
 

Студијски програм/студијски програми:  МАС политикологије - међународне студије 

Врста и ниво студија:  Мастер академске студије 

Назив предмета: Систем УН 

Наставник (Презиме, средње слово, име): Мишчевић  Н. Тања  

Статус предмета: Изборни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: 

Циљ предмета 

Изачавање УН је у последњих неколико година престало да буде предмет академских интересовања, што 

не одговара улози коју у савременом међународном праву и односима има ова организација, посебно 

када се посматра улога свих организација и тела која улазе у систем УН. Задатак овог предмета је да 

представи деловање УН после Хладног рата, и да без наметања оцене о успеху и ефикасности тог рада 

укаже која су то питања била у фокусу светске организације. Такође, студенти треба да се упознају и са 

елементима њеног система, посебно са праксом стандардизације и значајем ове активности 

специјализованих агенција, као и са појавом међународних режима као што су СТО и МААЕ. 

Исход предмета  

Сврха овог предмета јесте да упозна студенте са основним обележјима деловања јединственог система 

успостављеног међу међународним организацијама, који као свој основни задатак има одржање 

међународног мира и безбедности, али стављајући акценат на остваривање других главних циљева из 

Повеље УН. Задатак јесте да студенти стекну слику о ефикасности овог система, као и да се упознају са 

значајем сваког од елемената система, посебно стандардизацијом за коју су задужене специјализоване 

агенције. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Обележја савременог деловања међународних организација; Настанак Уједињених нација;  Организација 

Уједињених нација – институционално устројство;  Организација Уједињених нација – интерна питања;  

Организација Уједињених нација – најважније активности;  Организација Уједињених нација – спољно 

деловање;  Реформа УН; Појам система УН;  Структура система УН;  Правна природа специјализованих 

агенције и место у систему УН;  Врсте специјализованих агенција;  Повезане организације из система 

УН;  Програми УН и место у систему УН 

Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 

Провера знања (Тест); Провера знања (Семинарски рад) 

Литература  

а) основна 

1. Обрад Рачић, Уједињене нације између моћи и права. Службени гласник, Београд, 2010. 

2. A. Bellamy, P. Williams, S. Griffin, Understanding Peacekeeping, Cambridge, 2004, pp. 57-269  

 

б) допунска 

Encyclopedia of the Nations,  

http://www.nationsencyclopedia.com/United-Nations/index.htm l 
Број часова  активне наставе Остали часови 

Предавања: 2 Вежбе: 1 

 

Други облици наставе: Студијски 

истраживачки рад: 1 

Методе извођења наставе: комбинација 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 40 усмени испит 30 

колоквијум-и 15 ..........  

семинар-и    


