
7 Статус предмета (обавезни/изборни) изборни

Услов

Циљ

предмета

Исход

предмета

Теоријска

наставаПрактична 

1

2

3

4

5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

3 2
Методе

извођења

наставе

поена Завршни испит поена

20 писмени испит 30

усмени испит

30

20

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ  СТУДИЈЕ

МЕЂУНАРОДНО ПОСЛОВНО ПРАВО II

Студијски програм 

Изборно подручје (модул)

Врста и ниво студија

Назив предмета

Проф. др Сања СтанковићНаставник (за предавања)

Наставник/сарадник (за вежбе)

Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 

предавања

практична настава

колоквијуми

семинари

Спецификација предмета за књигу предмета

ЕX КАТЕДРА

Литература

М. Станковић, С. Станковић „Медјународно пословно право“

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Костић, Д, Међународно пословање II, Мегатренд универзитет, Београд, 2010

УПРАВЉАЊЕ ПОСЛОВАЊЕМ ПРЕДУЗЕЋА

положен испит из Међународног пословног права I

Предиспитне обавезе

Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Шире компетентности: Способност сналажења у међународном пословном окружењу

Предметне компетентности: Способност управљања пословним операцијама у складу са

правилима закључивања међународних пословних уговора 

Упознавање студената са уговорима на основу којих се обавља међународни пословни промет

Садржај предмета

1. Појам, карактеристике и врсте правних послова међународног пословања;Упознавање

студената са структуром предмета

2. Остваривање и заштита права у међународном пословању, Институције и механизми правне

заштите

3. Појам и основне карактеристике уговора о међународној продаји робе                                                           

4. Правно регулисање уговора о међународној продаји робе (Бечка конвенција)                                                               

5. Битни елементи уговора о међународној продаји робе (предмет и цена)                                                            

6. Права и обавезе продавца код уговора о међународној продаји робе                                                                        

7. Права и обавезе купца код уговора о међународној продаји робе                                                                                                      

8. Први колоквијум                                                                                                       

9. Међународне транспортне клаузуле (ИНЦОТЕРМС)                                              

10. Престанак уговора о међународној продаји робе                                                   

11. Међународни компензаторни послови                                                                    

12. Међународно трговинско посредовање, медјународно трговинско заступање и уговор о

комисиону; Предмет и основне карактеристике уговора, обавезе уговорних страна 

13. Уговор о шпедицији и уговор о контроли робе; Предмет и основне карактеристике уговора,

обавезе уговорних страна

14. Уговор о складиштењу; Предмет и основне карактеристике уговора, обавезе уговорних

страна

15. Други колоквијум                                                                                                   

16. Уговор о лизингу и уговор о франшизингу; Предмет и основне карактеристике уговора,

обавезе уговорних страна


