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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. Осим тога, студенти ће стећи основна знања о праву на употребу 
силе у међународним односима и научити правна правила која важе у оружаним сукобима. 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 међу ародним 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, као и праћење медија. Студенти ће своје стечено 
знање на курсу 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 право - извори права и квалификација сукоба, Међународно 
хуманитарно право - заштита лица у оружаним сукобима, Међународно право и заштита животне средине  
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Број часова активне наставе  Остали часови  

Предавања: 2  Вежбе: 1  Други облици наставе:  Студијски истраживачки рад:  

Методе извођења наставе:  

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  
активност у току предавања  писани испит 
практична настава 10 усмени испит    50 
колоквијум-и 30  
семинар-и 10  


