
 

 

 

 

Студијски програм: Инжењерски менаџмент 

Врста и ниво студија: Основне академске студије 

Назив предмета: ПОСЛОВНО ПРАВО 

Наставник: Милена Љ. Јовановић-Затила 

Шифра предмета: О.6.4-О.23 Година: III Семестар: 6 

Статус/тип предмета: Обавезни предмет студијског програма / теоријско-методолошки 

Број ЕСПБ: 4 

Услов за избор/слушање предмета: Нема 

Циљ предмета: 

Циљ предмета је развијање научних сазнања, способности и вештина писању правних аката из домена оснивања 

компанија, трговинских уговора, као и  развој креативних способности и овладавање правним вештинама у 

закључивању трговинских и банкарских послова, у складу са савременим правцима развоја ове научне 

дисциплине. 

Исход предмета: 

1) Разумевање основних поставки на којима се базира Трговинско право, уз способност апстраховања појмова и 

правне логике, као неопходних услова за савладавање материје из ове области; 2) стечено знање треба да 

послужи практичном приступу у решавању појединих питања и налажење адекватног начина за реализацију 

одређене пословне операције уз коришћење решења одговарајућих прописа из домена трговинског права, уз 

консултовање правних извора упоредног права; 3) разумевање правила функционисања тржишта хартија од 

вредности и њихов значај, као и значај банкарских послова; 4) усвајање знања о начинима и методама решавања 

насталих спорова у промету робе, услуга и новца, како на унутрашњем, тако и на међународном тржишту; 5) 

стицање стабилне основе за даље професионално усавршавање на подлози усвојених знања. 

Садржај предмета: 

Теоријска настава 

Право привредних друштава или статусно трговинско право, у оквиру кога се проучавају поједине форме 

трговачких друштава; Престанак привредних субјеката ликвидацијом или стечајем; Основе трговинског права, 

које обухватају принципе привредних слобода, државне интервенције и регулативе пословања; Уговорно 

пословно право (послови промета роба и услуга), у оквиру кога се изучавају општа правила уговора у привреди, 

као и специфичности појединих уговора; Банкарско право бави се изучавањем банкарских, депозитних и 

кредитних послова; Право хартија од вредности. 

Практична настава 

Детаљна разрада институција трговинског права; Анализа примене прописа којима се уређује статусни део, као 

и она која се тиче уговора у привреди и банкарских послова на темељу посебне регулативе; судска пракса 

(одлуке трговинског суда). 
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Број часова активне наставе: Остали часови: 

Предавања 

3 

Вежбе 

2 

Други облици активне наставе 

0 

 

0 

Методе извођења наставе: 

Предавања, вежбе, часови семинара (презентација и дискусија семинарских радова студената), индивидуалне 

консултације, истраживачки пројекат. 

Оцена знања: 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

посећеност предавања 5 писмени испит 0  

активност у току предавања 10 усмени испит 50  

активност на вежбама 15    

колоквијум-и 8    

семинар-и 6    

тестови 6    

Обавезе студената: 

Присуство предавањима и вежбама, израда и одбрана семинарских задатака. 
 

 

 

 


