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Назив предмета Међународни трговачки уговори 
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Изборни 

Услов   

Циљ 
предмета 

Циљ предмета је стицање неопходних теоретских знања о правилима за 
закључивање и извршење трговачких  уговора са елементом међународности, као 
истицање вештина за примену тих правила у пракси. Задатак изучавања ове 
дисциплине је разумевање принципа и норми садржаних у бројним 
међународним и националним изворима који на непосредан или непосредан 
начин уређују закључивање и извршење уговора који су најзаступљенији у 
међународном трговачком промету. 

Исход 
предмета 

Овладавање потребним знањима и вештинама за самостално преговарање, 
закључивање и испуњавање обавеза из међународних трговачких уговора. 

Стицање неопходних знања у погледу правне заштите и правних средстава у 
случају повреде обавеза из међународних трговачких уговора. 

 

Садржај предмета 

Теоријска 
настава 

   Предмет изучавања ове дисциплине чине правни односи који настају из, 
или у вези са међународном трговачком операцијом. Реч је о генеричком 
појму који обухвата све врсте правних односа, чији су предмет промет робе, 
услуга и новца у међународним трговачким односима. 
У оквиру ове дисциплине изучавају сеопшта и конкретна питања у вези 
закључивања и испуњења обавеза из међународних трговачких уговора. 
Акцентат изучавања је, пре свега, усмерен на закључење и испуњење 
уговора о међународној продаји робе. Поред  уговора о међународној 
продаји робе, изучава се читав низ уговора који су у функцији извршења 
овог уговора. Ради се о уговорима пружању услуга, који се често означавају 
акцесорним, или пратећим пословима, као што су уговори о: посредовању; 
заступању; комисиону; складиштењу; дистрибуцији; превозу; осигурању и 
реосигурању и др.  Поред наведене групе, у међународне трговачке 
послове спадају и уговори о лизингу, франшизингу, факторингу, форфетингу, 
грађењу и инжењерингу, уговори о пружању туристичких и других врста 
услуга.     

 

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

Симулација преговора, креирање модела уговора, case study. 
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Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови 

 4 2      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 поена 

активност у току  
предавања 

 0-15 писмени испит   

практична настава  0-10 усмени испит  50 

колоквијуми  0-20     

семинари  0-5     

Списак тема по недељама 

1     Преговори за закључење 
уговора 
Појам и карактеристике 
преговора 
Писмо о намерама 
Правно дејство преговора и 
предуговорна одговорност 

  

2     Понуда за закључење 
уговора 
Прихват понуде 
Моменат закључења 
уговора 
Клаузуле егзонерације 

  

3     Уговор о међународној продаји 
робе 
Извори права 
Конвенција УН о уговорима о 
међународној продаји робе 
(Бечка конвенција – БК) 
 

  

4    
Основне обавезе продавца код 
уговора о међународној продаји 
робе 

 

 



5     Основне обавезе купца код уговора 
о међународној продаји робе 

  

6     Битна повреда уговора у режиму 
БК 
Правна средства купца и продавца 
за случај повреде уговора о 
међународној продаји робе 
Карактеристике и методе 
надокнаде штете у режиму БК 
Раскид уговора у режиму БК и 
обавезе уговорних страна након 
раскида 

  

7   Одговорност за антиципативну 
повреду уговора 
Ослобођење страна од 
одговорности за повреду уговора 

 

8     Прелазак ризика и трошкова код 
уговора о међународној продаји 
робе 

  
 

9     Иступање у међународном 
промету преко трећих лица 
Уговор о међународном 
трговинском заступању 
Уговор о међународном 
трговинском посредовању 
Уговор о комисиону у 
међународном промету 

  

10     Уговор о међународној 
ексклузивној дистрибуцији 
Уговор о међународном 
франшизингу 

  

11   Међународни посао ускладиштења 
Уговор о контроли квалитета и 
квантитета у међународном 
промету 

 

12     Уговор о осигурању и реосигурању 
у међународном промету 
Уговор о грађењу у међународном 
промету 
Уговор о инжињерингу у 
међународном промету 

  

13     Уговор о лизингу 
Уговор о факторингу 
Уговор о форфетингу 

  

14     Уговор о оптремању (шпедицији) у 
међународном промету 
Уговор о бартеру 

  



Уговор о лону 

15     Туристички послови са 
иностранством 

  

 


