Студијски програм: Економија и пословно управљање
Назив предмета: Међународно привредно право
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економија и пословање
Број ЕСПБ: 7
Услов:
Циљ предмета
Циљ наставног предмета је изучавање међународних извора права којима се уређује правни положај
привредних субјеката у међународном промету робе и услуга, као и изучавање уговора и других правних
послова који се у том промету појављују.
Исход предмета
Развијање знања будућег економисте о пословима међународног привредног права; упознавање са,
правном регулативом закључивања међународних уговора; савладавање технике решавања међународних
спорова који се односе на на међународни промет робе и услуга.
Садржај предмета
Теоријска настава
Увод у право: правни однос; субјекти права; објекти права; правна и пословна способност физичких и
правних лица; правна норма; извор права; правни систем. Стварно право: право својине, заложно право,
право службености. Облигационо право: појам, врсте и дејство уговора; закључење уговора; појам, врсте
штете; одговорност за штету; накнада штете. Појам, предмет и метод Међународног привредног права;
Место међународног привредног права у систему права; Конвенције и други извори међународног
привредног права; Аутономни извори међународног привредног права; Међународне организације од
значаја за међународно привредно право; Правно регулисање страних улагања; Међународна арбитража;
Међународни трговински уговори (Међународна продаја робе, Међународна продаја инвестиционе опреме,
Међународно посредовање, заступање и комисиони посао, Међународна контрола робе, Послови
међународног лизинга, франшизинга и уговора о know how, Послови међународне дугорочне пословне
сарадње, Уговори о извођењу инвестиционих радова у иностранству, Међународни транспортни уговори);
Међународно банкарско право (Међународне банкарске организације, Кредитни послови с иностранством,
Уговори о међународном факторингу и форфетирању, Међународна плаћања, Банкарска гаранција и други
инструменти обезбеђења у међународном привредном промету, Међународне хартије од вредности).
Практична настава
Вођење дискусије о појединим правним институтима, анализа примера из праксе и стицање практичних
знања. Групне и индивидуалне презентације, провера знања путем тест питања у циљу рекапитулације
градива и припреме за полагање колоквијума и испита.
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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

активност у току предавања

5

писмени испит

практична настава

5

усмени испит

колоквијум-и

30

..........

семинар-и

10

поена
50

