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
Трговинско право
Проф. др Милена Јовановић – Zattila
Проф. др Милена Јовановић – Zattila
Статус предмета
(обавезни/изборни)

изборни

Циљ предмета је развијање научних сазнања, способности и вештина у писању
правних аката из домена оснивања компанија, трговинских уговора, као и развој
креативних способности и овладавање правним вештинама у закључивању
трговинских и банкарских послова, у складу са савременим правцима развоја ове
научне дисциплине.
- Разумевање основних поставки на којима се базира Трговинско право, уз
способност апстраховања појмова и правне логике, као неопходних услова за
савладавање материје из ове области
- Стечено знање треба да послужи практичном приступу у решавању појединих
питања и налажење адекватног начина за реализацију одређене пословне операције
уз коришћење решења одговарајућих прописа из домена трговинског права, уз
консултовање правних извора упоредног права
- Разумевање правила функционисања тржишта хартија од вредности и њихов значај,
као и значај банкарских послова
- Усвајање знања о начинима и методама решавања насталих спорова у промету робе,
услуга и новца, како на унутрашњем, тако и на међународном тржишту
- Стицање стабилне основе за даље професионално усавршавање на подлози
усвојених знања

Садржај предмета
Теоријска Трговачки субјекти; оснивање привредних друштава; заједничка правила за
привредна друштва; друштва са неограниченим ризиком (друштва лица); друштва са
настава
ограниченим ризиком (друштва капитала); специјализована акционарска друштва;
повезивање привредних друштава; реорганизација и престанак привредног друштва;
право конкуренције; право потрошача; принципи привредних слобода, државне
интервенције и регулативе пословања; општа правила уговора у привреди; уговор о
продаји; уговори о привредним услугама; уговор о грађењу; уговори о превозу робе
(ствари); општа правила о банкарским пословима; кредитни послови и послови
финансирања; банкарски депозити; банкарски услужни послови; харије од вредности
и њихова природа; новчане хартије од вредности; робне хартије од вредности.

Практична
настава
(вежбе,
ДОН,
студијски
истраживачки рад)

Вежбе
Индивидуалне консултације
Часови семинара (презентација и дискусија семинарских радова студената)
Истраживачки пројекти студената
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Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавањ Вежбе
ДОН
Студијски истраживачки рад
Остали часови
а
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
Индивидуалне правне форме
1

привредног субјекта
Заједничка обележја привредних
субјеката
Интерни односи између ортака
друштва
Екстерни односи друштва и ортака

2

Оснивање командитног друштва
Располагање уделом у друштву
Органи друштва са ограниченом
одговорнишћу

поена
50

Основни капитал и удели

3

Заштита права мањинских чланова
друштва
Поступак оснивања акционарског
друштва
Реорганизација капитала и акција
акционарског друштва

4

Статусна и имовинска права акционара
Права мањинских акционара
Расподела корпорацијске моћи

5

Заштита инвеститора
Специјализована акционарска друштва
Инвестициона друштва
Брокерско-дилерска друштва
Организације за осигурање

6

Држава и атрактивност форми
друштава капитала
Фузије привредних друштава –
структурна повезивања
Финансијска капитал учешћа и
пословна повезивања

7

Уговорна повезивања
Реогранизација привредног субјекта –
алтернатива инсолвентној ликвидацији

8

Појам и основи стечаја
Поступак стечаја
Последице покретања стечајног
поступка

9

Антимонополско право
Право нелојалне конкуренције
Посебна заштита потрошача

10

Заједничка правила за обавезе продавца
и купца
Одговорност за неизвршење уговорних
обавеза
Улога и значај уговора о привредним
услугама
Обавезе извођача и наручиоца из
уговора о грађењу
Примопредаја грађевине и радова
Правила о одговорнисти за недостатке
грађевине и радова

11

Уговори о превозу - права, обавезе и
одговорност
Општа правила о банкарским
пословима

Уговор о кредиту
Специјални кредитини послови
Правни односи код документарног
акредитива

12

Појам и елементи банкарске гаранције
Привредна функција и значај хартија
од вредности
Основна менична начела

13

Меничне радње
Неосновано обогаћење у вези са
меницом
Застарелост у меничном праву
Правна природа и значај чека
Врсте и елементи чека
Чековне радње

14

Емитовање серијских хартија од
вредности
Карактеристике, врсте и делови акција

15

Котација акција и обвезница
Робне хартије од вредности

