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Изборни

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.
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
Предмет изучавања ове дисциплине чине правни односи који настају из,
настава
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,
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истраживачки рад)

Симулација преговора, креирање модела уговора, case study.
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