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УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ 
ФАКУЛТЕТ ПОСЛОВНЕ ЕКОНОМИЈЕ БИЈЕЉИНА 

 
Студијски 

програм: 

ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА  

Одсјек заједничких основа 

      

Назив предмета Право спољне трговине 

Катедра којој 

предмет припада 
Правни  факултет  

Шифра предмета 
Статус 

предмета 
Семестар Фонд часова Број ECTS бодова 

PE-03-1-022-6 Обавезни V 4+2 7 

Наставник Академик проф. др Витомир Поповић 

Сарадник др Јелена Дамјановић  

Условљеност другим предметима Облик условљености 

Нема  

Циљеви изучавања предмета: 

Циљ предмета је упознавање студената са савременим теоријским и практичним аспектима  Права 

спољне трговине. 

Исходи учења : 

По завршетку предавања студенти добијају потребна сазнања о основним правним категоријама, 

функционисању правног ситема из области Права спољне трговине. 

Садржај предмета: 

1. Аутономни извори Међународног пословног права. Право ЕУ као извор Међународног 

пословног права.  

2. Правно регулисање међународне трговине. Међународно економско право. Међународно 

пословно право. Појам и предмет, извори права. 

3. Начела у Међународном пословном праву. Субјекти Међународног пословног права. 

Meђународне организације. 

4. GATT, STO, Међународни монетарни фонд,  Свјетска банка. 

5. Међународне организације од  значаја за правно регулисање међународне трговине, 

UNCITRAL, UNIDROIT, UNCTAD, MTK. 

6. Регионалне економске интеграције. Европска заједница, ЕУ, ЕФТА, НАФТА.  Држава као 

субјекат Међународног пословног права. 

7. Предузећа и физичка лица као субјекти Међународног пословног права. Услови за обављање 

спољнотрговинског пословања. Правни оквири страног инвестирања. Правни оквири страних  

инвестиција у Србији, РС, Хрватској и БиХ. 

8. Услови за пословање на унутрашњем тржишту ЕУ, Спољнотрговински режим САД. 

9. Међународне трговинске арбитраже и међународно привредно судство. 

10. Уговор о продаји. 

11. Уговори са грађанскоправном основом. 

12. Уговор о налогу, контроли, агентури, комисиону, посредовању, складиштењу, осигурању, 

алотману и шпедицији. 

13. Уговор о дјелу, превозу робе морем, ваздушним путем, унутрашњој пловидби, жељезницом, 

друмом, комбиновани превоз, превоз путника, пртљага. 

14. Уговори са  мјешовитом грађанскоправном основом. Уговор о трансферу технологије, 

дугорочној производној коопоерацији, франшизингу. 

15. Уговор о факторингу, форфетингу и лизингу. 

Методе наставе и савладавање градива: 
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Предавања: Теоријска и практична настава. На крају сваке теме предвиђена је дискусија.  

Вjежбе: Свака методска јединица са предавања се рекапитулира и увjежбава и на часовима вjежби. 

Литература: 

Основна литература: Витомир Г. Поповић и Радован Д. Вукадиновић, (2007), Међународно пословно 

право, Правни факултет у Бања Луци, Центар за право Европске уније у Крагујевцу, Радован Д. 

Вукадиновић, (2011), Спољнотрговинско пословање, Центар за право Европске уније у Крагујевцу. 

Додатна литература: Мирко Васиљевић, Марко Рајчевић, Витомир Поповић, (2002), Уговори у 

привреди – теорија, пракса,обрасци, Бања Лука.  

Облици провјере знања и оцјењивање: 

За полагање испита неопходно је 50% из сваке од наведених активности. 

Похађање наставе 5 Домаћи задаци  Завршни испит 5 

Активност на настави 5 Семинарски  Лабораторија  

Посебна назнака за предмет: 

 

Име и презиме наставника који је припремио податке: Академик проф. др Витомир Поповић 

Датум овјере: 30.12.2015. године 
 

 

 


