
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ 
ПРЕДМЕТ: МЕЂУНАРОДНО ТРГОВИНСКО ПРАВО 
 
 
ИСПИТНА ПИТАЊА ИЗ МЕЂУНАРОДНОГ ТРГОВИНСКОГ ПРАВА (МТП) 
 
А) ОПШТИ ДЕО 
 
1. Назив, појам и предмет МТП (стр. 1-6.) 
2. Појам, врсте и особине извора МТП (стр. 21-23.) 
3. Извори МТП из националног законодавства (стр. 23-27.) 
4. Извори МТП међународног карактера (стр. 27-30) 
5. Аутономни извори МТП (Lex mercatoria) (стр. 30-31) 
6. Извори МТП меког нормативитета – „Soft Law” (стр. 31-32) 
7. Појам и методи хармонизације и унификације извора МТП (стр. 33-36) 
8. „Модели – закони“ (стр. 36-37) 
9.  Метод креирања правних докумената (стр. 38.) 
10. Начело слободе међународне трговине (стр. 47-50.) 
11. Монопол и преференцијални положај (стр. 50-52.) 
12. Начело недискриминације и начело пропорционалности (стр. 52-54.) 
13. Начело забране повреде права конкуренције на тржишту (стр. 54-55.) 
14. Начело слободе комуникација и слободе транзита (стр. 55-56) 
15. Начело слободе трансфера капитала (стр. 56-59.) 
16. Начело (стандард) најповлашћеније нације (појам, основ и начин примене, 
елементи и врсте) (стр. 64-67.) 
17. Примена, ограничења и изузеци од највећег повлашћења (стр. 68-71.) 
18. Национални третман и начело реципроцитета (стр. 71-74.) 
19. Држава као субјект МТП (стр. 82-86; 89-90.) 
20. Имунитет државе од имовинске одговорности (стр.86-89.) 
21. Царинске уније и зоне слободне трговине (стр. 91-92.) 
22. Споразум CEFTA (стр. 93-94.) 
23. Слободне царинске зоне (стр. 96-99.) 
24. Конференција Уједињених нација о трговини и развоју – UNCTAD и Комисија 
УН за међународно трговинско право – UNCITRAL (стр.  104-106) 
25. Међународна трговинска комора (ICC) (стр. 108.) 
26. Општи споразум о царинама и трговини - GATT (опште карактеристике и 
начела) (стр. 113-117.) 
27. Од GATT -а до Светске трговинске организације (СТО) (стр. 117-119.) 
28. Органи и начин одлучивања у СТО (стр. 120-122.) 
29. Начела деловања СТО (стр. 122-124.) 
30. Улога и циљеви СТО (стр. 124-125.) 
31. Регулаторна функција СТО (стр. 126- 127.) 
32. Извори права и карактеристике правног система СТО (стр. 127-131.) 
33. Правна природа права СТО (стр. 131.) 
34. Чланство у СТО и положај Србије (стр. 132-135.) 
35. Утицај међународних финансијских организација на савремене 
међународне трговинске односе (МТО) (стр. 140-141.) 
36. Међународни монетарни фонд (оснивање, чланство и оснивачки 
капитал) (стр. 141-143.) 



37. Принцип деловања и циљеви Фонда (стр. 143-145.) 
38. Одобравање кредита земљама – чланицама (стр. 145.) 
39. Међународна банка за обнову и развој (IBRD) (стр. 146-150.) 
40. Међународно удружење за развој (IDA) (стр. 150-151.) 
41. Међународна финансијска корпорација (IFC) (стр. 151-152.) 
42. Мултилатерална агенција за инвестиционе гаранције (MIGA) (стр. 152-153.) 
43. Међународни центар за решавање инвестиционих спорова (ICSID) (стр. 154-
156) 
44. Европска унија (опште напомене, настанак и циљеви јединственог 
тржишта ЕУ) (стр. 165-168.) 
45. Начела јединственог тржишта ЕУ (опште напомене и слобода кретања робе) 
(стр. 168-170) 
46. Начело слободе пружања услуга на јединственом тржишту ЕУ (стр. 170-172) 
47. Слобода кретања лица и радне снаге на јединственом тржишту ЕУ (стр. 172-
173.) 
48. Слобода трансфера капитала на јединственом тржишту ЕУ (стр. 173-174.) 
49. Однос ЕУ и Србије (стр. 179-182.) 
50. Заједница независних држава (стр. 182-184) 
51. Северно-амерички споразум о слободној трговинској размени – NAFTA и 
остале међународне регионалне организације (стр. 184-186) 
52. Трговачка друштва као субјекти МТП (опште напомене и статусни положај) 
(стр. 194-195) 
53. Назив, појам и карактеристике транснационалних компанија (ТНК) (стр. 196-
200) 
54. Начин пословања и контрола управљања ТНК (стр. 202-208) 
55. Назив, појам, карактеристике и делатност “off shore” компанија (стр. 209-213.) 
56. Разлози оснивања“off shore” компанија (стр. 213-216.) 
57. Роба као објект МТП (стр. 222-225.) 
58. Услуге као објект МТП (стр.225-229.) 
59. Новац као објект МТП (стр. 229-233.) 
60. Решавање међудржавних трговинских спорова (опште напомене) (стр. 238.) 
61. Опште карактеристике и правни оквири решавања спорова између држава-
чланица СТО (стр. 239-246.) 
 
