
8 Статус предмета (обавезни/изборни) Обавезни
Услов

Циљ
предмета

Исход 
предмета

Теоријска
настава
Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, 
студијски 
истражива-
чки рад)

1
2
3
4

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови
3 3

Методе
извођења
наставе

Студијски програм 
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета

Основне академске студије
Трговинско право  

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања, вежбе, колоквијуми, истраживачки пројекат, индивидуалне консултације, 
семинарски радови.

Литература
М. Васиљевић, Трговинско право, Правни факултет, Београд, 2016. године.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Сефер Међедовић, Основи пословног права, Нови Пазар, 2005. годинe. 
Светолик Костадиновић, Миле Рачић, Пословно право,Футура, Петроварадин, 2011. године. 
Љ. Дабић, Л. Спировић-Јовановић, Пословно право, Економски факултет, Београд, 2015. 

Право
Опште право

Испуњење предиспитних обавеза

Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Cавладавањем овог предмета кроз планиране активности и облике наставе студнети ће 
познавати изворе, владати појмовима и категоријама  Трговинског права и користити стручну 
термилогију, разумеће основних поставки на којима се базира Трговинско право, уз 
способност апстраховања појмова и правне логике, као неопходних услова за савладавање 
материје из ове области, биће способни да прате развој Трговинског права и мотивисани да 
се професионално усавршавају.

Обухвата: посету привредним друштвима, установама и фондовима; Истраживачки пројекти 
студената, решавање проблемских задатака и практичних случајева, симулација оснивања 
привредних друштава.

Развијање научних сазнања и вештина у области трговинског права, као и писање правних 
аката из домена оснивања компанија, трговинских уговора. Поред тога циљ предмета је и 
развој креативних способности и овладавање правним вештинама у закључивању 
трговинских, берзанских и банкарских послова, у складу са савременим правцима развоја ове 
научне дисциплине и његових институција са нагласком на промене до којих је дошло због  
извршене трансформације друштвене својине и приватизације многих привредних колектива, 
углавном у приватну и државну својину.

Садржај предмета
Појам и начела трговинског права; извори трговинског 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; 
банке и берзе;осигуравајућа и реосигуравајућа друштва; фондови као посебни облици 
капитала; специјални облици пословних субјеката.



поена Завршни испит поена

8 писмени испит
7 усмени испит 50

20 (10+10)
15

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Предиспитне обавезе


	Предмет

