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НАЗИВ ПРЕДМЕТА: 

МЕТОДОЛОГИЈА НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА Ознака предмета: МАС1МНИ 

Број ЕСПБ: 7 

Студијски програм/студијски програми: 
МЕНАЏМЕНТ У САОБРАЋАЈУ 
МЕНАЏМЕНТ У БЕЗБЕДНОСТИ 
МЕЂУНАРОДНО ПОСЛОВНО ПРАВО  

Врста и ниво студија: Мастер академске студије 

Наставник (ци): др Андон Костадиновић, проф. емеритус 

Статус предмета:  Обавезан  

Услов: Уписане мастер академске студије 

ЦИЉ ПРЕДМЕТА 

Стицање основних сазнања о научним методама истраживања и емпиријским техникама у циљу избора 
одговарајућег истраживачког поступка у зависности од природе испитиване појаве или процеса. 
Да се студенти оспособе за: избор проблема истраживања и научних метода, израду пројекта научног истраживања, 
извођење истраживања, обраду података вишеврсним анализама, да стекну вештину интерпретације научних 
резултата и писања научних радова. 

ИСХОД ПРЕДМЕТА 

Одговарајуће знање за примену истраживачког поступка зависно од постављеног предмета истраживања. Знања и 
умења самосталног избора научног проблема и примене методологије научно-истраживачког рада у пројектовању и 
извођењу истраживања и изради научног рада. 

САДРЖАЈ ПРЕДМЕТА 

Теоријска настава: 

I. део: Теоријски основи методологије: Појмовни основи методологије, Филозофске методе, Опште научне, 

посебне и појединачне научне методе, Методе решавања оперативних проблема 
II. део:Општи теоријско-методолошки оквир истраживања: Проблем истраживања и његова актуелност, 

Теоријско-практични значај истраживања, Дефинисање правно-безбедносних појмова 
III. део:Методолошко-хипотетички оквир истраживања: Проблем, предмет, циљ и задаци истраживања, 

Операционализација основних појмова, Хипотетички оквир истраживања, Методе, технике, инструменти и узорак 
истраживања 
IV. део: Резултати истраживања: Статистички нивои обраде података, Специфичности закључивања о добијеним 

емпиријским и неемиријским подацима, Закључна разматрања о предмету истраживања, Извештај о добијеним 
резултатима истраживања 

Практична настава: 

Методолошке специфичности научних истраживања у друштвеним, техничким и организационим наукама. 
Композиција научног рада и истраживачког извештаја. 

ЛИТЕРАТУРА 

Р. Бр. Аутор Назив Издавач Година 

Препоручена литература:  

1.  М. Вуковић, Ж. Живковић Методологија НИР-а Графожиг, Београд 2005. 

2.  М. Вуковић, Ж. Живковић,  
Методологија научног 
истраживања 

ФИМ, Крушевац 2010. 

Помоћна литература: 

3.  P. Ghauri, K. Gronhaug,  Research Methods in 
Business Studies, 

Prentice Hal, England, 2005. 

БРОЈ ЧАСОВА АКТИВНЕ НАСТАВЕ 

Предавања: Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: Остали часови: 

45 30    

МЕТОДЕ ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ 

Предавања; консултације; семинар/дискусина група/ case stady/ практична настава; студијско-истраживачки рад. 
Предавања су праћена видео презентацијама. 

ОЦЕНА ЗНАЊА (МАКСИМАЛНИ БРОЈ ПОЕНА 100) 

Предиспитна обавеза Поена Завршни испит Поена 

Активност у току предавања 5 Писмени испит 30 

Практична настава 5 Усмени испит  

Семинар-и  20   

Колоквијум-и 40   

Σ 100 
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НАЗИВ ПРЕДМЕТА: 

МЕЂУНАРОДНО РАДНО ПРАВО Ознака предмета: МАС1МРП 

Број ЕСПБ: 7 

Студијски програм/студијски програми: МЕЂУНАРОДНО ПОСЛОВНО ПРАВО  

Врста и ниво студија: Мастер академске студије 

Наставник (ци): др Нешовић Драгана 

Статус предмета:  Обавезан 

Услов: Уписане мастер академске студије 

ЦИЉ ПРЕДМЕТА 

1. Развијање сазнања код  студената и практично изучавање правних вештина у тумачењу и примени института  
међународног  радног права 
2.   Изучавање метода и вештина од значаја за међународно радно право  
3.  Савладавање вештина у развијању и заштити права из радног односа на ниво МОР-а. 

