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       уговорног односа (стр. 66- 70; 73-78) 
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       уговора (стр. 164-173) 
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53. Уговор о међународној контроли квалитета и квантитета робе и услуга  
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            поступак закључења уговора о грађењу у међународном промету (стр.  
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58. Обавезе извођача радова код уговора о грађењу у међународном промету 
           (стр. 406-409), обавезе наручиоца посла код уговора о грађењу и пост-    
           уговорна фаза (стр. 410-412) 

59. Уговор о инжињерингу (стр. 412-415) 
60. Уговор о међународном факторингу - појам, предмет, уговорне стране и 
       опште карактеристике (стр. 431-434) 
61. Теоријски критеријуми поделе факторинга и обавезе и права фактора  
       (стр. 439-442, 443-444) 
62. Појам и врсте међународних плаћања и инструменти платног промета 
63. Међународна банкарска дознака (стр. 471-473) 
64. Међународни документарни акредитив - појам, назив, извори права,    
       улога (стр. 473-476) 
65. Субјекти, правни односи код међународног документарног акредитива 

             (стр. 477-480) начела акредитивног пословања и подношење докумената  
           ради исплате (стр. 480-482) 

66. Врсте и правна природа међународног документарног акредитива (стр.    
       483- 488) 
67. Међународни документарни инкасо - појам, карактерисдтике, функција и 
       реализација (88-89, 492-493) 
68. Електронско плаћање и електронски новац (498-501) 
69. Банкарске гаранције - појам, опште карактеристике, извори права,  
       субјекти и правни односи (стр. 502-508) 
70. Врсте банкарских гаранција (стр. 510-514) 
71. Међународне трговачке арбитраже - појам, значај и врсте (стр. 518-519,  
       522-523), арбитражни споразум и основне карактеристике поступка пред 
       арбитражама (стр. 523-524, 528-530) 

 

 Напоменa: Фусноте у уџбеничком тексту обухваћеном испитним питањима нису 
                         обавезно испитно штиво 

 


