
 
 
 

Спецификација предмета за књигу предмета 

Студијски програм  ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ПРАВА  
Изборно подручје (модул)   
Врста и ниво студија  ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ 
Назив предмета ПРАВО СПОЉНЕ ТРГОВИНЕ 
Наставник (за предавања) Проф. др Александар Ћирић  
Наставник/сарадник (за вежбе)   
Наставник/сарадник (за ДОН)   
Број ЕСПБ  12 Статус предмета 

(обавезни/изборни) 
изборни 

Услов  
Циљ 
предмета 

Програм предмета обухвата продубљено изучавање правила међународног и 
националног порекла којима се уређује спољнотрговински промет 
субјеката под суверенитетом Републике Србије, уз посебан акценат на 
изучавању структуре правила спољнотрговинског, царинског и девизног 
законодавства и апстраховању садржине и дејства принципа и начела на 
којима је ово законодавство засновано. У оквиру предмета изучавају се и 
релевантне норме права ЕУ и Светске трговинске организације, чије 
принципе и руководна начела усваја ново спољнотрговинско 
законодавство Републике Србије. Програм за циљ има изграђивање 
научне способности студената за практичну примену, теоријско 
уопштавање и антиципирање развоја норми којима се регулише 
спољнотрговински промет. 

 
 

Исход 
предмета 

 - стицање знања, вештине, способности и компетенције за самостално 
самостално решавање практичних и теоријских проблема и организације 
развојних и научних истраживања;   

-разумевање значаја домаћих, упоредно-националних, регионалних и 
универзалних правних извора за доношење пословних одлука и њихово 
критичко сагледавање; 

              -стицање стабилне основе за критичко размишљање и креативно и 
независно решавање практичних проблема;  

  -способност учешћа на међународним пројектима и комуникације на 
професионалном нивоу у саопштавању научно-истраживачких резултата. 

 
 

Садржај предмета 
Теоријска 
настава 

Предмет обухвата изучавање норми спољнотрговинског, девизног и царинског 
законодавства Републике Србије, међународних мултилатералних, 
регионалних и билатералних међудржавних споразума чији је примарни 
или секундарни циљ уређивање правила спољнотрговинског пословања, 



попут Споразума донетих у оквиру Светске трговинске организације, 
споразума о оснивању регионалних економских организација, 
билатералних споразума о слободној трговини. 

 
 

Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, 
студијски 
истражива-
чки рад) 

Анализа и интерпретација релевантних међународних и националних прописа 
из области спољне трговине; анализа доступне судске праксе (одлуке 
панела Светске трговинске организације и Европског суда правде); анализа 
припремних докумената међународних извора (фр. travaux préparatoires). 
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Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 
Предавањ
а 

Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови 

       

Методе 
извођења 
наставе 

•  Предавања  
• Индивидуалне консултације 
• Анализа примера из праксе 
• Писање правних докумената 
• Истраживачки пројекти 
• Групе за дискусију 

 
Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 
активност у току  
предавања 

 0-25 писмени испит  ??? 

практична настава  0-25 усмени испит  50 
колоквијуми       
семинари       
Списак тема по недељама 



1     Појам спољнотрговинског 
пословања 
Начела спољнотрговинског 
пословања 
Извори права спољне трговине 
 

  

2      
Субјекти спољнотрговинског 
пословања 
Предузећа као субјекти 
спољнотрговинског пословања 
Мултинационалне компаније 
Улога државе у регулисању 
спољнотрговинског промета 

 

  

3     Светска трговинска организација 
(СТО) 
Организација и начин рада СТО 
Правна природа правила СТО и 
однос са националним и 
нормама међународног порекла 

 
 

  

4     Принципи мултилатералног 
трговинског система: забрана 
дискриминације, слобода 
трговине, предвидљивост, 
промовисање конкуренције 
Општи споразум о царинама и 
трговини (GATT) 
Општи споразум о трговини 
услугама (GATS)  
Споразум о трговинским 
аспектима трговине правима  
интелектуалне својине (TRIPS) 
Остали споразуми из оквира СТО 
 

  

5     Решавање спорова у оквиру СТО 
 

  

6     Европска унија (ЕУ) 
Правила пословања на тржишту 
ЕУ 
Правно регулисање извоза и 
увоза 
Правила конкуренције као оквир 
за пословање на унутрашњем 
тржишту ЕУ 

  



 
7     Слобода трансфера робе у ЕУ: 

царинске обавезе, унутрашње 
опорезивање, квантитативна 
ограничењa 

 
 

  

8     Заједничка трговинска политика 
ЕУ (е. Common Commercial Policy) 
Слобода кретања лица и услуга у 
ЕУ 
Слобода кретања капитала у ЕУ 

 

  

9      Однос права СТО и ЕУ 
 

  

10     Регионални споразуми као 
инструменти регулисања спољне 
трговине 
Споразум о оснивању зоне 
слободне трговине у југоисточној 
Европи (CEFTA споразум) 
Билатерални споразуми 
Републике Србије о 
успостављању зона слободне 
трговине 

 

  

11      
Државна помоћ у праву СТО, ЕУ 
и Србије 

 

  

12     Административна ограничења: 
карактеристике и типови 
ограничења 
Међународна класификација 
административних ограничења 
Савремене тенденције у 
примени и контроли примене 
административних ограничења 

 

  

13     Структура и карактеристике 
Закона о спољнотрговинском 
пословању Републике Србије 
Спољна трговина контролисаном 
робом 
 

  

14     Структура и карактеристике 
Закона о девизном пословању 

  



Републике Србије 
Структура и карактеристике 
царинског законодавства 
Републике Србије  

 
15     Анализа одредби 

спољнотрговинског 
законодавства Републике Србије 
у светлу правила ЕУ и СТО  

 

  

 


