
односима крајем XX и почетком XXI века. Циљ овог предмета је да развије способност развијања структуре аргумената 
у конкретним ситуацијама  у међународним односима користећи се  правилима међународног права. 
Исход предмета  
Студенти 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, као 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 у области студија и праћење новина. Студенти  
ће своје стечено знање из  курса Правно регулисање међународних односа искористити да стручно обављају задатке у 
оквиру својих будућих улога у државним органима, међународним организацијама или истраживачким 
институтима.Стечена знања представљају и поуздан основ за њихово даље академско усавршавање. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Начела међународног права о пријатељским односима и сарадњи држава у складу с Повељом Уједињених нација, 
Органи за представљање држава у међународним односима, Дипломатско право–кодификација, право посланства, 
састав, функције,привилегије и имунитети дипломатске мисије, Дипломатско право–привилегије и имунитети 
дипломатских представника, Конзуларно право, Уговорно право, Уговорно право–суспензија, престанак и поништај 
уговора, Мирно решавање спорова, Међународни суд правде–надлежност, Међународно хуманитарно прав–извори 
права и квалификација сукоба, Међународно хуманитарно право–заштита лица у оружаним сукобима/ Тероризам и 
међународно право, Међународно право и заштита животне средине 
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 
Литература  
а) основна:  
1.Б. Јанковић, З. Радивојевић, Међународно јавно право, Ниш, 2005. (стр. 293-495); или   
 2.С.Аврамов, М. Крећа, Међународно јавно право, Савремена администрација, Београд 2003. (стр.461-704; 715- 724) 
б) допунска:  

• В. Хаџи-Видановић, М. Милановић, Међународно јавно право - збиркa адокумената, Београдски центар за 
људска права, Београд стр.. 63-92, 189-198, 201-205. 

• М. Митић, С. Ђорђевић, Дипломатско и конзуларно право, Службени лист СРЈ, Београд 2000. стр. 27-40, 57-69, 
76 -131, 160-228. 

• Весна Кнежевић - Предић, Оглед о међународном хуманитарном праву, Факултет политичких наука, Београд, 
2007. стр. 37-77. 

• Фритс Калсховен, Ограничења вођења рата, Међународни одбор Црвеног крижа, Загреб 2001. стр 42-64. 
• студентима се саветује да потраже чланке релевантне часописа из области међународног права и Интернет 

странице релевантних институција 
 
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   


