
Студијски програм: Право (240 ЕСПБ) 

Врста и ниво студија: основне академске студије првог степена 

Назив предмета: Трговинско право 

Наставник: Слободан О. Јовановић 

Статус предмета: обавезан 

Број ЕСПБ: 7 

Услов: Уписан  осми семестар, одслушан предмет и реализоване предиспитне обавезе 

Циљ предмета:  

Циљ предмета је упознавање студената са појмом, предметом,  методама и изворима трговинског права; 

стицање знања о начелима регулисања трговинског права, уговорима робног промета, банкарским 

пословима, хартијама од вредности и др. 

Исход предмета:   
Након положеног испита студент је усвојио теоријска знања  из области траговинског права; разуме 

основне институте и начела на којима се заснива уговорно Трговинско право; разуме значај банкарских 

послова, као и значај, правила и радње у вези са хартијама од вредности; разуме начине и методе 

решавања насталих спорова у промету робе, услуга и новца, како на унутрашњем, тако и на 

међународном тржишту; оспособљен за решавање појединих питања и налажење адекватног начина за 

реализацију одређене пословне операције уз коришћење решења одговарајућих прописа из домена 

Трговинског права. Оспособљен за консултовање правних извора упоредног права. 

Садржај предмета:  

Теоријска настава: 

1. Појам, место, предмет, метод и извори Трговинског права; 2. Општа начела и катактеристике 

трговинских уговора (начела уговорних односа, опште и правне карактеристика трговинских уговора, 

основне претпоставке пуноважности уговора Трговинског права); 3. Понуда као начин закључивања 

уговора; 4. Средства обезбеђења трговинских уговора; 5. Испуњење уговора; 6. Промене и раскид 

трговинских уговора; 7. Трговински уговори (о продаји; о налогу; о комисиону; о посредовању; о 

трговинском заступању /агентури/; о шпедицији /отпремању/; о контроли робе и услуга; о складиштењу; 

о осигурању; о превозу робе / у друмском железничком, пловидбеном и ваздушном саобраћају/; о 

грађењу; издавачки уговор; о лиценци; о know–how; о лизингу; о туристичким услугама; о франшизингу); 

8. Банкарски послови (појам и врсте); 9. Заштита корисника финансијских услуга; 10. Активни, пасивни 

и неутрални банкарски послови; 11. Појам и значај хартија од вредности; 12. Карактеристике, битни 

састојци и врсте хартија од вредности; 13. Меница и чек; 14. Серијске хартије од вредности (акције, 

варанти, обвезнице, трезорски, благајнички и комерцијални записи); 15. Легитимационе исправе.  

Практична настава: Ближе појашњавање неких од тема које се обрађују на предавањима, са посебним 

освртом на тумачење института, уговора трговинског права, банкарског пословања и хартија од 

вредности; израда уговора робног промета. Анализа случајева из праксе. Дискусија одабраних тема уз 

активно учешће студената. Припрема колоквијума и испита. Евалуација реализоване наставе и анализа 

њених резултата. 
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Број часова  активне наставе Остали 

часови Предавања: 

3 

Вежбе: 

3 

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 

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  показне, за представљање појединих уговора робног промета, акредитива, банкарске гаранције, 

менице, чека; анализа случајева из праксе; и (3) као, дискусионе за дискусију одабраних тема из пређеног 

градива;   

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 20 писмени испит  

колоквијум-први 15 усмени испит 50 

колоквијум-други 15 укупно 100 



 


