
9 Статус предмета (обавезни/изборни) ОБАВЕЗАН

Услов

Циљ

предмета

Исход

предмета

Теоријска

настава

1

2

3

4

5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

3 2
Методе

извођења

наставе

поена Завршни испит поена

10 писмени испит 30

усмени испит

40

20

Предиспитне обавезе

Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Шире компетентности: Способност сналажења у пословноправним институционалним оквирима

Предметне компетентности: Познавање законодавства Републике Србије у области стварног,

облигационог и пословног права 

Упознавање студената са правним и институционалним оквирима пословања у Републици

Србији

Садржај предмета

1. Увод у право, основни правни појмови, одредјење права као нормативног система                                                             

    Упознавање студената са структуром предмета

2. Извори права, тумачење права, структура правне норме                                                                                                     

3. Појам субјеката у праву                                                                                                                 

    Физичка и правна лица

4. Појам и врсте права својине у законодавству Републике Србије                                                                                       

    Приватна, државна, задружна својина; заједничка својина, сусвојина

5. Појам и врсте заложног права у законодавству Републике Србије                                                                 

    Ручна залога и хипотека

6. Појам и врсте права службености у законодавству Републике Србије                                                               

    Стварне и личне службености

7. Појам и врсте уговора као извора облигација                                                                                                   

8. Први колоквијум                                                                                                              

9. Појам и врсте проузроковања штете као извора облигација                                                               

    Материјална и нематеријалне/уговорна и вануговорна штета

10. Неосновано обогаћење и незвано вршење тудјих послова као извори облигација                                     

11. Ортачко друштво у праву Републике Србије                                                                                                                   

12. Командитно друштво у праву Републике Србије                                                             

13. Друштво са ограниченом одговорношћу у праву Републике Србије                                                        

14. Акционарско друштво у праву Републике Србије                                                                                                            

15. Други колоквијум                                                                                                                16. 

Туристички правни послови у законодавству Републике Србије                                                                         

Уговор о алотману, уговор о организовању путовања

17. Банкарски правни послови у законодавству Републике Србије                                   

      Уговор о кредиту, уговор о текућем рачуну, банкарска гаранција, документарни 

      акредитив 

Спецификација предмета за књигу предмета

ЕX КАТЕДРА, ИНТЕРАКТИВНОСТ, КОНТРОЛНИ ТЕСТОВИ

Литература

Станковић, М., Станковић, С., 2002, Пословно право, Мрљеш, Београд

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

В. Балтезаревић „Пословно право“

Пословне академске студије

проф. др Сања СтанковићНаставник (за предавања)

Наставник/сарадник (за вежбе)

Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 

предавања

практична настава

колоквијуми

семинари

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ  СТУДИЈЕ

ОСНОВИ ПОСЛОВНОГ СА КОМПАНИЈСКИМ  ПРАВОМ

Студијски програм 

Изборно подручје (модул)

Врста и ниво студија

Назив предмета


