Табела 5.2 Спецификација предмета
Студијски програм/студијски програми : РАЧУНОВОДСТВО И РЕВИЗИЈА
Врста и ниво студија: ОСНОВНЕ
Назив предмета: ПОСЛОВНО ПРАВО
Наставник (Име, средње слово, презиме): Проф. др Ђуро М. Ђурић
Статус предмета: ОБАВЕЗНИ
Број ЕСПБ: 8
Услов:
Циљ предмета
Да студенте уведе у материју пословног права и системске законе који уређују ову област права.
Исход предмета
Да се струковни економисти као будући пословни људи у значајној мери оспособе као равноправни учесници робног
промета на домаћем и међународном тржишту без обзира на сектор у коме ће обављати пословну делатност.
Садржај предмета
Појам пословног права,предмет и метод. Однос пословног права са другим гранама права. Извори пословног права.
Субјекти пословног права. Индивидуализација и обележја привредног друштва. Регистар привредних субјеката. Врсте
привредних друштава,управљање,повезивање реорганизација и престанак привредних друштава. Банке, задруге,
друштва за осигурање, берзе, јавна предузећа, слободне зоне, привредне коморе и други облици пословног
удруживања. Привредни судови, арбитраже и надзор над законитошћу привредних субјеката. Појам, посебности и
врсте закључења уговора. Обезбеђење испуњења уговора. Уговор о куповини и продаји и посебне врсте куповине и
продаје робе. Уговор о налогу, о посредовању, комисиону, шпедицији и контроли робе. Уговор о лизингу и
финансијском лизингу,ускладиштењу. Уговор о осигурању,превозу и свим врстама превоза. Издавачки, уговор о
лиценци, уговор о KNOW-HOW, факторингу и туристичким услугама. Уговор о грађењу, инжењерингу,
франшинзингу, форфетингу и тајмшерингу.Уговор о кредиту, врсте кредита, активни, пасивни и неутрални банкарски
послови, уговор о сефу. Појам и значај менице, врсте меница, менична начела, битни менични елементи. Меничне
радње, престанак менице и посебно елаборирање сопствене менице. Чек, сличности и разлике између чека и менице,
врсте чекова, битни елементи чека, чековне радње, исплата и опозив чека. Складишница, коносман, товарни лист,
легитимациони папири и знаци и кредитне картице.
Литература
Обрен Кулић "Пословно право", ВШСС за рачуноводство и берзанско пословање, Београд, 2012.
Закон о привредним друштвима
Закон о облигационим односима
Број часова активне наставе
Остали часови
Предавања:
Вежбе:
Други облици наставе:
Студијски истраживачки рад:
3
2
/
/
Методе извођења наставе
Наставниково излагање, Power point презентација, повезивање теорије са примерима из праксе, активно укључивање
студената у виду дискусија, семинарских радова, доласка на консултације и колоквијума. Практична настава
обухвата: припремања и израде општих аката привредних друштава; попуњавање образаца за регистрацију и
престанак привредних субјеката; израда модела индивидуалне и деривативне тужбе; израда модела уговора робног
промета, и др.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
поена
активност у току предавања
10
писмени испит
практична настава
усмени испт
50
колоквијум-и
20
..........
семинар-и
20
Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт,
презентација пројекта, семинари итд......
Максимална дужна 1 страница А4 формата
Спецификацију треба дати за сваки предмет из студијског програма. Ако постоје заједнички предмети за више
студијских програма тада се у Књизи предмета, предмет приказује само један пут. Књига предмета представља
јединствен прилог за све студијске програме првог и другог нивоа студија.
Сваки предмет мора бити одвојени фајл, да би могао да се хиперлинком повеже са наставним особљем (Књига
наставника) и планом студија Табела 5.1, односно 5.1а.

