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МЕЂУНАРОДНО ЈАВНО ПРАВА
- Испитна питања 2018/2019 –

1. Појам, историјат и одлике међународног права
2. Школе међународног права
3. Однос међународног права и унутрашњег права
4. Мирољубива коегзистенција
5. Појам и врсте извора и кодификација међународног права
6. Међународни уговори као извор
7. Обичајна правила као извор
8. Општа правна начела које признају просвећени народи као извор
9. Једнострани акти држава и одлуке међународних организација

као извор
10.Држава, признање држава и признање влада
11.Право на сувереност и право на једнакост
12.Надлежност држава
13.Међународна одговорност држава
14.Појам сукцесије држава и правни извори сукцесије
15. Сукцесија уговора, јавних добара и имовине, јавних дугова,

становништва и права
16. Унутрашњи органи за представљање држава
17. Субјективитет међународне организације
18.Основна права и дужности међународних организација
19. Надлежности међународних организације
20. Представљање међународних организације
21. Сукцесија међународних организација
22.Дипломатска средства мирног решавања спорова
23. Судско решавање спорова
24. Арбитража
25. Стални арбитражни суд
26.Међународни суд правде
27.Надлежност и поступак пред Међународним судом правде
28. Решавање спорова принудом
29. Врсте насилних средстава
30.Појам рата, ограничење и забрана рата
31.Међународно уговорно право
32. Уговорне стране
33. Закључивање уговора и пристанак на обавезивање
34. Ступање на снагу уговора и важење међународних уговора у Р

Србији
35. Садржинска примена уговора
36. Територијално важење уговора
37.Дејство уговора
38.Престанак важења уговора
39.Однос између уговора и обичаја
40. Правила Ius cogens и Обавезе erga omnes
41. Тумачење уговора
42.Оснивање, циљеви и начела Организације Уједињених нација
43. Чланство у УН
44.Правни положај УН
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45. Савет безбедности УН
46. Генерална скупштина УН
47. Секретаријат УН
48. Економски и социјални савет УН
49.Мирно решавање спорова према Повељи УН пред Саветом

безбедности
50.Мирно решавање спорова према Повељи УН пред Генералном

скупштином
51. Колективна безбедност и принудне акције (Глава VII)
52. Пракса Савета безбедности и покушај увођења хуманитарних

интервенција
53.Мисије УН за одржавање мира
54.Појединац као субјект међународног права
55. Групе као субјекти међународног права
56. Aзиланти, избеглице и екстрадиција
57. Субјекти sui generis
58. Имунитет држава
59.Дипломатски имунитет
60.Функције дипломатске мисије
61.Дипломатски имунитет од јурисдикције судова
62.Друге дипломатске привилегије и имунитети
63. Конзуларни имунитети
64.Имунитет међународних организација
65.Одрицање од имунитета
66. Универзална заштита људских права према Повељи УН и Општој

декларацији
67. Универзална заштита људских права према Пакту о правима

човека
68.Међународно кривично право
69.Појам државне територије, начини стицања и губљења државне

територе
70. Границе и интернационализоване територије
71. Појам међународне реке и употреба међународних река
72. Режим пловидбе на Дунаву
73. Ванпловно коришћење међународних река
74. Унутрашње морске воде, територијално море и архипелашко море
75. Спољни морски појас , епиконтинентални појас и искључива

економска зона
76.Отворено море
77.Мореузи и морски канали
78.Међународни суд за право мора
79. Развој космичког права
80. Уговори у области космичког права
81. Ваздушни простор и ваздушни саобраћај у међународном праву
82. Загађење ваздуха и заштита озонског омотача
83.Правила ратовања
84.Mеђународно хуманитарно правo
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