Студијски програм: ОАС МЕНАЏМЕНТ У САОБРАЋАЈУ
Назив предмета: ПРИВРЕДНО ПРАВО
Наставник/наставници: др Данијела Красић/др Иван Костадиновић
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 8
Услов: Упис на другу годину студија.
Циљ предмета
Упознавање студената са основним појмовима из привредног права и његових института,
оспособљавање студената да схвате и решавају привредно-правне проблеме са становишта позитивних
прописа и судске праксе у тој области, као и оспособљавање студената за кључивање у процес
оснивања привредних друштава, њихово функционисање на актуелним законским основама.
Исход предмета
Након савладавања градива из овог предмета студенти ће бити оспособљени да оснивају привредна
друштва, управљају пословањем привредних субјеката, као и да закључују и извршавају привредноправне послове.
Садржај предмета
Теоријска настава
Увод у право (Општи појмови права, правна нирма, правни поредак, правни акт, примена права, правни
однос, правни посао, тумачења права). Настанак привредног права. Начела привредног права; извори
привредног права; појам и облици привредних друштава; индивидуализација привредних субјеката у
правном промету; регистрација привредних субјеката; заступање привредних субјеката; одговорност
привредних субјеката за сопствене обавезе; статусне промене привредног субјекта; престанак
приврeдних субјеката; стечај и ликвидација; предузетник; акционарско друштво; командитно друштво;
друштво са ограниченом одговорношћу; ортачко друштво, финансијске институције и тржиште
капитала; осигуравајућа и реосигуравајућа друштва; фондови као посебни облици капитала; специјални
облици пословних субјеката, општа правила о закључењу, извршењу и престанку уговорног односа,
посебна правила која се тичу привредних уговора, банкарски послови, општа и посебна правила о
појединачним и серијским хартијама од вредности.
Практична настава
Детаљна, свеобухватна елаборација случајева из правне праксе кроз реализацију вежби у малим
групама (до 30 студената).
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Број часова активне наставе
Теоријска настава: 3
Практична настава: 3
Методе извођења наставе
- Облици наставе: (1) предавање, (2) вежбе, (3) консултације - Начин провере знања: (1) писмени –
колоквијални испит, (2) усмени испит, (3) провера знања на вежбама, (4) оцена семинарског рада Обавеза студената: (1) присуствовање предавањима и вежбама, и (2) израда семинарског рада
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
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

