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Стандард 5: Курикулум 
Табела 5.2. Спецификација  предмета 
– Шифра: ОС-323 

Студијски програм/студијски програми: обавезни: сви студијски програми 
Врста и ниво студија: Основне академске студије 
Назив предмета: ПОСЛОВНО ПРАВО 
Наставник (Презиме, средње слово, име): Витез Ј. Мирослав 
Статус предмета: обавезни заједнички 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: није постављен 
Основни циљ предмета 
Изучавање основних питања пословног права који предмет се у систему common law (англоамеричког права) - 
најважније правне инфраструктуре светске привреде – назива и business law и то: појам, предмет, методи и место 
пословног права у правном систему, историјски развој, извори права и др., затим правила која уређују правни положај 
привредних субјеката, њихове међусобне правне послове чији предмет је роба, новац и услуге с тим у вези –  тј. 
уговоре робног промета, банкарске послове и хартије од вредности (класичне и тзв. финансијске инструменте). 
Исход предмета  
Овладавање знањем из области пословног права, оспособљавање студената за примену тих знања у пословању 
привредних субјеката и за самостална истраживања у поменутој области, а све у циљу пружања правне подршке у 
процесима доношења пословних одлука на микроекономском плану. 
Садржај предмета 
Теоријска настава Основна питања пословног права (појам, предмет, методи, место пп у правном систему, 
историјски развој, извори права, субјекти пп), општа питања правног положаја привредних субјеката (појам 
привредног субјекта, његова основна обележја, индивидуализација привредног субјекта, његова унутрашња 
организација, имовина, иступање на тржишту, заштита интереса и оснивање привредног субјекта), поједине правне 
форме привредног субјекта, облици њиховог удруживања, решавања спорова, надзор над законитошћу њиховог 
пословања, затим општа и посебна правила о уговорима робног промета и банкарским пословима, те општа и посебна 
правила о хартијама од вредности укључујући у основним цртама и најновије појаве у праву тржишта капитала 
(правни положај учесника на тржишту капитала, облике институционализације овог тржишта, трансакције 
финансијским инструментима, надзор и заштиту овог тржишта). 
Практична настава:Вежбе Израда семинарских радова истраживачког карактера. Утврђивање и провера стечених 
теоријских знања, практична примена појединих правних института, клиника са конкретним задацима. 
Посете појединим субјектима пословног права, упознавање са њиховом организацијом и пословањем; 
Излагање теоријских садржаја наведеног предмета на прикладан методолошки, педагошки начин уз примену 
визуелних средстава, метода дијалога и расправа (дискусија) и учешће у настави еминентних правних стручњака из 
праксе. Распоред наставе заснован на детаљно разрађеном наставном плану.  
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Број часова  активне наставе у 5. семестру Остали часови 

нема Предавања: 
45 

Вежбе: 
30 

Други облици наставе: 
нема 

Студијски истраживачки 
рад: нема 

Методе извођења наставе 
Усмено предавање и графичка презентација у електронској форми 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 5 писмени испит 0 
практична настава 5 усмени испит 30 
колоквијум-и 25 и 25 ..........  
семинар-и 10   

СВЕГА 70  30 
 
 