ИСХОД ПРЕДМЕТА 

Целовитошћу програма предмета кроз планиране активности и облике наставе, уз учење, очекује се да 
студент: 

1)  Изучи радноправне институте и основна права из радног односа.  2) Стекне основна уводна знања неопходна за 
даље праћење наставе и градива  из радног права. 3)  Да упозна практичну примену  радног права. 4) Да развије 
афинитет код студената изучавањем правне науке  и правне етике. 5) Да на конкретним примерима изучи систем 
заштите права из радног односа.   

САДРЖАЈ ПРЕДМЕТА 

Теоријска настава: 

1. Појам заштите права из радног односа на међународном нивоу, 2. Основна начела међународног радног права 3. 
Извори  међународног радног права, 4. Оснивање МОР-а, 5. Устав МОР-а, 6. Однос МОР-а и УН, 7. Појам МОР-а 8. 
Колоквијум 1 , 9. Организација мора и општа Конвенција , 10. Правни статус и природа МОР-а , 11. Делатност МОР-
а-усвајање конвенција и препорука, 12. Правно дејство ратификованих конвенција на интерно законодавство, 13. 
Контрола примене конвенција, 14. Поступак контроле који се заснива на приговорима и жалбама, 15. Колоквијум 2 

Практична настава: 

Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 

ЛИТЕРАТУРА 

Р. Бр. Аутор Назив Издавач Година 

Препоручена литература:  

1.  Јовановић П.  Радно право, Београд, 2003 

2.  Боривоје Шундарић,  
Право Међународне 
организације рада 

Правни факултет, Београд 2001. 

Помоћна литература: 

3.  Република Србија Закон о раду  2013 

4.  Servais, Jean-Michel International labour law 
The Hague : Kluwer Law 
International 

2005 

5.  
Борис Буклијаш и 
Андријана Билић  

Међународно радно право 
Правни факултет Свеучилишта у 
Сплиту 

2006.  

БРОЈ ЧАСОВА АКТИВНЕ НАСТАВЕ 

Предавања: Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: Остали часови: 

45 30    

МЕТОДЕ ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ 

- Облици наставе: (1) предавање, (2) вежбе, (3) консултације - Начин провере знања: (1) писмени – колоквијални 
испит, (2) усмени испит, (3) провера знања на вежбама, (4) оцена семинарског рада - Обавеза студената: (1) 

присуствовање предавањима и вежбама, и (2) израда семинарског рада 

ОЦЕНА ЗНАЊА (МАКСИМАЛНИ БРОЈ ПОЕНА 100) 

Предиспитна обавеза Поена Завршни испит Поена 

Активност у току предавања 10 Писмени испит  

Практична настава  Усмени испит 30 

Колоквијум-и 40   

Семинар-и 20   

Σ 100 
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НАЗИВ ПРЕДМЕТА: 

МЕЂУНАРОДНО ПРИВРЕДНО ПРАВО  Ознака предмета: МАС1МПП 

Број ЕСПБ: 7 

Студијски програм/студијски програми: 
МЕНАЏМЕНТ У САОБРАЋАЈУ 
МЕНАЏМЕНТ У БЕЗБЕДНОСТИ 
МЕЂУНАРОДНО ПРИВРЕДНО ПРАВО 

Врста и ниво студија: Мастер академске студије 

Наставник (ци): др Светолик Костадиновић, проф. емеритус 

Статус предмета:  Обавезан 

Услов: Уписане мастер академске студије 

ЦИЉ ПРЕДМЕТА 

Да се студенти упознају и овладају општим кодексом међународног трговинског права и његовим значајем за 
закључивање и извршавање уговора у спољнотрговинским пословима. Надаље, да се упознају са изворима права, 
надлежности судова у решавању међународних привредних спорова. 

ИСХОД ПРЕДМЕТА 

Препознавање и прихватање модалитета међународних трговинских уговора, инструмената међународних плаћања 
и средстава обезбеђења у међународним плаћањима. 

