
Испитна питања из Међународног јавног права 

текст писан петитом није испитна материја 

 

1. Појам међународног права 

2. Правна природа класичног међународног права 

3. Однос унутрашњег и међународног права на теоријском нивоу 

4. Однос унутрашњег и међународног права у светлости праксе 

5. Формални извори међународног права и хијерархија формалних извора 

6. Међународни уговори 

7. Обичајна правна правила 

8. Општа правна начела призната од стране просвећених народа 

9. Судска пракса и теорија (учење најпозванијих правника) 

10. Начело правичности 

11. Једнострани правни акти државе 

12. Акти међународних организација 

13. Меко право 

14. Кодификација обичајног права 

15. Појам субјективитета у међународном праву и врсте субјеката 

16. Положај индивидуе у међународном праву 

17. Појам и врсте држава у међународном праву 

18. Настанак нових држава 

19. Нетериторијални ентитети са елементима субјективитета 

20. Случајеви sui generis 

21. Признање држава 

22. Признање влада 



23. Обавеза држава да се уздрже од претње или употребе силе у међусобним односима 

24. Обавеза решавања међународних спорова мирним средствима 

25. Право на самоодбрану 

26. Забрана интервенције у унутрашње и спољне послове 

27. Основни међународнодно правни принципи за одређивање надлежности и облици 

надлежности државе 

28. Имунитет стране државе 

29. Појам и врсте међународноправне одговорности државе 

30. Услови за грађанску одговорност државе 

31. Облици одговорности државе 

32. Појам сукцесије и међународноправни континуитет 

33. Правила о сукцесији држава 

34. Унутрашњи органи за одржавање међународних односа 

35. Спољашњи органи за одржавање међународних односа 

36. Личне привилегије и имунитети дипломатских представника 

37. Правни основ привилегија и имунитета 

38. Специјалне мисије 

39. Конзули 

40. Мултилателарна дипломатија 

41. Државне границе 

42. Начини стицања и губитка државне територије  

43. Међународне службености 

44. Употреба међународних река у пловидбене сврхе 

45. Извори права мора и полазна и базна линија 

46. Унутрашње морске воде 



47. Архипелашко море 

48. Територијално море 

49. Спољни морски појас 

50. Епиконтинентални појас 

51. Искључива економска зона 

52. Међународна зона 

53. Отворено море 

54. Мореузи 

55. Морски канали 

56. Правни режим међународне ваздушне пловидбе 

57. Поларне области 

58. Космичко пространство 

59. Облици и називи међународних уговора 

60. Уговорне стране 

61. Процес закључивања међународних уговора 

62. Начини изражавања пристанка на обавезивање уговором 

63. Регистровање и депоновање уговора 

64. Резерве уз вишестране уговоре 

65. Временска примена уговора 

66. Територијална примена уговора 

67. Дејство уговора 

68. Тумачење међународних уговора 

69. Обавезна снага међународних уговора 

70. Основи релативне ништавости уговора 

71. Основи апсолутне ништавости уговора 



72. Суштинска промена околности 

73. Међународне организације – појам  

74. Настанак и основне карактеристике Уједињених нација 

75. Чланство у организацији Уједињених нација 

76. Генерална скупштина 

77. Савет безбедности 

78. Економско – социјални савет 

79. Секретаријат УН и Генерални секретар 

80. Регионалне организације 

81. Специјализоване агенције 

82. Појам и правна природа људских права 

83. Универзална декларација о људским правима и Пактови о људским правима 

84. Забрана дискриминације 

85. Забрана ропства и трговина људима 

86. Избеглице и апатриди 

87. Право на азил 

88. Радници мигранти 

89. Народ 

90. Појам, заштита и статус мањина  

91. Домородачки народи 

92. Регионални системи заштите људских права 

93. Појам и правне предпоставке за настанак и развој међународног кривичног права 

94. Основна начела међународног кривичног права 

95. Основне карактеристике међународног кривичног права 

96. Злочин агресије 



97. Ратни злочини 

98. Злочини против човечности 

99. Злочин геноцида 

100. Појам животне средине, извори и принципи 

101. Примарна материјално правна правила о заштити животне средине 

102. Секундарна правила права заштите животне средине 

103. Мирно решавање спорова 

104. Непосредни дипломатски преговори 

105. Добре услуге и посредовање 

106. Анкетне комисије 

107. Измирење 

108. Арбитража 

109. Међународни суд правде – избор судија и организација суда 

110. Надлежност суда 

111. Поступак пред судом – парнични и саветодавни поступак 

112. Окончање поступка пред Међународних судом правде 

113. Стални међународни кривични суд 

114. Ad hoc међународни кривични судови и трибунали 

115. Појам и учесници оружаног сукоба 

116. Фундаментални принципи права оружаних сукоба 

117. Конвенционално оружје и оружје за масовно уништење 

118. Забрањени методи ратовања 

119. Окончање оружаног сукоба 

120. Одговорност за повреду права оружаних сукоба 


