Табела 5.2Спецификација предмета Шифра:П.З.1.О.13
Студијски програм/студијски програми: Општеправни;
Врста и ниво студија: Основне академске студије; Студије првог степена
Назив предмета: Привредно право
Наставник (Име, средње слово, презиме):Иванка М. Спасић
Сарадник: Дуња С. Илић
Статус предмета: Oбавезан предмет на основним академским студијама , III семестар
Број ЕСПБ: 9
Услов: Положен испит из предмета Историја правних институција
Циљ предмета:Упознавање са појмовима привредних субјеката, њиховом правном положају, са правним
пословима између привредних субјеката на тржишту учењем о уговорима робног промета, односно
банкарским пословима, поступку оснивања и функционисања привредних субјеката на тржишту роба и
капитала у оквиру привредног система земље.
Исход предмета: Студент би требало да може да опише и објасни поступак оснивања привредних
субјеката у националном привредном систему, да наведе најважније уговоре робног промета и
идентификује њихове основне елементе (појашњење уговорне стране, средства обезбеђења); да уме
исправно да попуни и објасни елементе основних хартија од вредности.
Садржај предмета:
• Појам, предмет, извори, методи и однос привредног права и других грана права;
• Историјски развој привредног права
• Извори привредног права
• Хијерархија извора привредног права
• Субјекти привредног права, предузетник, привредно друштво (индивидуализација, делатност,
седиште, заступање, основање и упис у регистар и заштита интереса привредних друштава);
• Поједине правне форме привредног друштва,управљање привредним друштвом, повезивање
привредних друштава, реорганизација;
• Престанак привредног друштва, стечај, ликвидација, банке, друштва за осигурање, задруге;
• Берзе хартија од вредности, врсте берзи, јавна предузећа, слободне зоне, привредне коморе,
пословно удружење, арбитражно решавање спорова у привреди, надзор над законитишћу рада
привредних организација;
• Уговори робног промета,појам, врсте, обезбеђење;
• Уговор о куповини и продаји, врсте, обавезе купца и продавца;
• Уговори о трговинском заступању, посредовању, налогу, комисиону, шпедицији, ускладиштењу,
лизингу, контроли робе, осигурању;
• Уговори о превозу, поморском превозу, превозу робе железницом, друмском превозу, ваздушном
превозу;
• Издавачки уговор, уговор о лиценци, know-how,факторингу, туристичким услугама, грађењу,
инжињерингу, франшизингу, форфетингу и timesharing уговори;
• Појам, врсте, субјекти банкарских послова;
• Појам, врсте и одлике хартија од вредности;
• Меница, чек, обвезнице, акције, коносман, складишница, преносиви товарни лист, легитимациони
папири и знаци, кредитне карте.
Практична настава: увид у оснивачке акте правних субјеката и хартије од вредности.
Литература:
а) основна: Царић С., Витез М, Веселиновић Ј.; Привредно право, Привредна академија, Нови Сад, 2006;
Б) додатна: Бабић, И.: Привредно право, Универзитет Сингидунум, Београд, 2005.
Остали часови
Број часова активне наставе
Предавања:
Вежбе:
Други облици
Студијски истраживачки /
3x15=45
3x15=45
наставе: /
рад: /
Методе извођења наставе: Усмена предавања илустрована у Power Point-u, Индивидуални и групни
радови, интерактивни облици наставе, презентације, дискусионе групе
Оцена знања (максимални број поена 100)
Завршни испит
поена
Предиспитне обавезе
поена
присуство и активност на
писмени
испит
10
предавањима
30
присуство и активност на вежбама
усмени испт
15
колоквијуми I и II
20
семинарски рад
25