САДРЖАЈ ПРЕДМЕТА 

Теоријска настава: 

Појам, предмет, место и улога Права међународних трговинских трансакција; Основни погледи на место и улогу 
међународних пословних трансакција у развоју правно - економске мисли; Неопходност и економска корисност 
међународних пословних трансакција, као глобално теоријско опредељење; Основни извори Права међународних 
трговинских трансакција; Општи кодекс међународног трговинског права -  начела, субјекти, методи и поступци; 
Међународно трговинско законодавство; Међународни трговачки обичај; Једнообразни закони и правила у 
међународној трговини; Женевски уговор. Инструменти међународних плаћања (Тржиште капитала и његове 
функције; Главни инструменти тржишта капитала; Финансијско тржиште у Европи, пример берзе; Функционисање 
берзи у Р Србији; Општа правила о међународним плаћањима; Међународна банкарска дознака; Међународни 
документарни инкасо; Међународни документарни акредитив; Компензација; Банкарска гаранција и друга средства 
обезбеђења) 

Практична настава: 
Вежбе, Студије случаја (Међународни привредни  уговори (појам и начела); Општа правила о закључивању и 
извршавању међународних привредних уговора; Посебне врсте међународних привредних уговора) 

ЛИТЕРАТУРА 

Р. Бр. Аутор Назив Издавач Година 

Препоручена литература:  

1.  Светолик Костадиновић Међународно привредно право 
Економски факултет, 
Суботица 

2005 

2.  Ј. С. Перовић,  Међународно привредно право 
Економски факултет 
Универзитета у Београду, 
Београд, 

2011. 

3.  Р.Вукадиновић,  Међународно пословно право, 
Правни факултет, 
Крагујевац  

2005 

Помоћна литература: 

4.  Р. Ђуровић:   Међународно привредно право 
Савремена 
администрација Београд, 

2000. 

5.  Б.Јанковић-З.Радивојевић Међународно јавно право, Пунта, Ниш,  2011 

БРОЈ ЧАСОВА АКТИВНЕ НАСТАВЕ 

Предавања: Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: Остали часови: 

45 30    

МЕТОДЕ ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ 

- Облици наставе: (1) предавање, (2) вежбе, (3) консултације - Начин провере знања: (1) писмени – колоквијални 
испит, (2) усмени испит, (3) провера знања на вежбама, (4) оцена семинарског рада - Обавеза студената: (1) 
присуствовање предавањима и вежбама, и (2) израда семинарског рада 

ОЦЕНА ЗНАЊА (МАКСИМАЛНИ БРОЈ ПОЕНА 100) 

Предиспитна обавеза Поена Завршни испит Поена 

Активност у току предавања 5 Писмени испит 40 

Практична настава 5 Усмени испит  

Семинар-и  20   

Колоквијум-и 30   

Σ 100 
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НАЗИВ ПРЕДМЕТА: 

КОМПАНИЈСКО ПРАВO Ознака предмета: ОАС4КОП 

Број ЕСПБ: 7 

Студијски програм/студијски програми: МЕЂУНАРОДНО ПРИВРЕДНО ПРАВО  

Врста и ниво студија: Мастер академске студије 

Наставник (ци): др Иван Костадиновић 

Статус предмета:  Обавезан 

Услов: Мастер академске студије  

ЦИЉ ПРЕДМЕТА 

Савладавање теоријских основа предметног права, упознавање са правном регулативом, и упознавање са 
могућностима примене научне области за успешно обављање послова у радној средини након завршених студија. 

ИСХОД ПРЕДМЕТА 

Стицање теоријских знања из области правних наука неопходних за квалитетан практичан рад након завршених 
студија у компанијама свих облика својине, анализа и деловање на основу проучавања околине привредне праксе у 
условима рецесије и кризе и посебно изразитих фактора који угрожавају битисање компанија. 

САДРЖАЈ ПРЕДМЕТА 

Теоријска настава: 

1. Одређење термина и појма компанијског права 
2. Однос компанијског и других грана права 
3. Извори компанијског права 
4. Корпоративно управљање и субјекти привређивања 
5. Облици привредних друштава у Републици Србији 
6. Посебни облици корпоративног повезивања у Републици Србији 
7. Принудно поравнање и стечај 
8. Колоквијум 1 
9. Решавање међународних спорова 

Практична настава: 

Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 

ЛИТЕРАТУРА 

Р. Бр. Аутор Назив Издавач Година 

Препоручена литература:  

1.  Васиљевић, М,  Компанијско и трговинско право Службени гласик, Београд, 2010. 

