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1. Појам дипломатског и конзуларног права 

2. Историјат дипломатије 

3. Бечки конгрес и утицај на дипломатско право 

4. Историја српске дипломатије – историјске околности, спољна политика СФРЈ, СРЈ  

и СЦГ 

5. Спољна политика Републике Србије 

6. Унутрашњи органи за вођење спољне политике и шеф државе 

7. Влада и шеф владе 

8. Министар спољних послова и Министарство спољних послова Републике Србије 

9. Билатерална дипломатија – појам  

10. Дипломатске мисије – успостављање  

11. Заступање преко треће државе 

12. Класе и ранг дипломатских представника 

13. Агреман 

14. Ступање на дужност шефа мисије 

15. Протокол  

16. Унутрашња организација дипломатске мисије 

17. Особље дипломатске мисије 

18. Војни аташе 

19. Функције дипломатске мисије 

20. Обавезе чланова дипломатске мисије 

21. Неповредивост просторија дипломатске мисије 

22. Дипломатски азил и дипломатска вализа 

23. Привилегије и имунитети дипломатске мисије 

24. Привилегије и имунитети дипломатских представника 



25. Прекид дипломатских односа 

26. Престанак дипломатске функције 

27. Специјалне мисије и Конвенција о специјалним мисијама 

28.  Привилегије и имунитети чланова специјалне мисије 

29. Окончање специјалне мисије 

30. Конзуларно право – појам 

31. Историјат конзула 

32. Успостављање конзуларних односа и отварање конзулата 

33. Конзуларне функције 

34. Привилегије и имунитети конзулата и конзула 

35. Почасни конзули 

36. Мултилатерална дипломатија – појам 

37. Појам међународних организација  

38. Сталне мисије при међународној организацији  

39. Функције сталне мисије  

40. Мисије на заседањима органа и на конференцијама и посматрачке мисије 

41. Привилегије и имунитети међународних организација  

42. Службеници Уједињених нација и имунитети службеника међународних 

организација 

43.  Експерти међународних организација 

44. Статус оружаних снага на територији друге државе и Споразум о статусу мировних 

мисија 

45. Појам дипломатске заштите 

46. Калво клаузула и дипломатска заштита 

47. Дипломатска заштита после Другог Светског рата  

48. Услови за пружање дипломатске заштите – минимална права странаца 

49. Исцрпљеност унутрашњих правних средстава државе штетника 

50. Пракса поводом исцрпљења унутрашњих правних средстава 

51. Изузеци од правила о исцрпљењу унутрашњих правних средстава заштите права 

52. Држављанство као услов за примену дипломатске заштите и трајање држављанства  

53. Случај Barcelona Traction и заштита права предузећа у иностранству 



54. Дипломатска заштита у смислу правила о одговорности држава 

55. Приписивост аката држави 

56. Одговорност за рад државних органа и одговорност државе за акте овлашћених 

лица 

57. Излазак из оквира надлежности – ultra vires  

58. Основне активности у оквиру Уједнињених нација у вези дипломатске заштите   

59. Уговори о заштити страних инвестиција 

60. Случај Диало пред Међународним судом правде 

61. Конзуларна заштита 

62. Случајеви пред Међународним судом правде који су везани за конзуларну заштиту 

63. Право на обраћање конзулу као људско право и конзуларна помоћ 

64. Дипломатско – конзуларна заштита и право грађанства Европске уније 

 

 

 


