
 
 
 

Спецификација предмета за књигу предмета 

Студијски програм  ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ПРАВА 
Изборно подручје (модул)  
Врста и ниво студија  ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ 
Назив предмета ПРАВО СПОЉНЕ ТРГОВИНЕ 
Наставник (за предавања) Проф. др Александар Ћирић, проф. др Предраг Цветковић  
Наставник/сарадник (за вежбе)   Асс. Урош Здравковић 
Наставник/сарадник (за ДОН)  
Број ЕСПБ  6 Статус предмета 

(обавезни/изборни) 
 Изборни 

Услов  
Циљ 
предмета 

Циљ предмета је изучавање националних и међународних правних правила 
којима се уређује правни режим спољнотрговинског пословања. Задатак 
предмета је да, као научно-наставна дисциплина, студентима пружи знања о 
изворима и начелима правног регулисања спољне трговине, основним 
принципима спољнотрговинског пословања, структури правила 
спољнотрговинског, царинског и девизног законодавства и апстраховању 
садржине и дејства принципа и начела на којима је ово законодавство 
засновано,  с крајњим циљем оспособљавања студената за разумевање, 
целисходну примену и тумачење правила којима се наведена питања уређују.   

 
Исход 
предмета 

 -стицање знања, вештине, способности и компетенције за самостално решавање 
практичних и теоријских проблема;   

-разумевање значаја домаћих, упоредно-националних, регионалних и универзалних 
правних извора којима се уређује спољнотрговинско пословање, као и њихово 
критичко сагледавање. 
 

 
Садржај предмета 
Теоријска 
настава 

    У оквиру предмета изучавају се норме 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 

Решавање практичних задатака осмишљених у циљу разумевања примене 
бројних правила спољнотрговинског, девизног и царинског законодавства; 
анализа праксе решавања спорова у оквиру Светске трговинске 
организација. 

 



истражива-
чки рад) 

Литература 
  Александар Ћирић, “Право спољне трговине”,  Ниш, 2013, 273 стр. 
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 
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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 поена 
активност у току  
предавања 

 0-15 писмени испит   

практична настава  0-20 усмени испит  50 
колоквијуми  0-8     
семинари  0-7     
Списак тема по недељама 
1     Појам спољнотрговинског 

пословања; 
Начела спољнотрговинског 
пословања; 
Извори права спољне трговине.  

 

  

2     Субјекти спољнотрговинског 
пословања; 
Предузећа као субјекти 
спољнотрговинског пословања. 
 

  

3      Мултинационалне компаније; 
Улога државе у регулисању 
спољнотрговинског промета; 
 

  

4     Међународне организације чија је 
делатност од значаја за регулисање 
спољнотрговинског пословања; 
Светска трговинска организација 
(СТО). 

  



 
 

 

5      
Извори права СТО; 
Регулаторна функција СТО; 
Начела СТО; 
Правна природа СТО; 
Решавање спорова у оквиру СТО. 

  

6     Јединствено тржиште Европске 
уније. 
 

  

7     Административна ограничења: 
карактеристике и типови 
ограничења; 
Међународна класификација 
административних ограничења; 
Савремене тенденције у примени 
и контроли примене 
административних ограничења.  
 

  

8      Мере спољнотрговинских 
ограничења у праву Србије; 
Контрола и праћење 
спољнотрговинског промета. 
 
 

  

9     Државна помоћ у праву Србије; 
Зоне слободне трговине и царинске 
уније. 
 

  

10     Споразум CEFTA; 
Билатерални споразуми Републике 
Србије о успостављању зона 
слободне трговине. 

 

  

11     Слободне царинске зоне. 
 

  

12     Обавезе предузећа у пословању са 
иностранством; 
Увоз и извоз робе. 

 

  

13     Посебни облици спољнотрговинског 
промета. 
Услуге у спољнотрговинском 
промету. 

  



 
14      Царински прописи; 

Основне одредбе царинског 
закона; 
Начела царинског закона; 
Царински надзор и контрола; 
Обавеза плаћања увозних дажбина. 

  

15      Царински поступци; 
Општи царински поступци; 
Посебни царински поступци. 
 

  

 


