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Студијски програм: Право (240 ЕСПБ) 

Врста и ниво студија: основне академске студије првог степена 

Назив предмета: Међународно трговинско право  

Наставник: Јелена Глушчевић 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 8 

Услов: Уписан  осми семестар, положен предмет Трговинско право,одслушан предмет и реализоване предиспитне 
обавезе 

Циљ предмета:  
Циљ предмета јесте  упознавање студената са суштином међународног трговинског права, основним појмовима, 
методама и изворима међународног трговинског права; начелима регулисања међународног трговинског права; 
субјектима међународних трговинских односа (оснивање, повезивање, заступање, реорганизација и престанак); 
уговорима робног промета, банкарским пословима и хартијама од вредности; Оспособљавање за процену 

сложености и применљивости правила у свом професионалном раду.  

Исход предмета:   
Након положеног испита студент је усвојио теоријска знања  из области међународног трговинског права и разуме 
његову  улогу и место у систему права; оспособљен за примену правила међународног трговинског права у 
уређивању правног промета робе, услуга и новца на међународном нивоу; оспособљен да стечена знања примени у 
доношењу пословних одлука и њихово критичко сагледавање у свом раду. 

Садржај предмета  
Теоријска настава: 1.Увод у предмет; Појaм и местo међународног трговинског права у систему права; 2.Начела 
савременог међународног трговинског права; 3.Извори међународног трговинског права; 4.Међународне 
организације активне на пољу међународног трговинског права; 5.Правни положај наших правних лица у 
иностранству и иностраних правних лица код нас;  6.Међународне трговинска арбитража; Уговори о међународном 
промету роба и услуга: Међународна продаја робе; Уговор о међународној продаји инвестиционе опреме; 7.Уговор 
о услугама у међународном промету: Посао посредовања у међународном промету; Посао заступања; Комисиони 
посао у међународном промету; Посао контроле робе у међународном промету; Посао лизинга; Посао кноw-хоw; 
Посао франшизинга; Послови дугорочне пословне сарадње.; 8.Уговори о извођењу инвестиционих радова у 

иностранству: Уговори о међународном консалтинг инжењерингу; Уговори о грађењу инвестиционих објеката у 
иностранству; 9.Међународно транспортно право; 10.Међународни банкарски послови: Кредитни послови са 
иностранством; Уговор о факторингу; Уговор о форфетингу; 11.Депозитни послови и неки специфични 
међународни банкарски послови; 12.Међународна плаћања: Појам и карактеристике; Извори права; Општа правила; 
Системи плаћања; 13.Инструменти и начин међународног плаћања; 13.Инструменти обезбеђења плаћања у 
међународном промету: Банкарска гаранција; Банкарско јемство и други инструменти обезбеђења плаћања; 
14.Међународне хартије од вредности: Појам и значај; Извори права; Меница у међународном промету; 15.Чек у 
међународном промету и остале хартије од вредности у међународном промету. 

Практична настава:  Ближе појашњавање неких од тема које се обрађују на предавањима, са посебним освртом на 
тумачење међународне трговинске арбитраже,  кључних уговора у о међународном промету роба и услуга, система 
плаћања идр. Дискусија одабраних тема уз активно учешће студената. Припрема колоквијума и испита. Евалуација 
реализоване наставе и анализа њених резултата. 

Литература:  

Основна: 
1.Ђуровић Р., Ћирић А.: Међународно трговинско право : општи део, Ниш, 2005. 

2.Ћирић А., Ђуровић Р: Међународно трговинско право : посебни део, Ниш, 2005. 

Допунска: 
1.Вилус Ј.ет ал: Међународно привредно право, Правни факултет Нови Сад, 2007. 
2.Ђуровић Р.: Међународно привредно право, Београд, 2004. 
3.Дршкић М.ет ал:  Међународно привредно уговорно право, Београд, 2005. 
4.Закон о арбитражи  и  други  пропратни закони 

Број часова  активне наставе Остали часови 

Предавања:4 Вежбе:4 Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 

Методе извођења наставе  
Предавања су аудиторна, и изводе се у амфитеатру са свим студентима.  Вежбе  се изводе по групама студената у 
слушаоницама и то:  (1) као аудиторне, где се даље разрађују  поједине теме са предавања и аналазирају уговори о 
међународном промету роба и услуга;  (2) као  показне, за представљање  међународне трговинске арбитраже, 
примера из праксе исл.; и (3) као, дискусионе за дискусију одабраних тема из пређеног градива;   
Предавања, вежбе, интерактивни метод; анализа случајева из праксе 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 20 писмени испит  

колоквијум-први 15 усмени испит 50 

колоквијум-други 15 укупно 100 

 


