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Студијски програм:  

Пословна економија и предузетништво (180 ЕСПБ); Финансије банкарство и осигурање (240 ЕСПБ) 

Врста и ниво студија: Основне академске студије, први ниво студија 

Назив предмета: ПОСЛОВНО ПРАВО 

Наставник: Радуловић М. Зоран 

Статус предмета: Обавезан 

Број ЕСПБ: 8 

Услов: Уписан IV семестар, одслушан предмет и положене предиспитне обавезе 

Циљ предмета: Усвajaње основе грађанског, стварног и облигационог права као увода у пословно право 

ради лакшег усвајања основа компанијског права (оснивање, финкционисање и престанак привредних 

субјеката), као и уговора у привреди, кроз посебну пажњу која се посвећује и детаљној обради уговора у 
привреди као и материји хартија од вредности због изузетног значаја који ови институти имају на 

економско-привредни систем.  

Исход предмета: Након положеног испита студент стиче основна знања која ће омогућити укључивање 

у пословање домаћих и страних правних лица. 

Садржај предмета 

Теоријска настава: Субјективитет физичких и правних лица; Основа стварног и облигационог права; 

Оснивање и пословање привредних друштава; Повезивање привредних друштава; Начин престанка 

привредних друштава путем ликвидације и стечаја;  Уговор робног промета путем којих се врши 

реализација промета роба и услуга, технологије, индустријске и интелектуалне својине, страних улагања, 

као и хартија од вредности са посебним освртом на меницу и чек. 

 

Практична настава: Упознавање са битним елементима материје наведене у садржају предмета, 

посебно у виду правних радионица на којима се се презентују и израђују оснивачки акти привредних 
друштава, врши њихова измена, закључивање привредних уговора и израда и попуњавање меница. 

Припрема колоквијума и испита. Евалуација реализоване наставе и анализа њених резултата. 

 

Литература:  

[1]. Гаљак И., Радуловић З., (2012),  Пословно право, Висока школа за пословну економију и 

предузетништво, Београд. 

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе:  

Предавања су аудиторна, и изводе се у амфитеатру са свим студентима.  Вежбе  се изводе по групама 

студената у слушаоницама и то:  (1) као аудиторне, где се даље разрађују  поједине теме са предавања;  

(2) као, дискусионе   за реализацију правних радионица;   

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена 50 Завршни испит  Поена 50 

активност у току предавања 20 усмени испит 50 

колоквијум-први 15   

колоквијум-други 15   
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