
 
 
 

Спецификација предмета за књигу предмета 

Студијски програм  МАСТЕР  АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ПРАВА 
Изборно подручје (модул)  
Врста и ниво студија  МАСТЕР  АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ 
Назив предмета ПРАВО МЕЂУНАРОДНЕ ПРОДАЈЕ  
Наставник (за предавања) Проф. др Александар Ћирић  

Проф. др Предраг Цветковић 
Наставник/сарадник (за вежбе) Проф. др Предраг Цветковић  
Наставник/сарадник (за ДОН)   
Број ЕСПБ 8 Статус предмета 

(обавезни/изборни) 
 изборни 

Услов   
Циљ 
предмета 

 
 Продубљивање знања о правилима и прописима за закључивање и испуњавање 
уговора о међународној продаји робе.  

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 

     
Материја Права међународне продаје бави се општим и конкрентним питањима 

међународног привредног уговорног права, где се, пре свега, убрајају: 
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 

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 ) .  

 



истражива-
чки рад) 
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Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 
Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови 
 ???  ???    ???  ??? 

Методе 
извођења 
наставе 

  
  
 Предавања  
 Вежбе  
 Консултације  
 Студије случаја  
 Семинарски радови  
 Дискусије  
 

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      

Уговор о међународној продаји робе 
као основни посао трговачки посао, 
особености међународних трговинских 
послова  
 

  

2      
Извори права међународне продаје, 
област примене конвенције уједињених 

  



нација о уговорима о међународној 
продаји, искључење примене 
конвенције вољом уговорних страна, 
искључење конвенције вољом 
уговорних страна, резерве  
 

3      
Тумачење Конвенције УН о уговорима 
о међународној продаји робе и 
попуњавање правних празнина  
 

  

4      
Настанак уговора о међународној 
продаји, форма уговора, остала питања 
која су од значаја за настанак уговора, 
вођење преговора, да ли преговори 
обавезују на закључивање уговора, 
одговорност за вођење преговора  
 

  

5      
Понуда и прихват понуде, време и 
место настанка уговора, закључивање 
уговора електронским путем  
 

  

6      
Правно дејство уговора о међународној 
продаји робе – oбавеза продавца да 
испоручи робу и преда документе: 
место, време и начин испоруке  
 

  

7      
Tранспортни и други пратећи 
трошкови, прелазак ризика са продавца 
на купца  
 

  

8      
Обавеза продавца да испоручи 
саобразну робу, несаобразност робе 
због тога што нема уговорена својства, 
несаобразност робе кад уговором нису 
одређена њена својства, време, место и 
начин утврђивања саобразности робе, 
Како се утврђује саобразност робе, 
место, време, начин  
 

  

9      
Одговорност продавца за правне 
недостатке робе  
 

  

10      
Основне обавезе купца – обавеза купца 
да плати цену и да прими робу; право 
купца на приговор на стање испоручене 
робе  

  



 
11      

Права купца у случају повреде уговора 
од стране продавца, услови за 
коришћење правних средстава, 
алтернативност избора, право промене 
избора  
 

  

12       
 
Правна средства усмерена на испуњење 
уговора о међународној продаји робе 
 

  

13      
Право на раскид уговора о 
међународној продаји робе  
 

  

14      
Прелазак ризика и трошкова са 
продавца на купца  
 

  

15      
Судска и арбитражна пракса у 
предметима међународне продаје 
 

  

 


