
Студијски програм/студијски програми: Финансије и рачуноводство, Порези и царина,
Менаџмент и интернационална бизнис администрација, Туризам
Врста и ниво студија: Основне струковне студије
Назив предмета: Пословно право
Наставник: Братислав Д. Милановић; Иван Н. Никчевић
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 4
Услов: нема
Циљ предмета
Циљ предмета је изучавање оних правних дисциплина и правних института којима се уређују
друштвени односи од значаја за обављање комерцијалних и других послова у унутрашњој и
спољној трговини, послова рачуноводства, банкарства и осигурања, маркетинга и
менаџмента. Предмет је концептиран тако да студентима пружа оптималну комбинацију
теоријских сазнања, позитивно правних и упоредно правних решења и стандарда, као и
искуства судске праксе, што је неопходно за шире и реалније сагледавање проблема.
Исход предмета
Од студената се очекује да се што боље упознају са кључним елементима правног и
институционалног оквира пословања привредних субјеката. То подразумева сагледавање
односа на релацији привредно друштво – држава (управно правни аспект), односа између
самих привредних друштава (пословно правни аспект) као и анализу структуре различитих
облика привредних друштава (статусни аспект). Знања стечена у овој области омогућавају
студенту потпуније разумевање тржишта банкарских, осигуравајућих и других финансијских
услуга.
Садржај предмета
Привредна друштва
Банкарски послови
Хартије од вредности
Литература
Милановић, Б., Вујисић, Д., Пословно право, Правни факултет, Приштина, 2009.
Милановић,.Б., Круљ-Младеновић, М., Практикум за пословно право, ВПШСС, Блаце, 2007.
Закон о привредним друштвима – 2004. година, Закон о регистрацији привредних субјеката –
2004. година, Закон о банкама – 2005. година, Закон о осигурању – 2004. година, Закон о
инвестиционим фондовима – 2006. година, Закон о заштити конкуренције – 2005. година,
Закон о заштити потрошача – 2005. година, Закон о страним улагањима – 2002. година, Закон
о стечајном поступку – 2004. година
Број часова  активне наставе (недељно)
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. Студенти се активно укључују у наставни
процес кроз разговоре, вежбе, израде домаћих и семинарских радова, како би се евентуални
проблеми у савладавању материје превазишли.

Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активност на часу 10 писмени испит 30
практична настава усмени испит
колоквијум-и 40
семинар-и 10
домаћи задатак 10


