Студијски програм : Информатика
Назив предмета: Пословно право
Наставник: Гасми З. Гордана
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 9
Услов: Правни аспекти информатике
Циљ предмета: Упознати студенете са теоријским основама пословног права, појмом, начелима,
изворима, местом у систему правних наука и другим садржајима ове гране права како би били
способни за рад у привреди.
Исход предмета : Способност вођења правних послова у области пословног права, уз познавање
елемената грађанског права, стварног права, облигационог права. Способност закључивања
уговора у привреди, склапање банкарских послова и уговора и сл.
Садржај предмета
Теоријска настава:П01 – Појам пословног права и његово место у систему правних наука; П02 –
Предмет пословног права; П03 – Извори пословног права; П04 – Субјекти пословног права; П05 –
Пословне организације – појам и особине; П06 – Врсте и одлике основних облика пословних
организација; П07 – Понашање пословних субјеката – механизми регулисања; П08 – Индустријска
интелектуална својина; П09 – Правни промет индустријске интелектуалне својине; П10 – Хартије
од вредности; П11 – Појам и врсте уговора; П12 – Берзанско пословање; П13 – Понашање на
тржишу и заштитиа потрошача; П14 – Електронско пословање; П15 – Пословна етика;
Практична настава:
В01 – Дискусија о појму права; В02 – Анализа предмета пословног права; В03 – Расправа о
изворима ПП; В04 – Анализа субјеката ПП са примерима; В05 – Анализа и примери пословних
организација; В06 – Групни рад 'одлике пословних организација; В07 – Први колоквијум; В08 –
Примери механизама регулисања пословних организација; В09 – Интелектуална својина - обрада
пословних примера уз праксе; В10 – Хартије од вредности - обрада пословних примера уз праксе;
В11 – Примери уговора; В12 – Други колоквијум; В13 – Симулација берзанског пословања; В14 –
Анализа заштите потрошача и елементи електронског пословања; В15 – Одбрана семинарских
радова.
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Број часова активне наставе Теоријска настава: 4(60)
Практична настава: 4(60)
Методе извођења наставе:
Предавања, презентације, тестови, семинари
Оцена знања (максимални број поена 100)
Поена 60
Предиспитне обавезе

Завршни испит

активност у току предавања

20

писмени испит

практична настава

/

усмени испт

колоквијум-и

30

..........

семинар-и

Поена 40

40

10
Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени
испити, усмени испт, презентација пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 1 страница А4 формата

