
 

Студијски програм/студијски програми : Mеђународне студије 
Врста и ниво студија: Основне академске студије 
Назив предмета:  Међународно пословно право 
Наставник (Презиме, средње слово, име): проф. др Граић Степановић  M.Сања  
Статус предмета: Обавезан 
Број ЕСПБ: 5 
Услов: 
Циљ предмета 
Међународно пословно право јесте научна дисциплина која за предмет изучавања има односе између привредних 
субјеката које карактерише присуство елемента иностраности. Са садржинског аспекта, курс је конципиран тако да се 
као основне области изучавања јављају Увод у међународно пословно право, Међународно компанијско право, 
Међународно уговорно пословно право, Међународно финансијско и право хартија од вредности. 
Исход предмета  
Похађање курса омогућава упознавање са основним упоредно-правним, затим решењима транснационалног пословног 
права, као и позитивно-правним определењима домаће легислативе у домену компанијског, трговинског, уговорног и 
финансијског права. По окончању наставе, очекује се да студент стекне основе заокруженог теоријског знања, са једне, 
као и да овлада вештином примене кључних института и правила ове дисциплине у појединачним случајевима и 
практичним ситуацијама, са друге стране. Исход учења такодје подразумева способност прикупљања и тумачења 
релевантних података, односно примене стечених знања у циљу решавања проблемских ситуација у непознатом 
окружењу 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Појам, предмет, начела и историјат Међународног пословног права,   Извори и унификација правила Међународног 
пословног права,    Субјекти Међународног пословног права,    Појам, извори и закључење посла међународне 
купопродаје,    Права, обавезе и одговорност уговорних страна у послу међународне купопродаје,    Уговор о заступању, 
Уговор о посредовању, Уговор о комисиону,     Уговор о контроли квалитета, Уговор о ускладиштењу, Уговор о 
шпедицији,   Документарни акредитив и банкарска гаранција,    Међународни посао осигурања,    Међународно 
транспортно право,   Ауторско право,    Право конкуренције,     Хартије од вредности 
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 
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Број часова  активне наставе Остали часови 
Предавања: 

2 
Вежбе: 

1 
Други облици наставе: Студијски 

истраживачки рад: 
Методе извођења наставе 
Предавања, вежбе, презентације, семинарски рад, esej, студије случаја, округли сто, радионица, консултације 
 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току наставе 20 писмени испит  
практична настава  усмени испт 50 
колоквијум-и 20 ..........  
семинар-и 10   


