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Докторске студије 

САВРЕМЕНО МЕЂУНАРОДНО ПРАВО

Студијски програм 

Изборно подручје (модул)

Врста и ниво студија

Назив предмета

Спецификација предмета

Литература

Основна:      КРИВОКАПИЋ Борис: Актуелни проблеми међународног права,  Службени 

гласник, Београд 2011, 754 стр.;  

Допунска: КРИВОКАПИЋ Борис: Енциклопедијски речник међународног права и међународних 

односа (Београд 2010); АВРАМОВ Смиља: Међународно јавно право (Београд 2011); КРЕЋА 

Миленко: Међународно јавно право, (Београд 2010)ЂОРЂЕВИЋ Стеван: Увод у Међународно 

право (Београд 2007); ЕТИНСКИ Родољуб: Међународно јавно право (Београд 2010); 

ЈАНКОВИЋ Бранимир, РАДИВОЈЕВИЋ Зоран: Међународно јавно право, Ниш 2005; КЕГЛИ 

Чарлс В.Јр, ВИТКОФ Јуџин Р.: Светска политика – тренд и трансформација (Београд, 2004);; 

КРИВОКАПИЋ Борис: Енциклопедијски речник међународног права и међународних односа 

(Београд 2010) 

Докторске студије економије 

неусловљен

Број ЕСПБ

Исход предмета. - Да пружи  сазнања о теоријско-методолошким основама функционисања и 

развоја међународног права, посредством проучавања неких од најактуелнијих питања 

савременог међународног права и да омогући упознавање са неким од најважнијих проблема 

савремених међународних односа.

Циљ предмета. - Циљ предмета је продубљено упознавање са  стањем и развојем актуелних 

проблема савременог међународног јавног права.  Од посебног значаја су питања као што су: 

појам међународног права у наше време; савремени субјекти међународног права;  државна 

територија у међународном праву; појам, врсте, назив и дефиниција мањина; мањинска права; 

међународно судство; међународни кривични судови; концепт хуманитарне интервенције и 

превентивне самоодбране; борба против савремених пирата.

Садржај предмета

1.Појам међународног права  - унутрашње и међународно право; разне дефиниције 

међународног права;  појам савременог међународног права; назив; развој међународног 

права; међународно право као особени правни поредак; подела међународног права и 

разликовање од сличних појава;  2.Субјекти међународног права: - међународна заједница; 

појам субјекта међународног права; државе; квазидржаве; међународне организације; 

квазимеђународне организације; субјекти sui generis; појединци и групе;   3.Државна територија 

у међународном праву: - просторна димензија међународног права; појам државне територије; 

начини стицања државне територије; начини губљења државне државне границе; 

неповредивост државнетериторије;  4.Појам, врсте, назив и дефиниција мањина: - појам; 

проблем избора правог назива; дефиниција мањина; проблем разликовања и различитог 

третирања тзв. аутохтоних и алохтоних мањина;  5.Мањинска права: - мањинска права као 

људска права; општа људска права и слободе; посебна мањинска права;  мањинска права: 

индивидуална и/или колективна права; ограничења права мањина, дужности мањина.   

6.Међународно судство на почетку 21. века:  општи осврт, преглед најважнијих савремених 

међународних судова, међународно судство као реалност, 7.Међународни кривични судови: 

стање до Другог светског рата, Савремени ад хок трибунали, мешовити судови, сталми 

међународни кривични суд; 8.Концепти хуманитарне интервенције и превентивне самоодбране 

у светлу забране употребе и претње силом:  хуманитарна интервенција, превентивна 

самоодбрана; 9.Гусари и пирати: гусари, пирати, пиратерија у прошлости, морско разбојништво 

и савремено међународно право, најважнији проблеми.
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Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

45 60

Методе

извођења

наставе

поена Завршни испит поена

писмени испит

усмени испит 100

активност у току 

предавања

практична настава

колоквијуми

семинари

Предавања и колективни рад на часовима. Индивидуални рад: консултације,. Завршни усмени 

испит.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Зависно од  специфичног интересовања  конкретног студента, биће прецизирана и друга 

допунска литература, у првом реду на страним језицима.

Допунска литература на страним језицима : AKEHURST M.: A Modern Introduction to International 

Law (London 1984),  BENNET A. LeRoy, OLIVER James K.: Međunarodne organizacije (Zagreb 

2004), CASSESE Antonio: International Law (Oxford University Press 2001); SHAW Malcolm: N.: 

International Law (Cambridge 2003).

Предиспитне обавезе

Оцена знања (максимални број поена 100)


