
Студијски програм: Пословна економија и е-бизнис (модул: Менаџмент е-бизниса; модул: Менаџмент е-
туризма и хотелијерства) 

Назив предмета: Међународно пословно право 

Наставник/наставници: проф. др Ристо Б. Речкоски 

Статус предмета: обавезни предмет 

Број ЕСПБ: 5 

Услов: Нема услова 

Циљ предмета 
Циљ предмета је стицање теоријског знања из области међународног пословног права, разумевање начела, 
принципа и правних аспеката послова у међународној трговини, посредништву и заступању. 

Исход предмета  
Након успешно савладаног предмета студенти ће моћи да процене сложеност, противречност и 
применљивост правила међународног пословног права у уређивању промета робе, услуга и новца на 
међународном плану. 

Садржај предмета 
Теоријска настава 
Појам, развој и предмет пословног права; Извори пословног права; Субјекти пословног права; Заступање 
субјеката пословног права; Повезивање субјеката пословног права; Привредна друштва; Уговорно 
пословно право; Уговори пословног права; Предмет међународног трговинског права; Појам и врсте извора 
међународног трговинског права; Унификација извора међународног трговинског права; Начела 
међународног трговинског права; Нови међународни трговински поредак; Субјекти међународног 
трговинског права; Објекти међународних трговинских односа. 
 
Практична настава     
Врсте и оснивање субјеката пословног права; Врсте привредних друштава; Закључивање уговора у 
привреди; Обезбеђење уговора у привреди; Промене у уговорима у привреди; Испуњење уговора у 
привреди; Одговорност за повреду уговора у привреди; Престанак уговора у привреди; Врсте уговора 
пословног права; Уговор о продаји; Уговор о трговинском заступању; Уговор о шпедицији ; Уговор о 
превозу; Уговор о туристичким услугама; Уговор о форфетингу. 
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Број часова  активне наставе Теоријска настава: 30 Практична настава: 30 

Методе извођења наставе 
Предавања, вежбе, презентација примера из праксе, студије случаја, израда и презентација приступних 
радова, примењени истраживачки рад. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 
 

Завршни испит  поена 

активност у току предавања 5 писмени испит  

практична настава 5 усмени испит 45 

колоквијум  30 ..........  

семинар-и 15   

 


