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Циљ предмета 

Упознавање студената са основним елементима међународних организација, њиховом структуром, 

субјективитетом и деловањем, као и са организацијом и деловањем Уједињених нација. 

Исход предмета  

Предмет треба да омогући студентима да савладавају општа знања из теорије међународне економске 

размене, те специфична знања из међународних односа укључујући и систем међународног управљања 

глобалним процесима. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Уводно предавање, Претече међународних организација, Дефиниције и класификација међународних 

организација, Правни субјективитет међународних организација, Међународна организација као 

учесник у међународним односима. Финансирање међ.организација, Чланство у међународним 

организацијама, Структура међународне организације, Одлуке међународних организација, 

Међународне организације и решавање спорова, Промене у устројству и нестанак међународне 

организације, Уједињене нације Специјализоване установе УН-а, Савет Европе и ОЕБС.  

Практична настава  

Конкретизација појмова и концепата изложених на прадавањима на часовима вежби; 

Литература  

Препоручена литература:  

1. Костадиновић, И. (2016). Међународне организације, Факултет за право, безбедност и менаџмент 

''Константин Велики'' Универзитета ''Унион – Никола Тесла'' у Београду. 

2. Костадиновић, С. (2005). Међународно привредно право, Економски факултет, Суботица. 

Помоћна литература: 

3. Рачић, O., Димитријевић, В. (2011). Међународне организације, Службени гласник, Унион, Београд. 

4. Повеља Уједињених нација. 

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе 

(1) предавање, (2) вежбе, (3) консултације - Начин провере знања: (1) писмени – колоквијални испит, (2) 

усмени испит, (3) провера знања на вежбама, (4) оцена семинарског рада - Обавеза студената: (1) 

присуствовање предавањима и вежбама, (2) полагање 2 колоквијума, (3) израда семинарског 

рада/студије случаја 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит  

практична настава  усмени испт 40 

колоквијум-и 40 ..........  

семинар-и/студије случаја 10   

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

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

*максимална дужна 2 странице А4 формата 

 

  


