Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета
Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ
12
Услов
Циљ
предмета

Исход
предмета

ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ПРАВА
ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
МЕЂУНАРОДНО ТРГОВИНСКО ПРАВО
Проф. др Александар Ћирић
Проф. др Предраг Цветковић

Статус предмета
(обавезни/изборни)

изборни

Програм предмета обухвата продубљено изучавање порекла, садржине и
савременог развоја норми којима се уређује међународни промет робе,
услуга и новца, а у циљу стицања научних способности и академских
вештина, развоја креативних способности и овладавања специфичним
практичним вештинама из области Међународног трговинског права.
Програм укључује и анализу правнополитичког порекла настанка норми
Међународног трговинског права (правнополитичка и етиолошка анализа)
и његов однос са циљевима тих норми (телеолошка анализа), чиме се код
студената изграђује логичко-појмовни инструментаријум неопходан за
стицање компетенција предвиђених студијским програмом.
-стицање знања, вештине, способности и компетенције да се на основу
процене сложености, противречности и применљивости правила
Међународног трговинског права у уређивању правног промета робе,
услуга и новца на међународном плану, самостално решавају практичне и
теоријске проблеме и организују и остварују развојна и научна
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 повезивањa основних знања из различитих области
Међународног трговинског права и доприноса његовом развоју;
-способност учешћа на међународним пројектима и комуникације на
професионалном нивоу у саопштавању научно-истраживачких резултата;

Садржај предмета
Теоријска
Материја Међународног трговинског права подељена је у две, проблемски
настава
повезане целине: Општи део (Међународно економско право) и Посебни

део (Међународно пословно право). Општи део изучава правила којима се
установљава правни оквир за заснивање конкретних међународних
економских односа и одређују границе слободе њиховог настанка, и то:
појам, предмет и место Међународног трговинског права у правном
систему; изворе; субјекте и начела Међународног трговинског права;
спољнотрговинску, царинску и девизну регулативу Републике Србије;
међународне трговинске арбитраже. Посебни део бави се општим
питањима међународног привредног уговорног права (правила о
предуговорној одговорности, клаузулама егзонерације и закључивању
уговора), потом уговорима међународног промета, као и вишим облицима
међународне пословне сарадње, укључујући и право страних улагања.
Практична
настава
(вежбе,
ДОН,
студијски
истраживачки рад)
Литература
1
2
3
4
5

Креирање модела привредних уговора; симулација решавања трговинских
спорова; анализа доступне судске и арбитражне праксе; анализа
међународних докумената (конвенцијско право, модели закони,
релевантни национални извори) и припремних докумената међународних
извора (фр. travaux préparatoires ) .

Александар Ћирић, “Међународно трговинско право : општи део”, Ниш, 2012, 257
стр.
Александар Љ. Ћирић, “Међународно трговинско право : општи део”, Ниш, 2010,
572. стр;
Александар Ћирић, Радомир Ђуровић, “Међународно трговинско право : посебни
део” Ниш, 2005, 420 стр;
Радован Вукадиновић, “Међународно пословно право“, Крагујевац, 2012;
Младен Драшкић, Маја Станивуковић, „Уговорно право међународне трговине“,
Београд, 2005, 509. стр

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавањ Вежбе
ДОН
Студијски истраживачки рад
Остали часови
а
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
0-25
предавања
практична настава
0-25
колоквијуми
семинари
Списак тема по недељама
1

писмени испит

???

усмени испит

50

Појам, предмет и порекло
Међународног трговинског
права (МТП)
Место МТП у правном
систему

2

Начела
међународног
трговинског права
Начело слободе трговине
Начело слободе саобраћаја
Начело
најповлашћеније
нације
Начело
националног
третмана

3

Субјекти МТП
Држава као субјект МТП
Међународне организације
као субјекти МТП

4

Светска
организација

5

Јединствено
Европске уније

6

Комисија УН за међународно
трговинско
право
(UNCITRAL)
Међународне
финансијске
организације (Међународни
монетарни
фонд,
Међународна
банка
за
обнову
и
развој,
Међународна
финансијска
корпорација,
Мултилатерална агенција за
инвестиционе
гаранције,

трговинска
тржиште

Међународни
центар
за
решавање
инвестиционих
спорова).
7

Извори
МТП:
појам,
критеријуми поделе, основне
карактеристике
Унификација
и
хармонизација
права
међународне трговине
Правно-политички
„ratio“
хармонизације
и
унификације
Конвенцијско право, модели
закони,
извори
„меког
нормативитета“ (е „Soft law“)

8

Право Европске уније као
извор
Међународног
трговинског права
Право Светске трговинске
организације
као
извор
Међународног трговинског
права
Глобализација као покретач
развоја
формално-правног
оквира
међународних
економских односа

9

10

Међународно
пословно
право: појам и предмет
изучавања
Појам
Међународне
пословне операције
Општа питања Међународног
пословног права : закључење
уговора и клаузуле егзонерације
Уговор
о
међународној
продаји робе: појам и извори
регулисања
Бечка
конвенција
о
уговорима о међународној
продаји робе
Испуњење
уговора
о
међународној продаји робе

Одговорност за неиспуњење
уговора
Дејства раскида уговора
11

Заједничка правила за уговор
о међународној продаји робе
Застарелост из уговора о
међународној продаји робе
Прелаз ризика и трошкова
код међународне продаје
робе

12

Иступање у међународном
правном
промету
преко
трећих лица

13

Уговор о осигурању у
међународном промету
Основи
међународног
транспортног права
Уговор
о
грађењу
у
међународном промету
Уговор о инжењерингу у
међународном промету

14

Уговор о лизингу
Уговор о факторингу
Уговор о бартеру
Уговор о лону
Туристички
послови
иностранством

15

са

Међународна
плаћања:
акредитив,
кредитни
послови, банкарске гаранције
Усаглашавање облигационог
права Републике Србије са
изворима
међународног
карактера: циљеви, методи и
динамика.

