
 

Студијски програм/студијски програми :Међународне студије 
Врста и ниво студија:  Основне академске студије 
Назив предмета:  Међународне организације 
Наставник (Презиме, средње слово, име): проф. др Мишчевић Н. Тања, вежбе држи сарадник у настави Милош Р. 
Хрњаз 
Статус предмета: Обавезан 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: 
Циљ предмета 
Изучавање међународних организација преко изучавања њихове структуре, начина рада и утицаја у међународном 
праву и односима данас је уобичајени начин посматрања и констатовања њиховог значаја. Због тога се на овом курсу 
студенти неће упознавати са деловањем појединачних међународних организација (што је немогуће због њиховог 
броја), већ са моделом типичне међународне организације, њеним устројством и одликама рада, што се затим 
примењује на примерима таквих организација. Такође се прави поређење са новим видовима међународног 
организовања, оперативним и наднационалним организацијама, као промотерима евентуалних промена у интерном 
праву међународних организација. 
Исход предмета  
Сврха овог предмета јесте да упозна студенте са основним обележјима деловања међународних организација, 
користећи се приказом уобичајених обележја типичних међународних организација, дакле највећег броја организација 
које данас постоје. Задатак јесте да студенти стекну способност 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 рада у 
таквим организацијама. Такође, задатак јесте и развијање способности студената да интегришу знање, како би могли да 
расуђују на основу доступних информација, и да примене до тада стечена знања током студија на боље разумевање 
савременог међународног организовања. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
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 наднационалности 
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 
Литература  
а) основна 
1.Обрад Рачић, Војин Димитријевић, Међународне организације, Београд, 1988, стр. 325 (у припреми ново допуњено и 
измењено издање) 
2. збирка извода из оснивачких аката међународних организација (у припреми) 
б) допунска 
1.David Armstrong, Lorna Lloyd and John Redmond, From Versilles to Maastricht: International Organizations in the Twentieth 
Century, New York, 1996, pp.252 
Број часова  активне наставе Остали часови 
Предавања: 

3 
Вежбе: 

1 
Други облици наставе: Студијски 

истраживачки рад: 
Методе извођења наставе 
У извођењу наставе ће бити кориштен модел комбинације предавања и вежби, укључујући интерактивни приступ раду. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 15 писмени испит  
практична настава 30 усмени испт 40 
колоквијум-и 15 ..........  
семинар-и    


