Табела 5.2Спецификација предмета Шифра:П.З.1.О.22
Студијски програм/студијски програми: Општеправни;
Врста и ниво студија: Основне академске студије; Студије првог степена;
Назив предмета: Међународно јавно право
Наставник (Име, средње слово, презиме):Ненад М. Аврамовић
Сарадник: Тијана В. Леваков
Статус предмета: Обавезни предметна основним академским студијама, VI семестар
Број ЕСПБ:6
Услов: /
Циљ предмета:
Стицање општих и посебних знања о систему правних правила која уређују односе између
међународноправних правних субјеката, као што су односи између држава , држава и међународних
организација, те односе између самих организација. Упознавање са хуманитарним правом и Женевским
конвенцијама, као и њиховим правним значајем.
Исход предмета:
Студент би требало да покаже способност примене теоријског знања о систему правних правила на
конкретне случајеве из праксе путем обраде општих питања међународног јавног права кроз практичан
рад (Сasestudy); да покаже познавање начина функционисања поступака и извора који се примењују пред
међународним судовима (Међународни кривични суд и Европски суд за људска права).
Садржај предмета:
•
Појам, основ, развој и основне каракеристике међународног јавног права;
• Однос међународног и унутрашњег права; Извори међународног права
• Међународно обичајно право, општа правна начела, судска пракса и доктрина, суђење по правди,
• Уговорно право
• Субјекти међународног права; Признање државе / владе
• Сукцесија држава, судски имунитет државе и њене имовине, основна права и дужности држава
• Организација Уједињених Нација
• Деликтна одгооврност субјеката међународног права
• Одговорност државе за изузетно опасне делатности
• Правила међународног права о одговорности појеиднаца
• Међународни кривични суд; Развој међународног кривичног права
• Људска права и слободе; Европски суд за људска права
• Дипломатско и конзуларно право
• Правила међународног права о вршењу државне власти у простору и међународном саобраћају
• Границе
• Међународно речно право; Међународни друмски и железнички саобраћај
• Међународно ваздухопловно право; Међународноправна заштита животне средине
• Решавање спорова
• Међународно хуманитарно право
Литература:
а) основна: Етински Р.: Међународно јавно право, Правни факултет, центар за издавачку делатност, Нови
Сад, 2007; Ђајић С.: Практикум за међународно јавно право: општи део, Правни факултет, центар за
издавачку делатност, Нови Сад, 2007,
б) додатна: Аврамов С., Крећа М.: Међународно јавно право, Правни факултет, Службени гласник,
Београд, 2007.; Крећа М., Пауновић М.: Практикум за Међународно јавно право, Досије, Београд, 2002.;
Аврамовић Н.: Дипломатско и конзуларно право, Привредна академија, Нови Сад, 2006.
Остали часови
Број часова активне наставе
Предавања:
Вежбе:
Други облици
Студијски истраживачки /
2x15=30
2x15=30
наставе: /
рад: /
Методе извођења наставе:
Предавања, Вежбе, Студијска група, Стручна група, Семинарски радови, Консултације, Судска
пракса,Сasestudy, Вежбе гостујућих истакнутих стручњака из праксе.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Завршни испит
поена
Предиспитне обавезе
поена
присуство и активност на
писмени испит
10
предавањима
30
присуство и активност на вежбама
усмени испт
15
колоквијуми I и II
20
семинарски рад
25

