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Уџбеник: 

Напомена: студенти који Међународно јавно право слушају у школској 2016/2017 полажу 
испит према наведеном уџбенику. Студенти који су ранијих година слушали предмет испит 
могу полагати по новом или старом уџбенику ( Миленко Крећа, Међународно јавно право, 
Београд, неко од издања почев од 2010) по слободном избору. 

Миленко Крећа, Тијана Шурлан, Међународно јавно право, Криминалистичко 
полицијска академија, 2016 

 

1. Настајање и специфичности Међународног јавног права 
2. Појам Међународног јавног права 
3. Однос унутрашњег и међународног права 
4. Појам и каталог формалних извора 
5. Међународни уговори 
6. Обичајна правна правила 
7. Општа правна начела призната од стране просвећених народа 
8. Помоћни извори права – судска пракса и теорија 
9. Једнострани правни акти државе 
10. Акти међународних организација 
11. Меко право 
12. Хијерархија формалних извора 
13. Кодификација обичајног права 
14. Појам субјективитета у међународном јавном праву и облици ипољавања 

субјективитета 
15. Субјекти у позитивном међународном праву 
16. Положај индивидуе у међународном праву 
17. Други потенцијални субјекти међународног права 
18. Појам државе у међународном праву 
19. Настанак нових држава 
20. Признање држава и влада 
21. Обавеза држава да се уздрже од претње или употребе силе у међусобним односима 
22. Обавеза решавања међународних спорова мирним средствима 
23. Право на самоодбрану 
24. Забрана интервенције у унутрашње  и спољне послове 
25. Надлежност државе у међународном праву 
26. Одговорност државе 
27. Сукцесија држава 
28. Унутрашњи органи за одржавање међународних односа 
29. Дипломатски представници 
30. Специјалне мисије 



31. Конзули 
32. Мултилатерална дипломатија 
33. Границе умеђународном праву 
34. Међународне реке 
35. Право мора – уводна разматрања 
36. Унутрашње морске воде 
37. Територијално море 
38. Спољни морски појас 
39. Епиконтинентални појас 
40. Икључива економска зона 
41. Међународна зона – заједничка баштина човечанства 
42. Отворено море 
43. Мореузи 
44. Морски канали 
45. Ваздухопловно право 
46. Међународне организације- појам, карактеристике и врсте 
47. УН – оснивање и карактеристике 
48. Чланство у УН 
49. Главни органи УН – Генерална скупштина 
50. Савет безбедности УН 
51. Економско социјални савет УН 
52. Секретаријат и Генерални секретар 
53. Специјализоване агенције 
54. Регионалне организације – основне карактерситике регионалних организација 
55. Савет Европе 
56. Организација за европску безбедност и сарадњу 
57. Појам животне средина и њене заштите; извори и развој међународног права заштите 

животне средине 
58. Фазе у развоју и принципи међународног права заштите животне околине 
59. Међународна људска права  - уводне напомене и класификација људских права 
60. Универзални формални извори међународних људских права 
61. Регионални формални извори међународних људских права 
62. Специфична заштита одређених категорија лица 
63. Мањине 
64. Забрана дискриминације 
65. Право на самоопредељење 
66. Међународно право оружаних сукоба – нормативни оквир 
67. Појам оружаног сукоба и учесника оружаног сукоба 
68. Заштићена лица 
69. Окончање оружаног сукоба 
70. Међународно кривично право – уводна разматрања 
71. Формални извори међународног кривичног права 
72. Општи принципи међународног кривичног права 
73. Међународни злочини 
74. Злочин агресије 



75. Ратни злочини 
76. Злочини против човечности 
77. Злочин геноцида 
78. Међународно правосуђе – увод 
79. Арбитража 
80. Међународни суд правде 
81. Међународни кривични суд 
82. Међународни кривични трибунал за бившу Југославију 
83. Европски суд за људска права 


