
 

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ 
Филозофски факултет Пале 

 

Студијски програм: Политикологија и међународни односи 

I  циклус студија IVгодина студија 

Пун назив предмета ОСНОВИ МЕЂУНАРОДНОГ (ЈАВНОГ) ПРАВА 
Катедра  Катедра за новинарство и политикологију –Филозофски факултет Пале 

Шифра предмета Статус предмета Семестар ECTS 

ПО 7-2 Обавезан VII 5 

Наставник/ -ци ДУИС (наставник Правног факултета)  

Сарадник/ - ци Мирослав Јокић, виши асистент 

Фонд часова/ наставно оптерећење 
(седмично) 

Индивидуално оптерећење студента (у 
сатима семестрално) 

Коефицијент 
студентског 

оптерећења So1 

П АВ ЛВ П АВ ЛВ So 

3 2     1,6 

укупно наставно оптерећење (у сатима, семестрално) = 
75h 

укупно студентско оптерећење (у сатима, семестрално) = 
120h 

Укупно оптерећењепредмета (наставно + студентско): 195h 

Исходи учења 

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 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, као и праћење новина у области 
студија. Студенти међународних односа ће своје стечено знање из Основа међународног права 
искористити да стручно обављају задатке у оквиру својих будућих улога у државним органима, 
међународним организацијама или истраживачким институтима.Такође, они ће стећи фонд знања 
који представља поуздан основ за наставак студија. 

Условљеност Положен испит из предмета Међународни односи 
Наставне методе Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 

Садржај 
предмета по 
седмицама 

1. Појам и правна природа међународног права,  
2. Извори међународног права,  
3. Однос између извора међународног права,  
4. Однос између унутрашњег и међународног права,  
5. Субјекти међународног права,  
6. Признање држава и признање влада,  
7. колоквијум 
8. Положај појединца у међународном праву – Право људских права,  
9. Објекти међународног права – државна територија и државне границе,  
10. Објекти међународног права – посебни међународни режими, 
11. Право мора,  
12. Одговорност за кршење међународног права – одговорност држава,  
13. Индивидуална кривична одговорност у међународном праву 

Обавезна литература  

Аутор/ и Назив публикације, издавач Година Странице (од-до) 

Б. Јанковић, З. Радивојевић,  Међународно јавно право, Ниш, 2011. (стр. 5-166; 223-298); 

С. Аврамов, М. Крећа,  
 

Међународно јавно право, Савремена 
администрација, Београд 

2003.  
 

(стр. 3-145; 
359-461) 

    

Допунска литература 

                                                
1Коефицијент студентског оптерећења Soсе рачуна на сљедећи начин: 

а) за студијске програме који не иду на лиценцирање: So = (укупно оптерећење у семестру за све предмете 900 h – укупно наставно оптерећење П+В у 
семестру за све предмете _____ h)/ укупно наставно оптерећење П+В у семестру за све предмете _____ h = ____. Погледати садржај обрасца и 
објашњење. 

б) за студијске програме који иду на лиценцирање потребно је користити садржај обрасца и објашњење. 



Аутор/ и Назив публикације, издавач Година Странице (од-до) 

В. Хаџи-Видановић, М. 
Милановић, 

Међународно јавно право – збирка докумената, 
Београдски центар за људска права, Београд,  

2005. (стр. 33-39 102-198); 

Обавезе, облици 
провјере знања и 
оцјењивање 

Врста евалуације рада студента Бодови Проценат 

Предиспитне обавезе 

нпр. Присуство предавањима/ вјежбама 10 10 
нпр. Позитивно оцјењен сем. Рад/ пројекат/ есеј   

нпр. Студија случаја – групни рад   

нпр. Тест/ колоквијум 10 10 

нпр. Рад у лабораторији/ лаб. Вјежбе    

нпр. Практични рад   

Завршни испит 

нпр. Завршни испит (усмени/ писмени) 80 80 

УКУПНО 100 100 % 

Web страница  

Датум овјере  

 