2.  Костадиновић, С,  Компанијско право Универзитет „БК“, Београд, 2006. 

Помоћна литература: 

3.  
S.K. Aggarwal,  
Abha Aggarwal,  

Corporate & Allied Laws, Reliance Publications Ltd, 2 Ed 2011. 

4.  Miroslav Milosavljević Pravo privrednih društava Prometej-Novi Sad 2011. 

БРОЈ ЧАСОВА АКТИВНЕ НАСТАВЕ 

Предавања: Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: Остали часови: 

3 2    

МЕТОДЕ ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ 

- Облици наставе: (1) предавање, (2) вежбе, (3) консултације - Начин провере знања: (1) писмени – колоквијални 
испит, (2) усмени испит, (3) провера знања на вежбама, (4) оцена семинарског рада - Обавеза студената: (1) 
присуствовање предавањима и вежбама, и (2) израда семинарског рада 

ОЦЕНА ЗНАЊА (МАКСИМАЛНИ БРОЈ ПОЕНА 100) 

Предиспитна обавеза Поена Завршни испит Поена 

Активност у току предавања 10 Писмени испит  

Практична настава  Усмени испит 30 

Колоквијум-и 40   

Семинар-и 20   

Σ 100 
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НАЗИВ ПРЕДМЕТА: 

ПОСЛОВНИ ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК Ознака предмета: МАС1ПЕЈ 

Број ЕСПБ: 7 

Студијски програм/студијски програми: 
МЕНАЏМЕНТ У САОБРАЋАЈУ 
МЕНАЏМЕНТ У БЕЗБЕДНОСТИ 
МЕЂУНАРОДНО ПОСЛОВНО ПРАВО 

Врста и ниво студија: Мастер академске студије 

Наставник (ци): Дејана Цветковић  

Статус предмета:  Изборни предмет 

Услов: Уписан други семестар 

ЦИЉ ПРЕДМЕТА 

Развитак знања језика и вештина у споразумевању, развитак све четири језичке вештине: говора, разумевања 
прочитаног, разумевања слушаног и писања. Упознавање пословне терминологије и споразумевање у пословном 
језику. Омогућавање самосталног комуницирања са различитим пословним партнерима. 

ИСХОД ПРЕДМЕТА 

Студент развија способност и вештине знања усмене и писане комуникације на енглеском језику и оспособљава се 
за разумевање и општу употребу српског језика у разним доменима пословања. 

САДРЖАЈ ПРЕДМЕТА 

Теоријска настава: 

Innovation. Organisation. Money. Ethics. Cultures. Leadership. Competition. Quality. Transportation Services.  

Практична настава: 
Практична настава ће се одржавати у циљу примене стечених знања из енглеског језика. Студенти ће вежбати 
одговарајућу усмену и писану пословну комуникацију на енглеском језику што обухвата одговарајуће лексичке и 
граматичке вежбе, конверзацију, слушање, читање и писање; на пример, писање пословног писма и и-мејла, усмена 
и писана презентација предузећа или производа, писање саопштења за јавност, вођење пословног састанка, 
позивање клијента на важан догађај, интервјуисање и одговарање на питања новинара итд.  

ЛИТЕРАТУРА 

Р. Бр. Аутор Назив Издавач Година 

Препоручена литература:  

1.  Mackezie, I.,  English for Business Studies, 
Cambridge Professional 
English, UK 

2010. 

2.  Sweeney S. Communicating in Business 
Cambridge University Press, 
Cambridge 

2004. 

3.  Пиљић Ј., Марковић Т. 
Business  
English with Correspondence 

Београдска пословна 
школа, Београд 

2006. 

