
ТРГОВИНСКОПРАВНИ ПОСЛОВИ 
 

Студијски програм : мастер академске студије 

Назив предмета:  ТРГОВИНСКОПРАВНИ ПОСЛОВИ 

Наставник:  др Мирко Васиљевић, др Небојша Јовановић, др Вук Радовић, др Мирјана Радовић 

Статус предмета: обавзеан предмет на трговинскоправном модулу 

Број ЕСПБ: 20 

Услов: нема 

Циљ предмета: стицање продубљенијег знања и подстицање научног начинa размишљања у 

правној проблематици трогивниских послова, како у промету робе  и услуга, тако и у руковању меницом 

и чеком; развој способности писања научних радова у трговинскоправној материји 

Исход предмета - Осособљавање студената да разумеју правну суштину купопродаје робе и 

осталих послова у промету робе и услуга 

Садржај предмета – општа учења о трговинскоправним пословима (појам, значај, врсте,заједничка 

правила); уговор о продаји робе, уговор о међународној продаји робе, уговори о промету услуга 

(посредовање, заступање,комисион, шпедиција, ускладишење, грађење, франшизинг); меница и чек, 

као и менични и чековни послови 
Литература  

1) Обавезна: Мирко Васиљевић, „Трговинско право“, Београд, 2011. или касније издање 

(делови обухваћени програмом) 

2) Владимир Стојиљковић, Међународно привредно право, Београд, 2003. (део обухваћен 

програмом) или проф. др Ђуровић, Ћирић, Међународно трговинско право, Ниш, 2005. 

(део обухваћен програмом) 

3) Јанковец Ивица, Привредно право, Београд (делови обухваћени програмом) 

4) Закон о облигационим односима – чланови обухваћени програмом 
Допунска: издвојено из табеле 

Број часова  активне 

наставе 

Теоријска настава:  30 Практична настава:  

нема 

Методе извођења наставе: предавања 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена 

 

Завршни испит  поена 

настава-предавања 30 усмени испит  70 

студијска група -     

Вежбе - 

колоквијуми  - 

успешно одбрањен семинарски рад - 

остале активности по оцени испитивача            - 

 

Програм курса трговинскоправних послова 

         

Увод - 1) Појам и извори права трговинскоправних послови, 2) Особености и врсте 

трговинскоправних пословa 

 

Трговинскоправни послови робом и услугама 

 

УГОВОР О ПРОДАЈИ РОБЕ 

Појам, састојци, закључење, предмети обавеза уговорника, обавезе продавца и купца, 

одговорност за неизвршење уговорних обавеза, одговорност продавца за рефлексну штету, 

заједничка правила за обавезе продавца и купца (узајамност испуњења, антиципативни раскид, 

накнада штете), правни односи произвођача, продавца и потрошача (купац) – одговорност за 

материјалне недостатке и гаранција, прелаз ризика и трошкова са продавца на купца 

(транспортне клаузуле); појам, Incoterms, садржина клаузула 

УГОВОРИ О ТРГОВИНСКИМ УСЛУГАМА 

Уговор о посредовању - опште карактеристике, обавезе, права и одговорност посредника 

Уговор о трговинском заступању - опште карактеристике, обавезе и права заступника, посебни 



начини престанка уговора о трговинском заступању 

Уговор о комисиону - опште карактеристике, врсте комисиона, обавезе и права комисионара, 

самостално иступање комисионара 

Уговор о контроли - опште карактеристике, врсте уговора о контроли, обавезе, права и 

одговорност вршиоца контроле  

Уговор о ускладиштењу - опште карактеристике, врсте складишта, обавезе, права и 

одговорност складиштара, складишница 

Уговор о отпремништву - опште карактеристике, обавезе, права и одговорност шпедитера, 

посебни облици шпедиције 

Уговор о грађењу -  опште карактеристике, обавезе извођача радова, обавезе наручиоца радова, 

примопредаја грађевине и радова, одговорност извођача за недостатке грађевине, одговорност 

пројектанта за недостатке грађевине, одговорност за штету трећим лицима, посебне врсте 

уговора о грађењу 

Уговори о туристичким услугама – појам, извори права и врсте 

Уговор о организовању путовања – појам, предмет, закључење, обавезе уговорника, 

одговорност организатора путовања 

Посреднички уговор о путовању – појам, закључење, поступање по упутствима путника, 

одговорност за трећа лица, сходна примена правила о организовању путовања 

Уговор о алотману – појам, избори, битни елементи, закључење, врсте, права и обавезе, 

исправе (ваучер) 

 

Послови хартијама од вредности 

 

МЕНИЧНО ПРАВО 

Увод - појам и особине, историја, извори права, правна природа, врсте, начела, елементи 

(битни, претпостављени, факултативни) 

Меничне радње - појам меничних радњи, издавање, умножавање, пренос (индосамент и 

цесија)), акцепт, интервенциј, авал, презентација, исплата, протест, нотификација, регрес, 

тужбе и приговори, амортизација, домицилирана меница, бланко меница, сопствена меница, 

важније новине Конвенције УН о међународним трасираним и сопственим меницама, 

неосновано обогаћење, застарелост  

ЧЕКОВНО ПРАВО – Увод - појам, историја, извори права, значај, правна природа, врсте и 

елементи чека 

Чековне радње – појам чековних радњи, издавање, умножавање, пренос, авал, интервенција, 

презентација, исплата, опозив, протест, нотификација, регрес, тужбе, приговори, амортизација, 

застарелост 

 

Литература: 

 

Обавезна:  

1) Мирко Васиљевић, „Трговинско право“, Београд, 2011. или касније издање (делови 

обухваћени програмом) 

2) Јанковец Ивица, Привредно право, Београд (делови обухваћени програмом), 1999. 

год. или касније издање 

3) Закон о облигационим односима – чланови обухваћени програмом 

 

Необавезна (допунска): 

1) Милан Бартош, Зоран Антонијевић, Владимир Јовановић, Менично и чековно право, 

Београд, 1974. 

2) Зоран Антонијевић, Привредно право, Београд, 1989. 

3) Владимир Капор, Славко Царић, Уговори робног промета, Београд, 1996. 

4) Александар Голдштајн, Привредно уговорно право, Загреб, 1980. 

5) Небојша Јовановић, „Појам уговора у англосаксонском праву“, Анали Правног 

факултета у Београду, 1/2008, стр. 63-88 

6) Roy Goode, Commercial Law, Penguin Books, 1995, 2004. 



7) Ewan McKendrick, Goode on Commercial Law, Penguin Books, London, 2010 

8) Twomey, Jennings, Anderson’s Business Law, South Western, US, 2011 

9) Miller & Jentz, Business Law Today, Thomson, South Western, US, 2004 

10) Mercadal Barthelemy, Patrice Macqueron, Le droit des affaires en France, Levebvre, 

Levallios, 2005 

11) Morandiere, Rodiere, Houin, Droit Commercial, Dalloz, Paris, 1958 (tome I et II) 

12) Chaudet Francois, Droit suisse des affaires, Helbing & Lichtenhahn, Bale, Geneve, Minuch, 

2000 

13) Claus-Wilhelm Canaris, Handelsrecht, 24. Auflage, München, 2006 

14) Јелена Перовић, Међународно привредно право, Београд, 2007. (део обухваћен 

програмом) 

 

Предавачи: проф. др М. Васиљевић, проф. др Н. Јовановић, проф. др Вук Радовић, проф. др 

Мирјана Радовић, доц. др Светислав Јанковић, др М. Пауновић (адвокат), Јован Јовановић, 

председник ПАС 

 


