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Циљ предмета 

Циљ изучавања предмета је да се студентима омогући стицање теоријских и практичних знања о уговорима 

међународног пословног промета, кроз њихово изучавање са аспекта домаћег и упоредног права, и 

међународних конвенција. Притом је и циљ да се студентима омогући праћење правне регулативе у 

области закључивања и дејства уговора међународног пословног промета, кроз примере из судске и 

арбитражне праксе, како би се адекватно оспособили за њену примену у пословној пракси. 

Исход предмета  

Развијање знања будућег економисте о правним аспектима међународних пословних трансакција, и o 

најзначајнијим уговорима међународног пословног промета; упознавање са правном регулативом 

закључивања међународних пословних уговора; овладавање техником решавања међународних спорова у 

међународном промету робе и услуга.  

Садржај предмета 

Теоријска настава  

Међународни уговорни односи (појам и значај, елементи иностраности у уговорним односима, национални 

системи права и међународни уговорни односи, унификација и хармонизација уговорног права, 

међународне конвенције, Принципи европског уговорног права и УНИДРОИТ Принципи међународних 

трговинских уговора, закључење међународних пословних уговора, стандардне заштитне клаузуле у 

међународним пословним уговорима, правни основи престанка међународних пословних уговра, решавање 

спорова проистеклих из међународних пословних уговора, међународна трговинска арбитража); 

Међународна продаја робе (уговор о међународној продаји, Конвенција УН о уговорима о међународној 

продаји робе (Бечка конвенција); Уговори о трговинским услугама (уговор о посредовању у међународном 

пословном промету, уговор о међународном трговинском заступању, уговор о комисиону у међународном 

пословном промету, уговор о контроли у међународном промету, уговор о осигурању робе у међународном 

транспорту, уговор о грађењу); Уговори о међународном превозу робе (уговори о превозу робе 

железницом, друмом, поморским и ваздушним путем - основна заједничка правила, какатеристике, извори 

права); Уговори о вишим облицима привредне сарадње (уговор о финансијском лизингу, уговор о 

франшизингу; уговор о факторингу, уговор о лиценци, уговор о дистрибуцији); Други значајни уговори 

међународног пословног промета; Решавање спорова из међународног пословног промета (судови, 

међународне трговинске арбитраже). 

Практична настава  

Вежбе, колоквијуми, други облици наставе кроз активно укључивање студената, студијски истраживачки 

рад, студије случајева, семинарски радови. 
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Број часова активне наставе Теоријска настава: 3 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе: Теоријска настава, практична настава, самостални рад студената, консултације 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 5 писмени испит  

практична настава 5 усмени испит 30 

колоквијум-и 40 ..........  

семинар-и 20   
  


