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Студијски програм
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Врста и ниво студија
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Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ
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Статус предмета
(обавезни/изборни)

Обавезни

Програм предмета обухвата 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 и способности процене сложености, противречности и
применљивости правила Међународног трговинског права у уређивању правног
промета робе, услуга и новца на међународном плану; разумевање значаја
домаћих, упоредно-националних, регионалних и универзалних правних извора за
доношење пословних одлука и њихово критичко сагледавање; стицање стабилне
основе за даље професионално усавршавање.

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; објекте међународних трговинских
односа; решавање међудржавних трговинских спорова. 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
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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.
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Александар Ћирић, Радомир Ђуровић, “Међународно трговинско право : посебни
део” Ниш, 2005, 420 стр.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе
ДОН
Студијски истраживачки рад
Остали часови
4
1
Методе
извођења
наставе

•
•
•
•
•
•
•

предавања
вежбе
колоквијуми
тестови
часови семинара (презентација и дискусија семинарских радова студената)
индивидуалне консултације
истраживачки пројекат (рад студената у истраживачким групама)

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена
Завршни испит
активност у току
0-15
писмени испит
предавања
практична настава
0-20
усмени испит
колоквијуми
0-8
семинари
0-7
Списак тема по недељама
1
Назив, појам и предмет МТП;
Појам, врсте и особине извора
МТП;
Извори МТП из националног
законодавства;
Извори МТП међународног
карактера;
Аутономни извори МТП (Lex
mercatoria);
Извори МТП меког нормативитета –
„Soft Law”;
Појам и методи хармонизације и
унификације извора МТП;
„Модели – закони“ ;
Метод креирања правних

поена
50

докумената.

2

Начело слободе међународне
трговине;
Монопол и преференцијални
положај;
Начело недискриминације и
начело пропорционалности;
Начело забране повреде права
конкуренције на тржишту;
Начело слободе комуникација и
слободе транзита;
Начело
слободе
трансфера
капитала;
Начело (стандард)
најповлашћеније нације (појам,
основ и начин примене, елементи
и врсте);
Примена, ограничења и изузеци
од највећег повлашћења;
Национални третман и начело
реципроцитета.

3

Држава као субјект МТП;
Имунитет државе од имовинске
одговорности;
Царинске уније и зоне слободне
трговине;
Споразум CEFTA;
Слободне царинске зоне;
Конференција Уједињених нација
о трговини и развоју – UNCTAD;
Комисија УН за међународно
трговинско право – UNCITRAL;
Међународна трговинска комора
(ICC).

4

Општи споразум о царинама и
трговини
GATT
(опште
карактеристике и начела);
Од GATT -а до Светске трговинске
организације (СТО);
Органи и начин одлучивања у
СТО;
Начела деловања СТО;

Улога и циљеви СТО;
Регулаторна функција СТО;
Извори права и карактеристике
правног система СТО;
Правна природа права СТО;
Чланство у СТО и положај Србије.
5

Утицај међународних
финансијских организација на
савремене међународне
трговинске односе (МТО);
Међународни монетарни фонд;
Група Светске банке;
Европска унија (опште напомене,
настанак и циљеви јединственог
тржишта ЕУ),
Начела јединственог тржишта ЕУ
Однос ЕУ и Србије;
Заједница независних држава;
Северно-амерички споразум о
слободној трговинској размени –
NAFTA и остале међународне
регионалне организације.

6

Трговачка друштва као субјекти
МТП (опште напомене и статусни
положај);
Назив, појам и карактеристике
транснационалних
компанија
(ТНК);
Начин пословања и контрола
управљања ТНК;
Назив, појам, карактеристике и
делатност “off shore” компанија;
Разлози оснивања“off shore”
компанија;
Роба као објект МТП;
Услуге као објект МТП;
Новац као објект МТП;
Решавање
међудржавних
трговинских
спорова
(опште
напомене);
Опште карактеристике и правни
оквири
решавања
спорова
између држава-чланица СТО.
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Међународно пословно право:
појам и предмет изучавања;
Појам Међународне пословне
операције;
Општа питања Међународног
пословног права;
Преговори за закључење уговора;
Понуда;
Прихват понуде;
Клаузуле егзонерације.

8

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.

9

Заједничка правила за уговор о
међународној продаји робе;
Застарелост
из
уговора
о
међународној продаји робе;
Конвенција о застарелости из
уговора о међународној продаји
робе;
Прелаз ризика и трошкова код
међународне продаје робе;
INCOTERMS клаузуле.

10

11

Иступање
у
међународном
правном промету преко трећих
лица;
Уговор о заступању, посредовању
и комисиону;
Уговор
о
међународној
дистрибуцији;
Уговор о франшизингу;
Уговор о контроли квалитета и
квантитета
у
међународном
промету;
Уговор о осигурању у
међународном промету;
Уговор о грађењу у међународном

промету;
Уговор о инжењерингу у
међународном промету;
12

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

са

13

Међународна плаћања;
Кредитни
послови
са
иностранством;
Банкарске гаранције;
Међународни
документарни
акредитив;
Клиринг.

14

Виши облици међународне
пословне сарадње;
Појам и врсте страних улагања;
Међународни и национални извори
права страних улагања;
Третман страних улагања;
Заштита страних улагања.
Правни режим страних улагања у
Републици Србији;
Полазне основе Закона о страним
улагањима Републике Србије;
Формалноправни основ страних
улагања;
Улагање по основу уговора о
концесији.
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