Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета
Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ
12
Услов
Циљ
предмета

Исход
предмета

Докторске академске студије права
Докторске академске студије
Корпоративно управљање
Проф. др Милена Јовановић – Zattila
Проф. др Милена Јовановић – Zattila
Статус предмета
(обавезни/изборни)

Изборни

Изучавање правних норми и института из домена корпоративног управљања има за
циљ да пружи докторантима ускостручно знање из ове комплексне и практично
применљиве области. Циљ предмета је и развијање научних сазнања, способности и
академских вештина у процесу истраживања у области корпоративног управљања,
развој креативних способности и овладавање правним вештинама, у складу са
савременим правцима развоја ове научне дисциплине
Oчекује се да савладавањем програма студент може да:
- схвати основне поставке на којима се заснива корпоративно управљање, уз
способност апстраховања појмова и правне логике
- развије способност аналитичког приступа правним проблемима, као и да понуди
критичке и аналитичке одговоре у делу који се односи на питања управљања и
унутрашње организације компаније
- непосредно примени стечена знања, у погледу опредељености код оснивања
одговарајуће форме друштва капитала, уз неопходну процену ризика и евентуалне
добити
-развије способност да компетентно и научно аргументовано дискутује,
- истражује и презентује резултате свог научног рада стечена знања примени у
пракси

Садржај предмета
Теоријска Увод у корпоративно управљање; улога носиоца интереса; корпоративно управљање
у међународним оквирима; ефекти корпоративног управљања на пословање друштва;
настава
трошкови корпоративног управљања; специфичност корпоративног управљања код
нас; општа структура управљања акционарског друштва; акционарско друштво
(опште карактеристике, конститутивни акти, улог, врсте – отворено и затворено АД;
скупштина акционарског друштва; управни одбор; кодекс корпоративног управљања
друштва; етички кодекс друштва; реорганизација капитала и акција АД; акционари
(начела, чланска права, имовинска права); мањински акционари (принцип већине и
заштита мањине, права мањинских акционара), извршни органи и њихове
надлежности; расподела компанијске моћи, заштита инвеститора (извештавање
отворених друштава, транспарентност, привилеговане информације); преузимање
отворених АД – takeover; повезивање привредних друштава; привредна друштва на

нивоу ЕУ (Европска компанија – SE, Европска економска интересна групација –
EEIG)

Практична
настава
(вежбе,
ДОН,
студијски
истраживачки рад)

Вежбе,
Часови семинара (презентација и дискусија семинарских радова студената),
Индивидуалне консултације,
Истраживачки пројекти студената
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Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе
ДОН
Студијски истраживачки рад
Остали часови
Методе
извођења
наставе

Предавања
Вежбе
Колоквијуми
Тестови
Истраживачки пројекат (рад студената у истраживачким групама)
Индивидуалне консултације
Часови семинара (презентација семинарских радова студената)

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена
Завршни испит
активност у току
0 - 15
писмени испит
предавања
практична настава
0 - 20
усмени испит
колоквијуми
0-8
семинари
0-7
Списак тема по недељама

поена
50

1

Улога носиоца интереса корпоративног
управљања
Корпоративно управљање у
међународним оквирима

2

Ефекти корпоративног управања на
пословање друштва
Расподела компанијске моћи
Трошкови корпоративног управљања

3

Специфичности корпоративног
управљања у Србији
Правни, регулаторни и
институционални оквир

4

Општа структура управљања
акционарског друштва
Скупштина акционара
Управни одбор

5

Извршни органи
Комисије управног одбора
Интерни ревизор
Надзорни одбор, интерни ревизор или
одбор ревизора

6

Садржина оснивачког акта
Регистрација измена оснивачког акта

7

Статут друштва и друга општа акта
Кодекс корпоративног управљања
друштва
Етички кодекс друштва

8

Надлежност управног одбора
Избор и разрешење чланова управног
одбора

9

Састав управног одбора
Структура и комисије управног одбора

10

Радне процедуре управног одбора
Обавезе и одговорност чланова
управног одбора

11

Оцењивање и едукација управног
одбора и његових чланова
Накнада за чланове управног одбора

12

Извршни органи друштва и њихове
надлежности
Састав извршних органа

13

Избор и разрешење чланова извршних
органа

Радне процедуре извршних органа

14

Обавезе и одговорност чланова
извршних органа
Евалуација учинка

15

Накнаде члановима извршних органа
Улога и надлежност секретара друштва

