
ЧЕТВРТА ГОДИНА – ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 
Студијски програм: ОАС МЕНАЏМЕНТ У САОБРАЋАЈУ   

Назив предмета: ОСНОВЕ КОМПАНИЈСКОГ ПРАВА 

Наставник/наставници: др Иван Костадиновић 

Статус предмета: Изборни 

Број ЕСПБ: 7 

Услов: Упис на четврту годину студија  

Циљ предмета 

Савладавање теоријских основа предметног права, упознавање са правном регулативом, и упознавање 

са могућностима примене научне области за успешно обављање послова у радној средини након 

завршених студија. 

Исход предмета  

Стицање теоријских знања из области правних наука неопходних за квалитетан практичан рад након 

завршених студија у компанијама свих облика својине, анализа и деловање на основу проучавања 

околине привредне праксе у условима рецесије и кризе и посебно изразитих фактора који угрожавају 

битисање компанија. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Појам предмета и набрајање субјеката - скуп друштвених односа у вези с друштвима, групама и 

удружењима - таксативно законско набрајање врста привредних субјеката (numerus clausus) - слобода 

уговарања само група и удружења која не морају да се региструју Врсте привредних субјеката Општи 

привредни субјекти - појам - врсте – друштва, предузетници и задруге Облици друштава – ОД, КД, 

ДОО и АД Посебни привредни субјекти - појам - врсте – банке, осигуравајућа друштва, берзе, 

берзански трговци, инвестициони фондови, друштва за управљање инвестиц. фондовима, јавна 

предузећа. Групе и удружења - појам групе – повезаност друштва капиталом, уговором или мешовито - 

врсте група – холдинг, труст, концерн... - појам удружења – организација слабије повезаности него у 

групи, остваривање и заштита заједничких интереса чланова - врсте удружења – привредне коморе, 

задружни савези и пословна удружења - право на неименована удружења без својства правног лица 

(нерегистровано) Јавноправна питања - уређивање јавноправних питања у вези са постојањем и 

пословањем посебних привредних субјеката 

Практична настава  

Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 

Литература  

Препоручена литература:  

1. Васиљевић, М. (2020). Компанијско и трговинско право, Службени гласник, Београд. 

2. Костадиновић, С. (2007). Компанијско право, Универзитет ''БК'', Београд. 
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Број часова  активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе 

Усмено предавање, интерактивна настава уз коришћење наставних помагала (табла, видео пројектор, 

лаптоп,...): радионице, размена идеја и сазнања кроз групну дискусију, учење на примеру кроз студију 

случаја и менторски рад. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит  

практична настава  усмени испт 40 

колоквијум-и 40 ..........  

семинар-и/студије случаја 10   

Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, 

усмени испт, презентација пројекта, семинари итд...... 

*максимална дужна 2 странице А4 формата 

 

  


