
 

 

ИСПИТНА ПИТAЊА ЗА ПРЕДМЕТ 
МЕЂУНАРОДНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

 
 
 
1. Потреба за међународним организацијама и њихов развој (МО стр. 15-25) 

2. Дефиниција међународних организација (МЈП стр. 167-169) 

3. Карактеристике међународних организација (MJП стр. 169-172) 

4. Класификација међународних организација (MO стр. 36-39) 

5. Транснационалне организације (MO стр. 29-33, 35-36) 

6. Настанак међународних организација (MO стр. 39-40) 

7. Међународна организација као правно лице (MO стр. 41-43) 

8. Међународне организација као субјект међународног права - општа разматрања 
(MO стр. 43-49) 

9. Привилегије и имунитети међународних оганизација (MO стр. 49-60) 

10. Уговорна способност међународних организација (MO стр. 60-68) 

11. Јурисдикција међународних организација (MO стр. 68-72) 

12. Остали облици субјективитета међународних организација (MO стр. 72-76) 

13. Наддржавна обележја код међународних организација (MO стр.80-83) 

14. Особине чланица међународних организација (MO стр. 91-94) 

15. Положај чланица међународних организација (MO стр. 94-97) 

16. Учлањење у међународне организације (MO стр. 97-101) 

17. Ограничење чланских права и престанак чланства (MO стр. 101-106) 

18. Придруживање трећих држава међународним организацијама (MO стр. 107-109) 

19. Највиши органи типичних међународних организација (MO стр. 112-118) 

20. Извршни органи типичних међународних организација - појам и састав (MO стр. 

118-123) 

21. Извршни органи типичних међународних организација - надлежност (MO стр. 123- 

127) 

22. Помоћни органи типичних међународних организација (MO стр. 127-130) 

23. Административни органи типичних међународних организација (MO стр. 131-136) 

24. Врсте одлука међународних организација (MO стр. 143-146) 

25. Обавезне одлуке међународних организација (MO стр. 146-151) 

26. Препоруке међународних организација (MO стр. 151-155) 

27. Учесници у одлучивању међународних организација (MO стр. 156-160) 

28. Припремна фаза и дебата у процесу доношења одлука у међународним  
организацијама (MO стр. 160-166) 
29. Гласање у процесу доношења одлука у међународним организацијама (MO стр. 166- 

175) 

30. Одлучивање без гласања и објављивање одлука међународних организација (MO 

стр. 175-178) 

31. Надзор над исправношћу одлука међународних организација (MO стр. 178-181) 

32. Извршење одлука међународних организација (MO стр. 181-186) 



 

 

33. Спорови унутар међународних организација (MO стр. 187-189) 

34. Спорови између међународних организације и других лица (MO стр. 189-194) 

35. Административни судови међународних организација (MO стр. 200-202) 

36. Ревизија статута међународних организација (MO стр. 203-208) 

37. Нестанак и сукцесија међународних организација (MO стр. 208-212) 

38. Претече и Друштво народа (МЈП стр. 172-174) 

39. Стварање Организације уједињених нација (МЈП стр. 175, МО стр. 213) 
40. Главни циљеви Уједињених нација и основна начела Повеље (МЈП стр. 176-179, МО 

213-214) 

41. Политичка и правна природа Организације уједињених нација (МЈП стр. 179) 

42. Ревизија Повеље (МЈП стр. 179-182) 

43. Фактичка ревизија Повеље (МЈП стр. 182) 
44. Пријем у чланство Уједињених нација (МЈП стр. 183-184, МО стр. 215) 

45. Санкције због неизвршења или повреде чланских обавеза које проистичу из Повеље 
ОУН-а (МЈП стр. 184) 
46. Органи Уједињених нација (МЈП стр. 186-187) 

47. Састав, сазив и организација Генералне скупштине (МЈП стр. 187-188, МО стр. 216) 

48. Надлежност Генералне скупштине и гласање (МЈП стр. 189-190) 

49. Правна природа Генералне скупштине (МЈП стр. 190) 

50. Састав и надлежност Савета безбедности (МЈП стр. 191-192) 

51. Гласање у Савету безбедности (МЈП стр. 192-194, МО стр. 217) 

52. Однос Генералне скупштине и Савета безбедности (МО стр. 217-218) 

53. Правдање и критика права вета (МЈП стр. 194-197) 

54. Економски и социјални савет (МЈП стр. 197-199, МО 218-219) 

55. Старатељски савет (МЈП стр. 199-200) 

56. Секретаријат Уједињених нација (МЈП стр. 200-201, МО 220) 

57. Специјализоване агенције (МЈП стр. 201-212) 

58. Регионалне организације (МЈП стр. 212-214, 215) 

59. Савет Европе и Организација за европску безбедност и сарадњу (МЈП стр. 214-215, 221-

222) 

60. Европске заједнице и Европска унија (МЈП стр. 216-221) 

 
 
*НАПОМЕНА:  
Писаним тестом бр. 1 обухваћена је материја закључно са питањем број 12, а за колоквијум треба 
припремити првих 23 питања. За писани тест бр. 2 студенти треба да припреме материју почев од 24. 
закључно са 37. испитним питањем Студенти који успешно окончају предиспитне обавезе на завршном 
испиту полажу само питања почев од редног броја 24. Остали студенти полажу на завршном испиту 
сва питања. 
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