Б) ПОСЕБНИ ДЕО 
 
1. Појам међународне пословне операције (стр. 4-6.) 
2. Преговори за закључење уговора у међународном пословном 
промету (појам, правни значај, писмо о намерама) (стр. 7-9.) 
3. Предуговорна одговорност и „merger“ клаузула (стр. 9-13) 
4. Понуда за закључење уговора у међународном промету (стр. 13-19.) 
5. Опозив понуде (стр. 19-21.) 
6. Прихват понуде (стр. 21-30.) 
7. Моменат закључења уговора у међународном промету (стр. 30-31.) 
8. Појам и врсте клаузула егзонерације (неодговорности) (стр. 32-35) 
9. Клаузуле егзонерације у изворима међународног аутономног 
трговачког права (стр. 40-43.) 
10. Уговор о међународној продаји робе (појам, критеријуми 
дефинисања и извори права) (стр. 46-50.) 



11. Конвенција ОУН о уговорима о међународној продаји робе (Бечка 
конвенција- БК) (стр. 50-55.) 
12. Форма уговора у режиму БК (стр. 55-57.) 
13. Обавеза испорука робе ( рок, место, начин) (стр. 58-65.) 
14. Амбалажа робе (стр. 66-67.) 
15. Обавеза продавца на предају робних докумената (стр. 67-68.) 
16. Обавеза продавца на испоруку робе саобразне уговору (стр. 69-73.) 
17. Обавеза продавца на испоруку робе без правних мана (стр. 73-74.) 
18. Обавеза купца да плати цену (стр. 75-80.) 
19. Обавеза купца да прими испоруку (стр. 81.) 
20. Појам битне повреде уговора према БК (стр. 82-83.) 
21. Правна средства купца за случај продавчеве повреде уговора (стр. 84-88.) 
22. Правна средства продавца за случај купчеве повреде уговора (стр. 89-91.) 
23. Одговорност продавца и купца за антиципативну повреду уговора (стр. 91-98.) 
24. Право на надокнаду штете код уговора о међународној продаји 
(карактеристике и методе) (стр. 98-99.) 
25. Надокнада конкретне и апстрактне штете код уговора о продаји (стр. 99-102.) 
26. Право на камату код уговора о продаји (стр. 103-104.) 
27. Ослобођење страна од уговорне одговорности у режиму БК (стр. 104-107.) 
28. Претпоставке за раскид, дејство и обавезе страна након раскида 
уговора о продаји (стр. 107-109.) 
29. Посебне врсте међународне продаје (стр. 111-119.) 
30. Прелаз својине, ризика и трошкова код међународне продаје (стр. 119-123.) 
31. Прелаз ризика и трошкова уз примену „Инкотермс“ правила (стр. 124-125) 
32. Врсте и карактеристике клаузула „Инкотермс“ (стр.126, 128, 131, 134, 136, 139, 
142, 144, 147, 150, 152, 154, 157.) 
33. Застарелост потраживања из уговора о међународној продаји робе 
(опште напомене и рокови застарелости) (стр. 160-163.) 
34. Прекид и застој застарелости према Конвенцији о застарелости 
потраживања (стр. 163-166.) 
35. Уговор о међународном трговинском заступању (појам и извори 
права) (стр. 168-172.) 
36. Уговорне стране, закључење и врсте уговора о међународном 
трговинском заступању (стр. 172-175.) 
37. Обавезе и права уговорних страна и престанак уговора о 
међународном трговинском заступању (стр. 175-177.) 
38. Међународно трговинско посредовање (стр. 180-184.) 
39. Комисиони посао у међународном промету (појам и врсте) (стр. 184-187.) 
40. Комисиони посао у међународном промету (закључење, права и 
обавезе и односи између комитента и трећег лица) (стр. 187-191.) 
41. Споразум о међународној дистрибуцији (појам и карактеристични 
елементи) (стр. 191-196.) 
42. Правно дејство споразума о дистрибуцији и разлике од послова 
заступања (стр. 196-197.) 
43. Уговор о франшизингу (стр. 199-203.) 
44. Међународни посао ускладиштења (стр. 205-210.) 
45. Посао контроле квалитета и квантитета робе у међународном 
промету (стр. 211-215) 
46. Уговор о осигурању и реосигурању у међународном промету (појам 
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