Помоћна литература: 

4.  MacKenzie, I. English for Business Studies Camridge University Press 1998. 

5.  McKellen J.S. Test Your Business English Penguin English 1990. 

БРОЈ ЧАСОВА АКТИВНЕ НАСТАВЕ 

Предавања: Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: Остали часови: 

45 30    

МЕТОДЕ ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ 

- Облици наставе: (1) предавање, (2) вежбе, (3) консултације - Начин провере знања: (1) писмени – колоквијални 
испит, (2) усмени испит, (3) провера знања на вежбама, (4) оцена семинарског рада - Обавеза студената: (1) 

присуствовање предавањима и вежбама, и (2) израда семинарског рада 

ОЦЕНА ЗНАЊА (МАКСИМАЛНИ БРОЈ ПОЕНА 100) 

Предиспитна обавеза Поена Завршни испит Поена 

Активност у току предавања 5 Писмени испит 40 

Практична настава 5 Усмени испит  

Семинар-и  20   

Колоквијум-и 30   

Σ 100 
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НАЗИВ ПРЕДМЕТА: 

ЗАШТИТЕ ПОТРОШАЧА Ознака предмета: МАС1ПЗП 

Број ЕСПБ: 7 

Студијски програм/студијски програми: 
МЕНАЏМЕНТ У САОБРАЋАЈУ 
МЕЂУНАРОДНО ПОСЛОВНО ПРАВО 

Врста и ниво студија: Мастер академске студије 

Наставник (ци): др Груја Костадиновић 

Статус предмета:  изборни 

Услов: Уписане мастер академске студије 

ЦИЉ ПРЕДМЕТА 

Упознавање са основним појмовима и институтима права заштите потрошача. Стицање знања о специфичостима 
права потрошача, специфичностима прекршајне одговорности, поступка за примену прекршајних санкција и 
органима надлежним за поступање ради успешног укључивања у праксу поступања пред прекршајним органима у 
поступку заштите потрошача. 

ИСХОД ПРЕДМЕТА 

Целовитошћу програма предмета кроз планиране активности и облике наставе, уз учење, очекује се да:  

Стицањем знања предвиђених наставним програмом, студенти, будући стручњаци стећи ће основу да трајно и 
систематски проширују и унапређују своје професионалне и стручне капацитете у области понашања потрошача, 
своје способности разумевања и анализе чинилаца који утичу на понашање потрошача, механизме утицаја на 
понашање потрошача, коришћења понашања потрошача као корективног фактора прилагођавања структуре 
производње и понуде. 

САДРЖАЈ ПРЕДМЕТА 

Теоријска настава: 

1. Појам, настанак и развој примењене научне дисциплине Право заштите потрошача 
2. Понашање потрошача као саставни део пословне и тржишне стратегије предузећа 
3. Потенцијални и реални потрошачи  
4. Критеријуми за класификацију потрошача  
5. Карактеристике појединих група потрошача и повезаност са социјалном структуром друштва 
6. Анализа појединих група чинилаца који утичу на понашање потрошача 
7. Природни чиниоци који утичу на понашање потрошача 
8. Колоквијум 1 
9. Традиција, култура и обичаји као фактори понашања потрошача 
10. Организације потрошача  
11. Основни принципи и методе заштите права потрошача  
12. Нове технологије, промене у начину живота и утицај на понашање потрошача. 
13. Органи за спровођење поступка у заштити потрошача 
14. Санкције за не поштовање права потрошача  
15. Колоквијум 2 

Практична настава: 

Вежбе, Студије случаја, рекапитулација и анализа појединих делова предавања, припрема за колоквијуме и испит 

ЛИТЕРАТУРА 

Р. Бр. Аутор Назив Издавач 
Годин

а 

Препоручена литература:  

1.  Јованивић, М. Право потрошача 
Центар за публикације Правног 
факултета 

2013. 

2.  Република Србија Закон о заштити потрошача  2010 

Помоћна литература: 

3.  Маричић, Б., Понашање потрошача 
Центар за издавачку делатност 
Економског факултета, Београд 

2010 

4.  Ракић, Б Понашање потрошача Мегатренд, Београд 2005. 

