
8 Статус предмета (обавезни/изборни) Обавезни
Услов

Циљ
предмета

Исход
предмета

Теоријска
настава

Практична
настава (вежбе,
ДОН, студијски
истражива-чки
рад)

1

2
3
4

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

2 2 1
Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

8 писмени испит
7 усмени испит 50

20
15

Испуњење предиспитних обавеза

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Кроз предмет студенти треба да стекну знање о основним правним формама корпорација у погледу њиховог оснивања,
реструктурирања и престанка, и оспособе за практичну примену стечених знања.

Анализа судске праксе и хипотетичких случајева. Дискусија у оквиру одабраних
тема, припрема и израда кратког есеја.

Циљ предмета је стицање знања и вештина за разумевање правног оквира корпорација односно права друштава
капитала, повезаних друштава, иностраних трговачких друштава и иностраних улагања. Надаље циљ је упознати студенте
с правним нормама на којима се темеље статусне промене у вези с припајањем и спајањем друштва те поделом друштва
капитала.

Садржај предмета
Појам организације, битни елементи организације, оснивање и статус организације, Врсте организација, Оснивачи и
чланови организација, Имовина и капитал организације, Управљање организациом и органи организације; Односи
оснивача (члана) и организације); Односи између оснивача (чланова) организације; Повезивање организација, са
статусноправним последицама и без њих; Промене статуса организације; Јавноправни интерес и јавне организације;
Држава као оснивач (члан) организације и организације које обављају делатности од општег друштвеног интереса;
Државни монопол у обављању делатности и приватна иницијатива; Финансирање организације и хартије од вредности;
Преузимање контроле и преузимање организације; Престанак организације и правне последице пресанка.

Спецификација предмета за књигу предмета

Примењује се вербално-текстуална метода, илустративно-демонстративна метода

Литература
З. Стефановић, Компанијско право, Правни факултет, Универзитета Унион, Службени гласник, Београд, 2013,

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

М. Васиљевић, В. Радовић, Т. Јевремовић-Петровић, Компанијско право ЕУ, Правни факултет у Београду,

М. Васиљевић, Компанијско право:право привредних друштава, Правни факултет у Београду, Београд, 2015.

ПРАВО

Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

oпште право
Мастер академске студије другог нивоа
Статусно корпоративно право

Студијски програм
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета


