
МЕЂУНАРОДНО ЈАВНО ПРАВО 

ИСПИТНА ПИТАЊА И НАЧИН ПОЛАГАЊА ЗА АКАДМСКУ 2021/2022 

ИСПИТНА ПИТАЊА ИЗ МЈП 

1) Термин и појам међународног јавног права 

2) Одлике међународног јавног права 

3) Природноправна школа међународног права 

4) Позитивноправна школа међународног права 

5) Социолошка школа међународног права 

6) Дуалистичка теорија односа између међународног права и унутрашњег права 

7) Монистичка теорија односа између међународног права и унутрашњег права 

8) Међународно јавно право и мирољубива коегзистенција 

9) Међународни уговор као извор МЈП 

10) Обичајна правна правила као извор МЈП 

11) Општа правна начела као извор МЈП 

12) Једнострани акти држава као извор МЈП 

13) Одлуке међународних организација као извор МЈП 

14) Судске пресуде и мишљење доктрине као извор МЈП 

15) Меко право као извор МЈП 

16) Кодификација међународног јавног права  

17) Хијерархија извора МЈП 

18) Држава као субјект међународног права 

19) Признање држава и признање влада 

20) Основна права и дужности држава 

21) Право на сувереност и право на једнакост 

22) Надлежност држава 

23) Међународна одговорност држава 

24) Појам и правни основи сукцесије држава 

25) Сукцесија уговора, јавних добара, јавних дугова, становништва и права  

26) Органи за представљање држава 

27) Међународне организације 

28) Основна права и дужности међународних организација  

29) Надлежности међународних организација 

30) Представљање међународних организација 

31) Одговорност међународних организација 

32) Одлучивање у међународним организацијама 

33) Сукцесија међународних организације 

34) Субјективитет индивидуе у МЈП  

35) Избеглице као субјекти МЈП 

36) Апатриди у МЈП 

37) Мањине у МЈП 

38) Aзиланти у МЈП 

39) Eкстрадиција у МЈП 

40) Невладине организације у МЈП 

41) Побуњеници и покрети за национално ослобођење у МЈП 

42) Мултинационалне компаније у МЈП 

43) Међународно уговарање 

44) Уговорне стране међународних уговора 

45) Преговори, усвајање текста и аутентификација текста уговора 

46) Изражавање пристанка државе да буде обавезана уговором 

47) Ступање на снагу међународних уговора  

48) Важење међународних уговора у Р Србији 
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49) Примена уговора (и резерве и регистрација) 

50) Временска примена уговора и интертемпорално право  

51) Дејство уговора  

52) Престанак важења уговора 

53) Утицај рата на међународне уговоре  

54) Сукцесије држава и међународни уговори  

55) Неважност међународних уговора (рушљивост и ништавост) 

56) Тумачење уговора (посебно језичко тумачење) 

57) Обавезна снага међународних уговора 

58) Дипломатска средства мирног решавања спорова 

59) Арбитража као начин правосудног решавања спорова  

60) Стални арбитражни суд 

61) Међународни суд правде као начин правосудног решавања спорова 

62) Надлежност МСП и поступак пред овим судом 

63) Насилна средства решавања спорова 

64) Ограничење и забрана рата (забрана употребе силе и начело неинтервенције) 

65) Оснивање и чланство УН 

66) Циљеви и начела УН  

67) Правни положај УН  

68) Савет безбедности УН 

69) Генерална скупштина УН 

70) Секретаријат УН 

71) Економски и социјални савет УН 

72) Мирно решавање спорова пред Саветом безбедности 

73) Мирно решавање спорова пред Генералном скупштином 

74) Колективна безбедност и принудне акције (Глава VII) 

75) Резолуција Генералне скупштине „Уједињени за мир“ 

76) Пракса СБ након Хладног рата (и режим репарација у складу са Главом VII) 

77) Покушај увођења хуманитарних криза под Главу VII Повеље 

78) Мисије УН за одржавање мира  

79) Одржавање мира СБ УН у случају бивше СФРЈ 

80) Кодификација правила о изузецима од надлежности држава 

81) Имунитет држава и доктрина државног акта 

82) Дипломатски имунитет и привилегије 

83) Имунитет дипломатских мисија  

84) Конзуларни имунитети и привилегије 

85) Имунитет међународних организација 

86) Одрицање од имунитета 

87) Појам и начини стицања и губљења државне територије  

88) Границе (и службености)  

89) Интернационализоване територије 

90) Правна природа коришћења међународних река 

91) Употреба међународних река  

92) Правила пловидбе међународним рекама 

93) Режим пловидбе на Дунаву  

94) Ванпловно коришћење међународних река  

95) Унутрашње морске воде и архипелашко море 

96) Територијално море и спољни морски појас 

97) Епиконтинентални појас и искључива економска зона 

98) Отворено море 
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99) Мореузи и морски канали 

100) Решавање спорова у поморском праву (Међународни суд за право мора) 

101) Ваздушни простор  

102) Ваздушни саобраћај  

103) Развој космичког права  

104) Уговор о космосу  

105) Уговори у области космичког права након Уговора о космосу 

106) Актуелни правци развоја космичког права 

107) Развој правила ратовања 

108) Правно одређење агресије  

109) Ограничења рату 

110) Развој међународног хуманитарног права 

111) Садржина међународног хуманитарног права као гране МЈП 

НАЧИН ПОЛАГАЊА ИСПИТА ИЗ МЈП 

Испитна питања из предмета Међународно јавно право, за школску 2021/2022, су у 

складу са Планом и програмом студија и објављена су на сајту Универзитета – Правни 

факултт - Студентски портал - на страни Информације о предметима и материјали, као 

и на порталу Студије на даљину.  

Питања су формулисана према скрипти „Увод савремено међународно јавно право“ 

Мирослава Стевановића, која би требало да буде доступна у скриптарници (за 

припрему испита је дозвољено коришћење и других уџбеника Међународног јавног 

права, новије издање). За лакшу припрему испита ће на располагању бити и 

презентације на порталу Студије на даљину, које ће бити постављане након сваке 

вежбе.  

Начин полагања: усмени испит. 

Одговара се на 3 (три) питања.  

Питања се извлаче (за прва два није могућа замена, а за треће је могућа замена).  

При оцењивању, у обзир се узима:  

- целовитост и квалитет одговора и  

- вредновање ваниспитних обавеза (о којима се води евиденције у Картону 

студија): (а) присуства и активности на предавањима, (б) одрађених 

вежби/консултација, (в) колоквијума и (г) семинарског рада/учешћа у 

пројекту. 

Вредновање ваниспитних обавеза врши се до краја семестра на следећи начин:  

- присуство и активност на предавањима и вежбама/консултацијама носе до 10 

бодова,  

- семинарски радови/пројекти носе до до 10 бодова,  

- колоквијуми до 30 поена (студентима који буду ухваћени да на колоквијуму 

варају (мобилни, бубице...) биће, у складу са Правилима студирања, 

ускраћени бодови остварени на тај начин).  

Право да ваниспитне активности буду узете у обзир при оцењивању важи до краја 

академске године. 

 


