
 
 

 

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ 
Факултет за производњу и менаџмент Требиње 

 

Студијски програм: Индустријски менаџмент 

I циклус студија II година студија 

Пун назив предмета ПОСЛОВНО ПРАВО 

Катедра  Катедра за грађанско право - Правни факултет Пале 

Шифра предмета Статус предмета Семестар ECTS 

IM-24-1-022-3 Обавезан III 3 

Наставник/ -ци др Дамјан Даниловић, доцент 

Сарадник/ - ци др Дамјан Даниловић, доцент 

Фонд часова/ наставно оптерећење 
(седмично) 

Индивидуално оптерећење студента (у 
сатима семестрално) 

Коефицијент 
студентског 

оптерећења So 

П АВ ЛВ П АВ ЛВ So 

2 1 0 2*15*1,4 = 42 1*15*1,4 = 21 0*15*1,4 = 0 1,4 

укупно наставно оптерећење (у сатима, семестрално)  
2*15 + 1*15 + 0*15 = 45 

укупно студентско оптерећење (у сатима, семестрално)  
2*15*1,4 + 1*15*1,4 + 0*15*1,4 = 63 

Укупно оптерећење предмета (наставно + студентско): 45 + 63 = 108 сати семестрално 

Исходи учења 

Савладавањем овог предмета студент ће бити оспособљен да: 
1. користи основне појмове права, са инструментима пословног права, 
2. користи основне појмове права настанком и престанком предузећа, 
3. разумије основна начела дефинисана основним уговорима пословног права 
4. користи стечена знања у даљем образовању и у другим сличним предметима из привредно 

правне области. 

Условљеност Нема условљености. 

Наставне методе Предавања, вјежбе, семинарска настава, писани радови, анализе случајева, индивидуални рад. 

Садржај 
предмета по 
седмицама 

1. Појам права, правне норме, врсте. 
2. Основне врсте стварних права (својина, заложно право). 
3. Облигационо право. 
4. Појам, предмет облигације. 
5. Врсте уговора. 
6. Стечај и ликвидација. 
7. Обезбјеђење уговора. 
8. Врсте друштава. 
9. Уговор о продаји. Уговор о комисиону. 

10. Уговор о заступништву. 
11. Уговор о шпедицији, уговор о транспорту. 
12. Појам хартија од вриједности. 
13. Мјеница, мјеничне радње. 
14. Чек, елементи.  
15. Разлика између чека и мјенице. 

Обавезна литература  

Аутор/ и Назив публикације, издавач Година Странице (од-до) 

Васиљевић, М. 
Компанијско и трговинско право, Службени гласник, 
Београд 

2008.  

Рајчевић, М. 
Пословно право и основи права, стварног и 
облигационог права и привредно-правни послови 

2007. 
 
 
 

 

Аутор/ и Назив публикације, издавач Година Странице (од-до) 

    

Обавезе, облици 
провјере знања и 
оцјењивање 

Врста евалуације рада студента Бодови Проценат 

Предиспитне обавезе 

                                                                                 активности на настави       10        10% 

 први колоквијум 20 20 % 

други колоквијум 20 20 % 

Завршни испит 

завршни испит (усмени) 50 50 % 

УКУПНО 100 100 % 



 
 

Web страница http://fpmtrebinje.com/wp/wp-content/uploads/2016/11/4_IM_Poslovno_pravo.pdf 
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