Табела 5.2. Спецификација предмета
Студијски програм: Основне академске студије - Пословна економија и предузетништво
Назив предмета: Пословно право
Наставник/наставници: Јовановић О. Слободан, Стојковић З. Милица
Статус предмета: обавезан, трећа година, шести семестар
Број ЕСПБ: 6
Услов: нема
Циљ предмета
Предмет има за циљ упознавање студената са правним оквирима пословања и пословног одлучивања, стицање основних
знања о општим појмовима права, основним институтима појединих грана права (с посебним освртом на облигацино право),
субјектима пословања, њиховом међусобном односу и односу према држави и правним пословима које они обављају у
међусобним односима. Поред општих појмова на овом предмету је циљ стицање и систематизованих практичних знања
неопходних за разумевање и решавање сасвим конкретних проблема у пословању укључујући и закључивање различитих
врста уговора и формирања других правних аката везаних за пословање различитих врста компанија и овладавање знањима
за решавање парничних и других спораова који настају измеђукомпоанија или са државом и ли другим јавноправним
органима.
Исход предмета
Студенти ће бити оспособљени да: идентификују и примене основне вредности права и правичности, јасно презентирају
писмено и усмено разумевање и примену релевантних правних принципа, истраже однос између права и социјалних или
економских фактора. Студенти ће бити оспособљени да примењују методологију приликом закључења уговора, да
самостално закључују различите врсте уговора који регулишу међусобне односе привредних субјеката или државе и других
правних аката из домена пословања конкретне компаније и решавање рауличитих привредних спорова.
Садржај предмета
Теоријска настава
Појам и предмет пословног права. Извори права. Место пословног права у правном систему. Основи стварног права. Основи
облигационог права. Правни положај субјеката пословног права. Облици организовања бизниса. Формирање и регистровање
компаније. Функционисање компаније. Дужности директора и менаџера. Појам, предмет, метод и извори компанијског права;
Привредна друштва лица-ортачко друштво и комндитно друштво; Привредна друштва капитала-акционарско друштво и
друштво са ограниченом одговорношћу; Правно пословање привредних друшта; Престанак приврених друштава;
Инсолвентност компаније; Уговори робног промета; Уговор о продаји; Уговор о налогу; Уговор о посредовању; Уговор о
трговинском заступању, Уговор о комисиону, Уговор о шпедицији ,Уговор о контроли, Уговор о ускладиштењу; Уговор о
осигурању; Уговор о превозу; Издавачки уговор; Уговор о лиценци; Уговор о франшизингу; Уговор о тимесхаринг-у; Банкарски
послови и хартије од вриједности; Кредитни послови; Банкарски депозити (новчани депозит, улог на штедњу, банкарски
текући рачуни, неновчани депозит, депозит хартија од вредности, уговор о сефу). Банкарски услужни послови (акредитив,
банкарска гаранција, платни промет, клиринг, документарна наплата, остали услужни банкарски послови); Хартије од
вредности; Меница; чек; Увод у међународно привредно право.
Практична настава
Појашњавање основних карактеристика и начина функционисања правних института кроз практичне примере и примене, са
посебним нагласком на састављању оснивачких аката привредних друштава, закључивања уговора пословног права,
тумачења принципа и правила банкарског пословања и хартија од вредности. Анализа случајева из праксе уз интерактивно
учешће студената. Припрема за колоквијуме и испите. Евалуација реализоване наставе и анализа њених резултата.
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Број часова активне наставе
Теоријска настава: 30
Практична настава: 45
Методе извођења наставе
Предавања су усмена и изводе се у амфитеатру. Вежбе се изводе по групама студената у учионицама и то: (1) усмене, на
којима се детаљније обрађују поједине теме из предмета; и (2) дискусионе на одабране теме из градива.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
поена
активност у току предавања
20
усмени или писмени испит
50
колоквијум
15
семинар
15

1

