
ИСПИТНА ПИТАЊА ИЗ МЕЂУНАРОДНОГ 
ТРГОВИНСКОГ ПРАВА 

 
I.  
 

1. Појам, предмет, метод међународног привредног права  
2. Терминологија, однос с другим гранама права, историја и значај 

међународног привредног права 
3. Међународни извори међународног привредног права 
4. Унутрашњи извори међународног привредног права 
5. Аутономно међународно привредно право 
6. Lex mercatoria и унификација права међународне трговине 
7. Држава као субјект међународног привредног права 
8. Међународни монетарни фонд 
9. Групација Светска банка 
10. Банка за међународна поравнања 
11. Међународне организације формиране ради унификације права 

међународне трговине 
12. Међународне организације невладиног карактера значајне за право 

међународне трговине 
13. Мултинационално предузеће 
14. Општи споразум о царинама и трговини (ГАТТ) – историјат, однос са 

Србијом, Уругвајска рунда преговора 
15. Садржина ГАТТ-а – основна начела  
16. Дампинг и субвенције 
17. Нецаринска ограничења 
18. Изузеци од правила ГАТТ-а 
19. Систем решавања спорова при СТО 
20. Светска трговинска организација – историјат, циљеви, органи, разлике у 

односу на ГАТТ 1947 
21. Појам и врсте царина 
22. Порекло робе, царинска вредност и царинска тарифа 
23. Облици економских интеграција 
24. Спољнотрговинско пословање – основни облици и начела 
25. Појам и врсте страних улагања 
26. Извори права за страна улагања 
27. Заштита страних улагања – основна начела  
28. Права страног улагача у Србији 
29. Јавно-приватна партнерства – појам, врсте и основна начела 
30. Концесије – појам, предмет, рок  и поступак давања концесије, престанак 

концесије 
31. Слободне зоне 

 
II.  
 

32. Особености међународних трговинских послова 
33. Извори права међународне продаје, област примене Бечке конвенције, 

искључење примене Бечке конвенције 



34. Правила тумачења Конвенције и попуњавања правних празнина 
35. Правила тумачења уговора 
36. Значај пословног обичаја и праксе у систему Конвенције 
37. Закључење уговора о међународној продаји робе - Понуда и прихват, 

Форма уговора 
38. Обавезе продавца 
39. Обавезе купца 
40. Обавеза продавца да испоручи саобразну робу – појам несаобразности, 

дужности купца за случај несаобразности 
41. Права купца за случај несаобразне испоруке робе 
42. Правна средства усмерена на испуњење уговора о међународној продаји 

робе 
43. Битна повреда уговора 
44. Право на раскид уговора у систему Конвенције – основ и остварење 

раскида 
45. Право на накнаду штете у систему Конвенције – основ и обим 

одговорности, ограничење обима одговорности 
46. Апстрактно и конкретно одмеравање накнаде штете 
47. Ослобођење од одговорности за накнаду штете 
48. Антиципативна повреда уговор – појам и последице 
49. Дејства раскида уговора 
50. Права и обавезе уговорних страна за случај раскида уговора 
51. Примена Бечке конвенције у српској арбитражној пракси 
52. Прелаз ризика и трошкова према Incoterms клаузулама 
53. Компензациони послови – појам, карактеристике и врсте 
54. Франшизинг и искључива дистрибуција 
55. Међународни документарни акредитив – појам, правни односи и врсте 
56. Самостална гаранција – појам, правна природа и врсте 
57. Основна правила и правни односи из самосталне гаранције 
58. Факторинг и форфетинг 
59. Међународни финансијски лизинг 
60. Финансијски лизинг у српском праву 
61. Међународни транспорт робе – појам, извори и врсте 
62. Одговорност превозиоца у међународном транспорту робе 
63. Међународно транспортно осигурање 
64. Међународни посао грађења 
65. Принципи закључивања уговора преко интернета 
66. Основне карактеристике међународних трговачких арбитража 
67. Извори арбитражног права 
68. Врсте арбитража 
69. Арбитражни споразум – основне карактеристике 
70. Арбитражна надлежност 
71. Арбитрабилност 
72. Значај места арбитраже 
73. Дејство и контрола арбитражне одлуке – поништај, признање и извршење 
 


