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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: Обавезан 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: 

Циљ предмета 

Међународно хуманитарно право уређује односе у оружаним сукобима и то тако што забрањује употребу силе против 

лица која не учествују или више не учествују у оружаном сукобу (жртве рата) и ограничава методе и средства која 

странама у сукобу стоје на располагању. У средишту изучавања овог предмета јесу правила о извођењу 

непријатељстава (принцип дистинкције, принцип пропорционалности, принцип забране наношења непотребних 

патњи, принцип војне потребе) као и правила о забрани одређених метода и средстава ратовања. 

Исход предмета   
Студенти међународног хуманитарног права стичу знање које им омогућава стицање и проширивање знања о 

релевантним институтима што представља основу за развој критичког мишљења. Оспособљени су да примене 

стечено знање у решавању проблема у новом или непознатом окружењу. Студенти на курсу Међународно 

хуманитарно право – правила ратовања 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 унапређују сарадњу у области студија. Студенти ће током овог курса научити да стручно обављају 

задатке у оквиру својих будућих професионалних улога. Стечена знања представљају и поуздан основ за њихово даље 

академско усавршавање. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

1. Вођење непријатељстава – разлика између Хашког и Женевског права; 2. Принцип дистинкције – војни циљ: 3. 

Принцип дистинкције – цивилни објекти, објекти под посебном заштитом; 4. Принцип прoпорционалности – мере 

предострожности, прекомерна штета; 5. Забране и ограничења метода ратовања; 6. Забране и ограничења средстава 

ратовања; 7. Право поморског и право ратовања у ваздуху; 8. Правила ратовања у немеђународним оружаним 

сукобима; 9. Тест 10. Одговорност за кршење норми МХП – одговорност државе; 11. Сила заштитница; 12. 

Индивидуална кривична одговорност; 13. Међународни кривични судови; 14. Међународне организације као страна у 

оружаним сукобима; 15. Нови ратови – асиметрични ратови, ратови треће генерације, сајбер ратови;  

Провера знања: Презентације студија случаја, писмени тест 
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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   


