
6 Статус предмета (обавезни/изборни) Изборни

Услов

Циљ

предмета

Исход

предмета

Теоријска

настава

Практична 

настава 

(вежбе, 

ДОН, 

студијски 

истражива-

чки рад)

1

2

3

4

5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

2 2

Методе

извођења

наставе

поена Завршни испит поена

13 писмени испит 50

7 усмени испит

20

10

Спецификација предмета за књигу предмета

Студијски програм Пословна економија

Изборно подручје (модул)

Врста и ниво студија Основне академске студије

Назив предмета Пословно право

Наставник (за предавања)

Наставник/сарадник (за вежбе)

Наставник/сарадник (за ДОН)

Број ЕСПБ

Испуњење предиспитних обавеза

Упознавање студената са основним појмовима из пословног права и његових институција са нагласком на 

промене до којих је дошло због  извршене трансформације друштвене својине и приватизације многих 

привредних колектива, углавном у приватну и државну својину, и то довести у везу са новим  законским 

рeшењима у овој области.

Oспособљеност студената да  схвате и решавају трговинско правне проблеме са становишта позитивних 

прописа и судске праксе у тој области. Укључивање у процес оснивања привредних друштава, њихово 

функционисање на новим законским основама.

Садржај предмета

Начела пословног права; извори пословног права; појам и облици привредних друштава; 

индивидуализација привредних субјеката у правном промету; регистрација привредних субјеката; 

заступање привредних субјеката; одговорност привредних субјеката за сопствене обавезе; статусне 

промене привредног субјекта; престанак приврeдних субјеката; стечај и ликвидација; предузетник; 

акционарско друштво; командитно друштво; друштво са ограниченом одговорношћу; ортачко друштво, 

финансијске институције и тржиште капитала; осигуравајућа и реосигуравајућа друштва; фондови као 

посебни облици капитала; специјални облици пословних субјеката.

Обухвата: посету већим привредним друштвима, Установама и Фондовима; провера теоријског 

знања и анализа судске праксе.
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Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Примењују се вербално-текстуална и илустративно-демонстративна метода, метода израде 

реферата, семинарских радова и пројеката, као и метода „корак по корак".

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
активност у току 

предавања

практична настава

колоквијуми

семинари


