
 

Студијски програм:   1.1. Право 

Врста и ниво студија: мастер академске студије  

Ознака предмета: 505 П2 

Назив предмета: МЕЂУНАРОДНО ПРАВОСУЂЕ 

Наставник: др Сенад Ганић, доцент, САРАДНИК: Милан Костић 

Статус предмета: изборни  

Број ЕСПБ: 6 

Услов: уписан девети семестар 

Циљ предмета- Предмет има за циљ да студенти стекну знања о структури, организацији и надлежности 

међународних судских институција и процедурама које се пред њима примењују. Циљ је и да студенти 

разумеју однос међународних и националних судова, као и међусобни однос појединих међународнох судова, 

да стекну вештине неопходне за практичну примену процесних и материјалних правила пред међународним 

судовима, као и да се оспособе за даље научно и стручно усавршавање у овој области, која, управо у 

савременом тренутку показује колико је важна. 
Исход предмета –Очекује се да овладавањем знањем из ове области, као и кроз планиране актиности и облике 

наставе, студенти сазнају који све међународни судиви постоје и какве су њихове надлежности. Студенти ће 

бити оспособљени да састављају поднеске и одлуке у правним поступцима пред међународним судовима, као и 

да их правилно тумаче и сагледају њихову важност. Такође, очекује се да ће студенти, кроз упознавање са 

праксом и одлукама међународних судова, али и са релеватном литературом из ове области, умети да се истом 

литературом служе и за потребе њиховог евентуалног будућег даљег усавршавања у овој области. 
Садржај предмета: ОПШТА ЗАЈЕДНИЧКА ОБЕЛЕЖЈА МИРНОГ РЕШАВАЊА СПОРОВА У 

МЕЂУНАРОДНОМ ПРАВУ: Појам спора, правни и политички спорови, Извори права мирног решавања 

спорова, Врсте мирног решавања спорова, Појам међународног суда, Врсте међуународних судова, Функције 

међународних судова, Судије, Специфичност судског решавања спорова у међународном праву у односу на 

национално судство, Децентрализованост система-конкурентна надлежност, Суд Европске уније и Европски 

суд за људска права; ГЛОБАЛНИ И УНИВЕРЗАЛНИ МЕХАНИЗМИ ЗА МИРНО РЕШАВАЊЕ СПОРОВА: 

Међународни суд правде, основна обележја и организација Међународног суда правде, Посттупак пред 

Међународним судом правде (парнични и саветодавни поступци),  Одлуке и јурсуспруденција Међународног 

суда правд; РЕГИОНАЛНИ И СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИ МЕХАНИЗМИ ЗА МИРНО РЕШАВАЊЕ СПОРОВА: 

Европски суд за људска права (организација, поступак, надлежност), Суд Европске Уније (организација, 

надлежност, поступак), Ad hoc међународни кривични судови (организација, надлежност, поступак), 

ИНТЕРНИ, АУТОНОМНИ И AD HOC механизми за мирно решавање спорова. 
Литература : 

Обавезна литература: Сања Ђајић, Међународно правосуђе, Службени гласник, Београд, 2012. 

Допунска литература: Миленко Крећа, Међународно јавно право, Правни факултет Универзитета у Београду, 

Београд, 2008. 

Број часова  активне наставе:  

Предавања: 2 Вежбе: 2 Други облици 

наставе:  

Студијски 

истраживачки рад:  

Остали часови: 1 

Методе извођења наставе Предавања, Вежбе, Консултације                                 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања и 

вежби 

0-10 усмени испит 0-50 

самостални приступни рад 0-40   

Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени 

испт, презентација пројекта, семинари итд...... 

*максимална дужна 1 страница А4 формата 