БРОЈ ЧАСОВА АКТИВНЕ НАСТАВЕ 

Предавања: Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: Остали часови: 

45 30    

МЕТОДЕ ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ 

- Облици наставе: (1) предавање, (2) вежбе, (3) консултације - Начин провере знања: (1) писмени – колоквијални 
испит, (2) усмени испит, (3) провера знања на вежбама, (4) оцена семинарског рада - Обавеза студената: (1) 
присуствовање предавањима и вежбама, и (2) израда семинарског рада 

ОЦЕНА ЗНАЊА (МАКСИМАЛНИ БРОЈ ПОЕНА 100) 

Предиспитна обавеза Поена Завршни испит Поена 

Активност у току предавања 10 Писмени испит  

Практична настава  Усмени испит 30 

Колоквијум-и 40   

Семинар-и 20   

Σ 100 
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НАЗИВ ПРЕДМЕТА: 

УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА Ознака предмета: МАС1УПР 

Број ЕСПБ: 7 

Студијски програм/студијски програми: 
МЕНАЏМЕНТ У САОБРАЋАЈУ 
МЕНАЏМЕНТ У БЕЗБЕДНОСТИ 
МЕЂУНАРОДНО ПОСЛОВНО ПРАВО 

Врста и ниво студија: Мастер академске студије 

Наставник (ци): др Лепосава Јовановић  

Статус предмета:  Изборни 

Услов: Уписан други семестар 

ЦИЉ ПРЕДМЕТА 

Едукација студената како би стекли фундаментална и специфична знања из области управљања пројектима, као и 
развијање потенцијала студентске популације з циљу успешне реализације пројеката. 

ИСХОД ПРЕДМЕТА 

Стицање знања и оспособљавање студената за управљање пројектима у пракси. 

САДРЖАЈ ПРЕДМЕТА 

Теоријска настава: 

Специјализоване менаџмент дисциплине. Концепт пројект менаџмента. Организација за управљање пројектима. 
Руководилац пројекта. Управљање људским ресурсима. Управљање квалитетом пројекта. Планирање реализације 
пројекта. Планирање времена реализације пројекта. Планирање ресурса. Планирање трошкова реализације 
пројекта. Праћење и контрола реализације пројекта. Праћење и контрола времена реализације пројекта. Праћење и 
контрола утрошених ресурса. Праћење и контрола трошкова реализације пројекта. Систем извештавања о 
реализацији пројекта.  

Практична настава: 
Обнављање теоријских знања у светлу управљања пројектима. Студија случаја – кључне области управљања 
пројектима. Примена програмских пакета за управљање пројектима. Студија случаја – избор приоритета за пројекте. 
Вежба из дефинисања пројекта. Вежба за развој мрежног плана. Студија случаја – управљање ризиком. Вежба – 
метода за смањење пројектног времена. Вежба – распоређивање ресурса. Студија случаја – организација 
управљања пројектима. Креативна радионица – управљање пројектним тимом. Вежба – мерење перформанси и 
аудит пројекта. Студија случаја – међународни пројекти. 

ЛИТЕРАТУРА 

Р. Бр. Аутор Назив Издавач Година 

Препоручена литература:  

1.  

Димитријевић М., 
Красић Д., Станковић 
М.,  

Управљање пројектима 

Висока школа струковних 
студија за менаџмент у 
саобраћају, Ниш, 

2009 

2.  Јовановић П. Управљање пројектима ФОН, Београд. 2006. 

3.  Ђуричин, Д., Лончар Д. Менаџмент помоћу пројеката 
Центар за издавачку 
делатност Економског 
факултета, Београд, 

2007. 

Помоћна литература: 

4.  Kerzner H.,  Project Management 
Hoboken, John Wiley & Sons 
NJ, 

2006. 

5.  Gray, C.F., Larson, E.W. Project Management McGraw-Hill, Boston 2011. 

БРОЈ ЧАСОВА АКТИВНЕ НАСТАВЕ 

Предавања: Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: Остали часови: 

45 30    

МЕТОДЕ ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ 

- Облици наставе: (1) предавање, (2) вежбе, (3) консултације - Начин провере знања: (1) писмени – колоквијални 
испит, (2) усмени испит, (3) провера знања на вежбама, (4) оцена семинарског рада - Обавеза студената: (1) 
присуствовање предавањима и вежбама, и (2) израда семинарског рада 

ОЦЕНА ЗНАЊА (МАКСИМАЛНИ БРОЈ ПОЕНА 100) 

Предиспитна обавеза Поена Завршни испит Поена 

Активност у току предавања 5 Писмени испит 30 

Практична настава 5 Усмени испит  

Семинар-и  20   

Колоквијум-и 40   

Σ 100 
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НАЗИВ ПРЕДМЕТА: 

