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Врста и ниво студија: Мастер академске студије 
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Наставник (Презиме, средње слово, име): Кнежевић Предић П. Весна,  Радивојевић Р. Зоран, Хрњаз Р. Милош 

Статус предмета: Oбавезан 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: 

Циљ предмета 

Овај курс истражује улогу међународног права у регулисању дипломатских и конзуларних односа између држава. Обухвата 

изучавање састава, функција и привилегија и имунитета дипломатских и конзуларних мисија, као и изучавање привилегија и 

имунитета њихових чланова. Такође, програмом су обухваћене и специјалне мисије и привилегије и имунитети 

међународних организација. Циљ курса је да студенти међународних односа стекну знање о основним концептима 

дипломатског и конзуларног права и да буду способни да их самостално примене у пракси.  

Исход предмета  

Студенти међународне политике стичу знање које им омогућава разумевање категоријално појмовног апарата материје 

изучавања и разумевање јуриспруденције међународних судова и представља основу за развој критичког мишљења. 

Оспособљени су да познавањем научне методологије примене стечено знање у решавању проблема у новом или непознатом 

окружењу у образовно-научном пољу студија. Студенти на курсу Дипломатско и конзуларно право стичу способност да 

синтезом стечених знања и доступних информација предвиде последице активности које су регулисане овим нормативним 

системом. Кроз развој комуникационих способности студенти ће бити оспобљени да на јасан и недвосмислен начин пренесу 

стечено знање научној и широј јавности, као и да унапређеују сарадњу у области студија. Студенти међународние политике 

ће током овог курса научити да стручно обављају задатке у оквиру својих будућих улога у дипломатским или конзуларним 

службама државе, или у мисијама при међународним организацијама. Стечена знања представљају и поуздан основ за 

њихово даље академско усавршавање. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

1. Настанак и развој дипломатског и конзуларног права 2. Органи за одржавање међународних односа - унутрашњи органи 

3. Случај правног статуса Источног Гренланда, PCIJ (1934) и Случај Конго против Белгије, ICJ (2002) 4. Успостављање 

дипломатских односа, састав дипломатске мисије, ранг дипломатских представника, именовање и опозивање 5. Функције 

дипломатске мисије, привилегије и имунитети дипломатске мисије 6. Привилегије и имунитети чланова дипломатске мисије 

7. Случај EMPSON v. SMITH, Court of Appeal (1966) 8. Тест 9. Конзуларно право - успостављање конзуларних односа, састав 

конзуларне мисије, ранг конзуларних представника, именовање и опозивање 10. Функције, привилегије и имунитети 

конзуларне мисије и привилегије и имунитети чланова конзуларне мисије 11. Случај дипломатског и конзуларног ососбља 

САД у Техерану (САД против Ирана), ICJ (1979) 12. Случај Ла Гранд (Немачка против САД), ICJ (2001) 13. Привилегије и 

имунитети међународних организација 14. Специјалне мисије 15. Презентације студија случаја и студентских радова 

Литература  

а)основна:  

М. Митић, С.Ђорђевић, Дипломатско и конзуларно право, Службени лист СРЈ, Београд 2000. (11-155; 160 -267) 

 E. Denza,  Diplomatic Law, A Commentary on the Vienna Convention on Diplomatic Relations (3rd Ed.), Oxford  University Press, 
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М. Митић, Дипломатија, делатност, организација, вештина, професија, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд 1999. 

B. Sen,  A Diplomat's Handbook of International Law and Practice, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden (или United Nations 

Publications),1988. или каснија издања; J. Foakes, The Position of Heads of State and Senior Officials in International Law,  Oxford 

International Law Library, str. 256, 2014. 

 

Број часова  активне наставе Остали часови 

Предавања: 2 Вежбе: 1 Други облици наставе: Самостални 

истраживачки рад: 1 

Методе извођења наставе: предавања; презентације; студије случаја 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања  писмени испит  

практична настава  усмени испит 50 

koлоквијум-и 30 ..........  

семинар-и 20   


