
 
 
 

Спецификација предмета за књигу предмета 

Студијски програм   Основне академске студије права 
Изборно подручје (модул)   
Врста и ниво студија  Основне академске студије 
Назив предмета  Трговинско право 
Наставник (за предавања)  Проф. др Милена Јовановић – Zattila 
Наставник/сарадник (за вежбе)  Асс. Александра Васић  
Наставник/сарадник (за ДОН)   
Број ЕСПБ  10 Статус предмета 

(обавезни/изборни) 
 Oбавезни 

Услов                   Положен испит из Облигационог права 
Циљ 
предмета 

       Циљ предмета је развијање научних сазнања, способности и вештина 
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.  

 
Исход 
предмета 

       - 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 
настава 

      Материја Трговинског права, из разлога њене комплексности, подељена је 
на пет делова. Први део чини право привредних друштава или статусно 
трговинско право, у оквиру кога се проучавају поједине форме трговачких 
друштава. Други део чине основе трговинског права, које обухватају 
принципе привредних слобода, државне интервенције и регулативе 
пословања. Трећи део чини уговорно пословно право (послови промета 
роба и услуга), у оквиру кога се изучавају општа правила уговора у 
привреди. Четврти део тиче се банкарског права и бави се изучавањем 
банкарских послова. Пети део проучава право хартија од вредности. 
Посебна пажња поклања се меницама и чековима, као и осталим 
новчаним и робним хартијама од вредности (акције, обвезнице, 
комерцијални запис, складишница, товарни лист, полиса осигурања, 
кредитна карта...) 

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

Вежбе 
Часови семинара (презентација и дискусија семинарских радова студената) 
Индивидуалне консултације 
Истраживачки пројекти студената 

Литература 
1 Мирко Васиљевић: Трговинско право, Београд, 2012. 

 
2 Мирко Васиљевић, Водич за примену новог Закона о привредним друштвима, 

Београд, 2011. 
 

3 Мирко Васиљевић: Компанијско право, Београд, 2013. 
 

4 Дара Миленовић, Субјекти привредног права, Ниш, 2006. 
 

5 Дара Миленовић, Пословно право, Ниш, 2001. 
 

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 поена 



активност у току  
предавања 

 0 - 15 писмени испит   

практична настава  0 - 20 усмени испит  50 
колоквијуми  0 - 8     
семинари  0 -15     
Списак тема по недељама 
1     Појам и предмет трговинског права 

Привредни (трговачки) субјекти 
Индивидуални трговац – 
предузетник 
Једноперсонално трговачко 
друштво 
Конститутивни елементи трговачког 
друштва  

  

2     Оснивање трговачког друштва 
Правни субјективитет трговачког 
друштва  
Индивидуална обележја  и упис у 
регистар 

  

3     Заступање привредних субјеката 
Имовина привредног друштва 
 
Презентација семинарских радова 
и истраживачких пројеката 
студената 

  

4     Појам и карактеристике друштва са 
ограниченом одговорношћу 
Оснивање друштва 
Чланство у друштву 
Имовински односи у друштву 
(основни капитал) 
Удео чланова 
Расподела добити 

  

5     Акционарска друштва – 
карактеристике и врсте 
Оснивање АД 
Повећање и смањење основног 
капитала АД 
Стицање сопствених акција 
Правни положај акционара 
Обавезе акционара 
Мањински акционари 
Специјализована акционарска 
друштва 
 
Презентација семинарских радова 
и истраживачких пројеката 

  



студената 
6     Фузије привредних друштава 

Повезивање привредних друштава 
по основу капитала и уговора 
Матично и зависно друштво 
Друштва са узајамним учешћем 
Групација економског интереса 
Заштита поверилаца 
 
Први тест: обухвата теме и 
питања која су била предмет 
наставе, дискусија и презентација. 

  

7      Реорганизација стечајног дужника 
Ликвидација инсолвентног друштва 
(стечај, банкрот) 
Поступак стечаја 
Правне последице отварања 
стечајног поступка 
Побијање правних радњи стечајног 
дужника 
Намирење поверилаца 
Лична управа стечајног дужника 
Колоквијум: Студенти припремају 
области трговинског права које су 
биле теме наставе, дискусија и 
презентација закључно са овом  
недељом. 

  

8      Опште карактеристике уговора о 
продаји у привреди 
Цена робе (ствари)  
Обавезе продавца и купца 
Последице неиспуњења или 
неуредног испуњења уговора 
Гаранција за исправно 
функционисање ствари 
Доцња продавца и купца   

  

9     Појам и обележја уговора о налогу 
Обавезе налогопримца и 
налогодавца 
Врсте уговора о посредовању 
Обавезе уговорних страна 
Елементи уговора о трговинском 
заступању 
 Уговор о комисиону  
 
Презентација семинарских радова 
студената 

  



10      Опште карактеристике уговора о 
превозу ствари железницом 
Уговорне обавезе превозиоца  
Одговорност превозиоца из уговора 
о превозу ствари железницом 
Права железнице 
Карактеристике уговора о превозу 
робе у друмском саобраћају 
Обавезе и одговорност друмског 
превозиоца 
Обавезе пошиљаоца и примаоца 
Уговор о превозу робе 
ваздухопловом 

  

11     Опште карактеристике уговора о 
грађењу 
Закључење уговора о грађењу 
Обавезе извођача радова 
 Обавезе наручиоца радова 
 Примопредаја грађевине и радова 
Одговорност извођача за 
недостатак грађевине 
Одговорност за штету трећим 
лицима 
 
Презентација семинарских радова 
и истраживачких пројеката 
студената 

  

12     Општа правила о банкарским 
пословима 
Особине и врсте банкарских 
послова 
Карактеристике уговора о кредиту 
Права и обавезе уговорних страна 
из уговора о кредиту  
Посебне врсте уговора о кредиту 
Банкарски услужни послови  
 

  

13     Издавање и пренос менице 
Авалирање и акцептирање као 
меничне радње 
Плаћањe меничне своте  
Интервенција код менице 
Протест, нотификација и регрес код 
менице 
Судско остваривање права по 
основу менице 
Амортизација менице                        
Застарелост меничних 

  



потраживања 
Неоправдано обогаћење у вези са 
меницом 
 
Други тест: обухвата теме и 
питања која су била предмет 
наставе, дискусија и презентација 

14     Појам и улога  чека 
Елементи и врсте чека 
Чековне радње 
Тужбе и приговори 
 
Презентација семинарских радова 
студената и истраживачких 
пројеката студената 

  

15     Појам и правна природа акција 
Врсте и класе (родови) акција 
Битни елементи акција 
Пренос акција 
Издавање обвезница 
Значај и врсте обвезница 
Разлике између обвезница и акција 
 
Потписивање индекса, провера и 
уписивање поена. Евалуација 
 

  

 


