
 
 
 

Спецификација предмета за књигу предмета 

Студијски програм   Мастер академске студије права 
Изборно подручје (модул)   
Врста и ниво студија  Мастер академске студије 
Назив предмета  Међународнe организације 
Наставник (за предавања)  Проф. др Зоран Радивојевић 
Наставник/сарадник (за вежбе)  Сања Ђорђевић 
Наставник/сарадник (за ДОН)  Сања Ђорђевић 
Број ЕСПБ  7 Статус предмета 

(обавезни/изборни) 
 Изборни 
 

Услов    
Циљ 
предмета 

- пружање основних знања о правилима која уређују оснивање, 
функционисање и престанак међународних организација као једног од 
субјеката међународног права 

- упознавање са начином рада међународних организација и њиховим 
значајем у савременом свету. 

Исход 
предмета 

Након савлађивања наставног програма студент ће: 
- стећи одговарајућа знања и разумети правнa правила на основу којих 

функционишу међународне организацијe; 
- моћи да прати и разуме правне документе које усвајају међунродне 

оганизације, а који су му неопходни у области којом се практично бави; 
- бити спреман да се ангажује у раду неке међународне организације. 

Садржај предмета 
Теоријска 
настава 

Настанак, развој и карактеристике. Конститутивни елементи и врсте. Субјективитет 
и финансирање. Чланство. Врсте одлука. Учесници и фазе у одлучивању. 
Међунароадна организација и решавање спорова. Промене у устројству и 
нестанак. 

 

Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, 
студијски 
истражива-
чки рад) 

Институционална структура. Највиши органи. Извршни органи. Помоћни органи. 
Административни органи. Организације са обележјима наддржавности. 
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5   
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 
Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови 
 3  1       

Методе 
извођења 
наставе 

Предавања,  вежбе, дискусије, дебате, студије случаја, симулације суђења, 
решавање хипотетичких случајева, групне и индивидуалне консултације. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 
активност у току  
предавања 

 3 писмени испит  / 

практична настава  17 усмени испит  50 
колоквијуми  26     
семинари  4     
Списак тема по недељама 
1   Настанак и развој међународних организација 
2 Појам и врсте међународних организација 
3   Међународне организације као субјект права и учесник у међународним односима 
4 Чланство у међународним организацијама 
5 Структура типичних међународних организација 
6 Структура организације са обележјем наддржавности 
7 Одлуке међународних организација 
8 Процес одлучивања у међународним организацијама 
9 1. Надзор над исправношћу одлучивања 

2. Извршавње одлука 
10 1. Решавање спорова унутар организације 

2. Решавање спорова између организација и других лица 
11 1. Међународни судови 

2. Судови међународних организација 
12 Промене у устројству међународне организација 
13 Нестанак и сукцесија међународних организација 
14 Организација уједињених нација 
15 Специјализоване агениције и регионалне организације 

 


