
Мастер курс Савременог међународног права осмишљен је тако да кроз комбинацију 

наставе менторства (консултација) као подршке самосталном раду обезбеди стицање 

прдубљених знања и овладавање основним академским и практичним правним 

вештинама у овој дисциплини. На тај начин, курс даје подлогу за почињање или 

унапређење професионалне каријере у међународном правном окружењу, на свим 

нивоима. 

Тематски, курс покрива, поред начина истраживања, основне појмове, институтуте и 

установе МЈП, као и примену основа међународног права у актуелној пракси у 

областима људских права, финансија, трговине, хуманитарних питања, заштите 

животне средине и индивидуалне одговорности за злочине на међународном нивоу, 

укључујући средства решавања спорова. Савладавањем материје, студенти развијају 

разумевање контекста норми и продубљна знања и практичне вештине у овој правној 

дисциплини и стичу способност да разумеју односе Србије у том правном поретку, што 

им отвара шире академске и професионалне могућности. Обухватањем теме посебних 

поступака у областима примене МЈП, програм продубљује теоријска и стручна знања у 

низу практичних међународних проблема. 

Начин извођења курса 

- Kурс обухвата следеће тематске области 

1. МЈП као научна дисциплина (Предмет, Одлике, Школе; Однос са унутрашњим 

правом; Подела)  

2. Методе научног сазнања и истраживања у МЈП:  

3. Извори МЈП (Међународни уговор; Обичајна правила; Општа начела која признају 

просвећени народи; Судске одлуке и доктрина; Једнострани акти држава; Одлуке 

међународних организација; Меко право; Правичност, Кодификација; Хијерархија 

извора) 

4. Субјекти МЈП (Државе, Међународне организације, Појединци; Групе - трендови; 

Субјекти sui generis) 

5. Mеђународно уговорно право (Уговорне стране и закључивање уговора; Примена 

уговора; Дејство уговора; Престанак важења уговора; Неважност уговора; 

Рушљивост уговора; Тумачење уговора; Обавезна снага уговора) 

6. Решавање спорова (Мирно решавање спорова; Правосудно решавање спорова;  

Решавање спорова принудом; Рат) 

7. Организација Уједињених нација (Чланство, циљеви и начела; Проблем тумачења 

Повеље УН; Правни положај УН; Органи УН; УН и мир и безбедност) 

8. Међународно дипломатско и конзуларно право (Имунитет држава; Кодификација 

дипломатског права; Дипломатске и конзуларне привилегије и имунитети, Имунитет 

међународних организација) 

9. Простори и територије у међународном праву(Копнене границе; Mеђународне реке; 

Право мора; Ваздушни простор; Космос)  

10. Међународно хуманитарно право (Правила ратовања; Хуманитарно право; 

Међународни комитет Црвеног крста) 

11. Међународно право људских права: Универзална и регионална заштита права и 

основних слобода; Процесна заштита) 

12. Међународно трговинско право (Развој; Основна правила; Поступци у МТП)  

13. Међународно финансијско право (Развој правила инвестирања и новчаних 

трансакција; Међународни финансијски систем) 

14. Међународно право животне средине (Развој и трендови; Основна правила) 

15. Међународно кривично право (Развој правила индивидуалне одговорности за 

међународне злочине, Мвђународни кривични суд)   



- Извођење наставе  

 60 часова консултативног рада, 2 дана у недељи по 2 часа, у терминима према 

распореду објављеном на Студентском порталу (петак, понедељак).  

У случају погоршања епидемиолошке ситуације консултативни рад ће се спроводити 

онлајн путем скајпа/конференцијског система. 
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- Праћење напретка кандидата:  

 1 писмени тест путем израде есеја из области 3-9  

 1 дебата на актуелну тему из области 10-14  

 самостални рад  

1. семинар/ израда пројекта истраживања (теме за семинарске радове и пројекат 

биће дате у 3. и 4. блоку консултација. Рок за израду је половина маја) 

- Завршни испит  

 усмени (3 питања: једно из тема 2-4, друго из тема 5-9 и треће из тема 10-15) 

У случају погоршања епидемиолошке ситуације завршни испит ће бити одржан 

писмено, путем мејла (са временским ограничењем). 
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