Студијски програм : ФИНАНСИЈЕ И БАНКАРСТВО, основне академске студије, први ниво
Модул 1: Финансије, банкарство и осигурање, Модул 2: Буџет, порези и царине
Назив предмета: ПОСЛОВНО ПРАВО
Наставник: Дрљача М. Зорица
Статус предмета: Обавезан, друга година, трећи семестар
Број ЕСПБ: 7
Услов:нема услова
Циљ предмета:
Циљ овог предмета је упознавање студената са легалним оквирима пословања и пословног одлучивања.
Циљ је стицање основних знања о општим појмовима права, основним институтима појединих грана права,
субјектима пословања, њиховом односу према држави и правним пословима које они обављају у
међусобним односима. Поред општих појмова на овом предмету је циљ стицање и систематизованих
практичних знања неопходних за разумевање и решавање сасвим конкретних проблема у пословању.
Исход предмета:
Студенти ће бити способни да: идентификују и примене основне вредности права и правичности, јасно
презентирају писмено и усмено разумевање и примену релевантних правних принципа, истраже однос
између права и социјалних, политичких или економских фактора.
Садржај предмета:
Појам и предмет пословног права. Извори права. Место пословног права у правном систему. Основи
стварног права. Основи облигационог права. Правни положај субјеката пословног права. Облици
организовања бизниса. Формирање и регистровање компаније. Функционисање компаније. Дужности
директора и менаџера. Појам, предмет, метод и извори компанијског права; Привредна друштва лицаортачко друштво и комндитно друштво; Привредна друштва капитала-акционарско друштво и друштво са
ограниченом одговорношћу; Правно пословање привредних друшта;Престанак приврених друштава и др.
Инсолвентност компаније. Уговори робног промета. Уговор о продаји; Уговор о налогу; Уговор о
посредовању; Уговор о трговинском заступању, Уговор о комисиону, Уговор о шпедицији ,Уговор о
контроли, Уговор о ускладиштењу; Уговор о осигурању; Уговор о превозу;Издавачки уговор;Уговор о
лиценци; Уговор о франшизингу;Уговор о тимесхаринг-у; Банкарски послови и хартије од вриједности;
Кредитни послови; Банкарски депозити (новчани депозит, улог на штедњу, банкарски текући рачуни,
неновчани депозит, депозит хартија од вредности, уговор о сефу). Банкарски услужни послови (акредитив,
банкарска гаранција, платни промет, клиринг, документарна наплата, остали услужни банкарски послови);
Хартије од вредности: Меница; чек.; Увод у међународно привредно право.
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Остали часови
Број часова активне наставе:
Предавања:2
Вежбе: 3
Други облици наставе:Методе извођења наставе:Предавања су уз подршку савремених учила и активно учешће студената.
Појединачна и заједничка презентација семинарских радова, као и дискусије засноване на анализи и
продубљивању студија случајева.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
Поена
активност у току предавања
10
писмени испит
практична настава
20
усмени испт
30
колоквијум-и
20
семинар-и
20
Укупно поена
100

