Студијски програм: Економија и пословно управљање
Назив предмета: Привредно право
Наставник/наставници: Кнежевић Мирјана
Статус предмета: студијски програм Економија и пословно управљање, обавезан на модулима Туризам и
хотелијерство и Рачуноводство, ревизија и пословне финансије, изборни на модулима Економска политика
и развој, Менаџмент, Маркетинг и Финансије, банкарство и осигурање
Број ЕСПБ: 7
Услов:
Циљ предмета
Упознавање студената са основним правним појмовима, институтима и правилима из различитих
правних области: увода у право, стварног и облигационог права, статусног и уговорног привредног права.
Исход предмета
- Развој правне културе будућег економисте кроз стицање знања које је потребно за разликовање правних
института.
- Развој вештина тумачења норми у области права привредних друштава и овладавање техником
преговарања, сачињавања и тумачења уговора привредног (трговинског) права.
- Разумевање целине правних односа који се јављају код банкарских послова и хартија од вредности.
Садржај предмета
Теоријска настава
УВОД У ПРИВРЕДНО ПРАВО (Основни правни појмови: увода у право, грађанског, стварног и
облигационог права)
ПРИВРЕДНО ПРАВО: СТАТУСНИ ДЕО ПРИВРЕДНОГ ПРАВА (изучавање правила којима се уређује
правни положај привредних друштава и других привредних субјеката); УГОВОРИ ПРИВРЕДНОГ
(ТРГОВИНСКОГ) ПРАВА (изучавање правила о правним односима у које привредни субјекти ступају);
БАНКАРСКИ ПОСЛОВИ И ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ (изучавање уговора банкарског права (депозитни,
крдитни, услужни послови) и хартија од вредности).
Практична настава
Вођење дискусије о појединим правним институтима, анализа примера из праксе, стицање практичних
знања (препознавање општих и посебних правних норми; писање пуномоћја; састављање појединих
уговора као што су: продаја, кредит, комисион; израда документраног акредитива и сачињавање менице, а
код банкарских уговора упознавање са излагањима предавача из праксе).
Групне и индивидуалне презентације, провера знања путем тест питања у циљу рекапитулације градива и
припреме за полагање колоквијума и испита.
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Број часова активне наставе
Теоријска настава: 3
Практична настава: 2
Методе извођења наставе: Теоријска настава, практична настава, самостални рад студената, консултације
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
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активност у току предавања

5

писмени испит

практична настава

5

усмени испит

колоквијум-и

30

..........

семинар-и

10

поена
50

