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МЕЂУНАРОДНО РАТНО И ХУМАНИТАРНО  ПРАВО 

      Испитна питања:  

          1. Појам међународног ратног и хуманитарног права 
           2. Субјекти међународног ратног  и хуманитарног права 

           3. Извори међународног ратног  и хуманитарног права 
           4. Обавезујућа снага међународног  ратног и хуманитарног права 

           5. Принцип војне потребе 
           6. Објава рата 

           7. Ратно стање - појам и последице  наступања  
           8. Начини формалног окончања рата (ратног стања) 

           9. Припадници оружаних снага (борци) 
         10. Правни статус шпијуна 

         11. Правни статус страних држављана  у саставу једне стране у  сукобу 
         12. Правни статус страних плаћеника 

         13. Подручје ратних операција 
         14. Правни принципи у вези са  употребом средстава ратовања 

         15. Правни статус оружја која  проузрокују "непотребне патње" 
         16. Правни статус оружја за  масовно уништење 

         17. Правни принципи у вези са  начинима ратовања 
         18. Перфидије и ратна лукавства 

         19. Ратни плен 
         20. Појам и правни статус војних  и цивилних објеката 

         21. Подручја заштићена од борбених  дејстава 
         22. Правни статус санитетских  објеката 

         23. Правни статус културних добара 
         24. Основне карактеристике женевских  конвенција од 1949. и 1977. године 

         25. Правни статус рањеника, болесника  и бродоломника 
         26. Правни статус ратних заробљеника 

         27. Правни статус цивилног становништва 
         28. Правни статус жена у оружаним  сукобима 

         29. Правни статус деце у оружаним  сукобима 
         30. Правни статус странаца на  територији једне стране у  сукобу 

         31. Правни статус цивилне заштите  у оружаним сукобима 
         32. Правни статус новинара у  оружаним сукобима 
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         33. Правни статус свештеника у  оружаним сукобима 

         34. Правни статус санитетског  особља у оружаним сукобима 
         35. Правни статус лица која  нису под правном заштитом  женевских конвенција 

         36. Ратиште и оружане снаге  у поморском рату 
          37. Употреба подморница, подморских мина и торпеда 

         38. Право заплене у поморском  рату 
         39. Контрабанда 

         40. Поморска блокада 
         41. Ратиште и оружане снаге  у ваздушном рату 

         42. Начини и средства ваздушног ратовања 
         43. Појам и правна природа ратне окупације 

         44. Правни поредак на окупираној  територији 
         45. Положај цивилног становништва  на окупираној територији 

         46. Положај имовине на окупираној  територији 
         47. Правни положај парламентара 

         48. Војне конвенције 
         49. Споразуми о капитулацији и  примирју 

         50. Појам, врсте и карактеристике  неутралности 
         51. Права и обавезе неутралних  држава 

         52. Формални извори регулисања  унутрашњих оружаних сукоба 
         53. Одговорност државе за кршење  међународног ратног  и хуманитарног  права 

         54. Одговорност појединца за кршење  међународног ратног  и хуманитарног  
права  

      Литература:  

      Зоран Вучинић, Међународно ратно и  хуманитарно право, ЈП Службени гласник, 
Београд, 2006.  

           Начин полагања испита:  

    Испит се полаже усмено. Целокупна материја подељена је на три дела. Први део чине 
питања од 1-19, други део питања од 20-35, а трећи део питања од 36-54. Студент може 
сва три дела положити у току семестра у ком се одржава настава. Термини полагања 
одређују се у складу са договором и морају се поштовати. 

    Студенти  на завршном испиту полажу део, односно делове  које нису положили у 
току семестра. 

 


