
Табела 5.2. Спецификација предмета 

Студијски програм: Финансије и бизнис 

Назив предмета: ПРИВРЕДНО ПРАВО 

Наставник/наставници: др Милица Вукићевић Петковић 

Статус предмета: Oбавезни 

Број ЕСПБ: 5 

Услов: – 

Циљ предмета 

Упознавање студената са основним појмовима у праву и правним институтима стварног, облигационог, 

компанијског и трговинског права. Оспособљавање студената да примењују правну регулативу у 

корпоративном (пословном) окружењу. Развијање правничког начина размишљања. 

Исход предмета  

По завршетку изучавања овог предмета студенти ће бити у стању да: 

објаснe природу и сврху права; дефинишу субјекте права, схвате појам тумачења правних норми и 

попуњавања правних празнина; пронађу релевантне правне изворе; објасне основне стварноправне 

институте - право својине, државину и стварноправна средства обезбеђења; разликују врсте облигације и 

да схвате њихов правни значај; разумеју основне институте компанијског права, са посебним акцентом 

на право акционарских друштава; састављају привредне уговоре. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

1. Теоријска схватања права и државе, право у корелацији са другим друштвеним правилима. 2. Појам, 

елементи и врсте правних норми, правни извори. 3. Основи грађанског права (субјекти права, правни 

односи, стварно право, облигационо право). 4. Појам и извори привредног права. 5. Појам привредног 

друштва и основна обележја, правне форме привредних друштава. 6. Ортачко друштво, командитно 

друштво. 7. Друштво са ограниченом одговорношћу. 8. Акционарско друштво. 9. Престанак привредног 

друштва (ликвидација, стечај). 10. Уговор о продаји. 11. Уговор о посредовању. 12. Уговор о 

трговинском заступању. 13. Уговор о комисиону. 14. Уговор и шпедицији, уговор о ускладиштењу. 15. 

Банкарски послови, опште карактеристике хартија од вредности. 

Практична настава 

Прати теоријску наставу, уз примере из праксе и дискусије на задату тему. Свака од наведених тема 

обрађује се путем практичних примера и анализа. Израда семинарских радова истраживачког карактера. 

Литература  

Основна литература: 

1. Дабић, Љ., & Спировић Јовановић, Л. (2018). Пословно право. Центар за издавачку делатност, 

четврто измењено и допуњено издање. Београд: Економски факултет. ISBN 978-86-403-1407-7. 

Додатна литература: 

1. Васиљевић, М. (2017). Компанијско право: право привредних друштава. Центар за издаваштво и 

информисање. Београд: Правни факултет. 

2. Васиљевић, М. (2016). Трговинско право. Центар за издаваштво и информисање. Београд: Правни 

факултет. 

Број часова активне наставе Теоријска настава: 30 Практична настава: 30 

Методе извођења наставе 

Предавања, PowerPoint презентације, Илустративни примери из праксе, Дискусије, Студије случајева, 

Решавање проблема, Радионице за писање уговора. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 5 писмени испит - 

практична настава 5 усмени испит 60 

колоквијум-и 20   

семинар-и 10   

 