МЕЂУНАРОДНО ТРГОВИНСКО ПРАВО Ознака предмета: МАС1МТП 

Број ЕСПБ: 7 

Студијски програм/студијски програми: МЕЂУНАРОДНО ПОСЛОВНО ПРАВО 

Врста и ниво студија: Мастер академске студије 

Наставник (ци): др Светолик Костадиновић, проф. емеритус 

Статус предмета:  Обавезан 

Услов: Уписан други семестар 

ЦИЉ ПРЕДМЕТА 

Увођење у систем норми, правила, институција и поступака који постоје у међународним уговорним односима, тј.  
односима између држава, међународних организација и појединих правних и физичких лица; Упознавање са начином 
правног регулисања међународних  односа,   функционисања међународног уговорног права и са његовим значајом 
у савременом, посебно пословном свету;  Упознавање са функционисањем и значајем међународних уговора као 
једним од важнијих инструмента помоћу ког се успостављају облици сарадње и пословне везе са иностранством; 
Пружање знања о неким новим областима међународног права и могућим међународним споровима у тим 
областима као што су: људска права, међународно хуманитарно право, заштита животне средине. 

ИСХОД ПРЕДМЕТА 

Очекује се да савладавањем програма предмета кроз планиране активности и облике наставе учења студент 
успешно може да: схвата и разуме структуру и процес настанка међународноправних норми и направи разлику у 
односу на домаће право; разуме спољне надлежности држава и структуру њених органа за заступање у 
међународним уговорним односима; схвати начин функционисања међународних организација и других 
међународноправних субјеката, прати акта која они доносе од значаја за регулисање међународних уговорних 
односа; да овлада вештином примене кључних института и правила у међународним уговорним односима у 
појединачним случајевима и практичним ситуацијама. 

САДРЖАЈ ПРЕДМЕТА 

Теоријска настава: 

I Уводни део 

Међународни односи, Дипломатски и конзуларни односи, Појам и извори међународног права, Појам, предмет, 
начела и историјат међународног уговорног права, Субјекти међународног уговорног права, Објекти међународног 
уговорног права, Извори и унификација правила међународног уговорног права 
II Склапање и реализација међународних уговора 
Место и улога међународних уговора у управљању пословним процесима, Интернет и међународно уговарање, 
Значај менаџмента за ефикасно управљање, Преговори (форме преговарања, пронципи преговарања, 
принципијелно преговарање), Понуда, Прихват понуде, Време и место закључења међународних уговора, 
Реализација међународних уговора 
III Међународни трговински уговори 
Значај  уговора у међународном трговинском праву, Уговор о међународној купопродаји, Уговор о контроли 
квалитета, Уговор о лизингу, Уговор о трговинском заступању и посредовању, Уговор о шпедицији, Међународни 
посао осигурања, Међународно транспортно право, Ауторско право, Право конкуренције, Документарни акредитив, 
банкарска гаранција, хартије од вредности 
IV Управљање процесима међународног уговарања 

Постојећа међународна регулатива, Специфичност решавања спорова у међународном праву у односу на 
национално судство, Решавање спорова путем суда и арбитраже 

Практична настава: 

Практичан рад – решавање конкретних проблема који се односе на чланство државе у међународним интеграцијама, 
имајући у виду правила за то учешће; решавање конкретних задатака који се односе на управљање у појединим 
фазама закључења међународних уговора; радионички рад о примени нових форми уговарања у међународним 
оквирима; решавање конкретних задатака о мирном решавању спорова (међународни судови, арбитраже, 
посредовање); студија случајева о примени међународног трговинског права. 

ЛИТЕРАТУРА 

Р. Бр. Аутор Назив Издавач 
Годин

а 

Препоручена литература:  

1.  Ћирић Александар Међународно трговинско право 
Правни факултет, Центар за 
публикације, Ниш 

2012 

2.  Светолик Костадиновић Међународно привредно право Економски факултет, Суботица 2005 

3.  Светолик Костадиновић Саобраћајно транспортно право 
Висока школа струковних студија за 
менаџмент у саобраћају Ниш 

2009. 

