
 
Спецификација предмета за књигу предмета 

Студијски програм  Мастер академске студије права - Општи смер 
Изборно подручје (модул)   
Врста и ниво студија Мастер академске студије 

II 
Назив предмета Право међународне продаје  
Наставник (за предавања) Проф. др Предраг Цветковић 

Доц. др Урош Здравковић 
Наставник/сарадник (за вежбе) Доц. др Урош Здравковић 
Наставник/сарадник (за ДОН)   
Број ЕСПБ  8 Статус предмета 

(обавезни/изборни) 
 Изборни 

Услов   
Циљ 
предмета 

 
 Стицање продубљених теоријских и практичних знања о закључивању и 
испуњавању уговора о међународној продаји робе и повезаних правних послова. 

Исход 
предмета 

 
 Овладавање потребним знањима и вештинама за самостално преговарање, 
закључивање и испуњавање обавеза из уговора о међународној продаји робе и за 
самостални истраживачки рад из ове области.  

Садржај предмета 
Теоријска 
настава 

     
Теоријска настава укључује општа и конкрентна питања права међународне продаје, 

као што су: унификација и хармонизација права међународне продаје; 
закључење уговора о продаји у међународном промету; предуговорна 
одговорност; механизми ограничења и искључења  уговорне одговорности; 
обавезе продавца и купца код уговора о међународној продаји; антиципативна 
повреда уговора; правна средства за случај повреде уговора; надокнада штете 
код уговора о међународној продаји; прелаз ризика и трошкова; застарелост 
потраживања код уговора о међународној продаји; иступање у међународном 
промету преко трећих лица; споразум о искључивој дистрибуцији као инструмент 
међународне пословне сарадње у области продаје робе; посао контроле 
квалитета и квантитета у међународном промету; обавеза и начин плаћања код 
уговора о међународној продаји; банкарске гаранције као средство обезбеђења 
испуњења обавеза из уговора о продаји и др. 

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

Креирање модела уговора о међународној продаји; симулација решавања 
трговинских спорова; анализа доступне судске и арбитражне праксе; анализа и 
тумачење извора права међународне продаје.  
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Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 
Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови 

3 1       

Методе 
извођења 
наставе 

 
Предавања  
Вежбе  
Консултације  
Студије случаја   
Дискусије  

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

0-10 писмени испит  

практична настава 0-15 усмени испит 51 
Колоквијуми 0-12  Посећеност предавања 0-4  
Семинари 0-8     

 


