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Врста и ниво студија: Основне струковне студије
Назив предмета: Основи права
Наставник: Милица Р. Круљ - Младеновић; Срећко М. Радојичић
Статус предмета: обавезан
Број ЕСПБ: 4
Услов:
Циљ предмета
Циљ предмета је изучавање правних дисциплина и правних института који су од значаја и велике користи у
свакодневној привредној и пословној пракси, посебно економистима, правницима и менаџерима који се баве
привредним пословима као и пословима у унутрашњој и спољној трговини, маркетингу итд. Предмет је
концептиран тако да студентима пружа оптималну комбинацију теоријских сазнања, позитивно правних и
упоредно правних решења и стандарда, што је неопходно за шире и реалније сагледавање правних проблема.
Исход предмета
Од студената се очекује да се што боље упознају са основним правним институтима. Знања стечена у овој
области омогућавају студенту потпуније разумевање правних института, правних грана и правних система, као
и сагледавање разлике између стварноправног и облигационог односа. Студенти ће се упознати и са основним
елементима грађанског и наследног права.
Садржај предмета
Општи појмови о држави и праву
Општи појмови о грађанском праву
Општи појмови о стварном праву
Општи појмови о облигационом праву
Општи појмови о наследном праву
Литература
Станковић Е.: Основи права, Висока пословна школа струковних студија, Блаце, 2011.
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Број часова  активне наставе
Предавања:
2

Вежбе:
1

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад:
Остали часови

Методе извођења наставе
Наставни рад са студентима одвија се у виду теоријских предавања, вежби и консултација. Теоретска настава
допуњава се практичним примерима за сваку наставну јединицу, како би се стечена знања могла лакше
применити у пракси.

Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена
активност у току предавања 10 писмени испит
практична настава усмени испит 30
колоквијум-и 20+20
семинар-и 10
домаћи задаци 5+5