Помоћна литература: 

4.  Ј. Перовић,  
Уговор о међународној 
трговинској арбитражи, 

Београд 2002 

5.  
Carr, Indira  
Stone, Peter 

International trade law New York : Routledge-Cavendish 2010 
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БРОЈ ЧАСОВА АКТИВНЕ НАСТАВЕ 

Предавања: Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: Остали часови: 

45 30    

МЕТОДЕ ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ 

- Облици наставе: (1) предавање, (2) вежбе, (3) консултације - Начин провере знања: (1) писмени – колоквијални 
испит, (2) усмени испит, (3) провера знања на вежбама, (4) оцена семинарског рада - Обавеза студената: (1) 
присуствовање предавањима и вежбама, и (2) израда семинарског рада 

ОЦЕНА ЗНАЊА (МАКСИМАЛНИ БРОЈ ПОЕНА 100) 

Предиспитна обавеза Поена Завршни испит Поена 

Активност у току предавања 5 Писмени испит  

Практична настава 5 Усмени испит 30 

Колоквијум-и 40   

Семинар-и 20   

Σ 100 
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НАЗИВ ПРЕДМЕТА: 

САМОСТАЛНИ ИСТРАЖИВАЧКИ РАД Ознака предмета: МАС1СИР 

Број ЕСПБ: 6 

Студијски програм/студијски програми: 
МЕНАЏМЕНТ У САОБРАЋАЈУ 
МЕНАЏМЕНТ У БЕЗБЕДНОСТИ 
МЕЂУНАРОДНО ПОСЛОВНО ПРАВО 

Врста и ниво студија: Мастер академске студије 

Наставник (ци):  

Статус предмета:  Обавезан 

Услов: Уписан други семестар 

ЦИЉ ПРЕДМЕТА 

Примена основних, теоријско методолошких, научно-стручних и стручно-апликативних знања и метода на решавању 
конкретних проблема у оквиру изабраног подручја. У оквиру овог дела студент изучава проблем, његову структуру и 
сложеност и на основу спроведених анализа изводи закључке о могућим начинима његовог решавања. 

ИСХОД ПРЕДМЕТА 

Оспособљавање студената да самостално примењују претходно стечена знања из различитих подручја које су 
претходно изучавали, ради сагледавања структуре задатог проблема и његовој системској анализи у циљу извођењу 

закључака о могућим правцима његовог решавања.  

САДРЖАЈ ПРЕДМЕТА 

Теоријска настава: 

Формира се појединачно у складу са потребама израде конкретног рада, његовом сложеношћу и структуром. Студент 
проучава стручну литературу који се баве сличном тематиком, врши анализе у циљу изналажења решења 
конкретног задатка који је дефинисан задатком рада. Део наставе на предмету се одвија кроз самостални студијски 
истраживачки рад. 
Формулише се за сваког студента посебно, у складу са изабраном тематиком коју је студент изабрао  

1. Предмет и циљ рада; 
2. Увод 
3. Општа-теоријска обрада теме рада, 
4. Обрада теме рада са конкретним истраживањима, 
5. Закључак (оцена и предлог). 

ЛИТЕРАТУРА 

Р. Бр. Аутор Назив Издавач 
Годин

а 

Препоручена литература:  

1.  
Стручна литература (књиге и часописи) из одговарајућих предмета/области које су битне за тему завршног 
рада, електронске књиге, електронски часописи и други корисни садржаји на Интернету. 

Предавања: Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: Остали часови: 

   120  

МЕТОДЕ ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ 

Студент самостално спроводи различите истраживачке методе. СИР представља самосталан рад студента израђен 
у писаној форми. 
Током израде рада, ментор даје неопходна упутства студенту, упућује га на одређену литературу, помаже при избору 
метода истраживања, анализе и обраде добијених резултата, извођење правилних закључака и др. У оквиру овог 
дела рада студент обавља додатне консултације са ментором, а по потреби и са другим наставницима који се баве 
проблематиком из области теме рада. 

ОЦЕНА ЗНАЊА (МАКСИМАЛНИ БРОЈ ПОЕНА 100) 

Предиспитна обавеза Поена Завршни испит Поена 

Активност у току предавања  Писмени испит 70 

Практична настава  Усмени испит  

Колоквијум-и  Излагање 30 

Семинар-и    

Σ 100 

 
 


