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УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ 
ФАКУЛТЕТ ПОСЛОВНЕ ЕКОНОМИЈЕ БИЈЕЉИНА 

 
Студијски 

програм: 

ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА  

Одсјек заједничких основа 

      

Назив предмета Пословно право  

Катедра којој 

предмет припада 
Правни  факултет  

Шифра предмета 
Статус 

предмета 
Семестар Фонд часова Број ECTS бодова 

PE-03-1-012-3 Обавезни I I I 4+2 7 

Наставник Проф. др Драгутин Мировић 

Сарадник др Јелена Дамјановић  

Условљеност другим предметима Облик условљености 

Нема  

Циљеви изучавања предмета: 

Циљ предмета је изучавање правних дисциплина и института којим се уређују односи од значаја за 

објашњење комерцијалних и других послова у унутрашњој и спољној трговини, пословима 

рачуноводства и банкарства, осигурања, пореза, шпедиције, царина и пословне информатике. 

Исходи учења : 

По завршетку предавања студенти добијају потребна сазнања о основним правним категоријама, 

функционисању правног ситема из области Пословног права.  

 

Садржај предмета: 

1. Основне правне категорије, Правни појам државе, Имовинско право, Oблигационо право. 

2. Трговачко право, Правни положај субјеката  трговинског права, Предузећа, Судски регистар. 

3. Трговачка друштва, Ортачко друштво, Командитно друштво, Командитно друштво на акције. 

4. Друштво са ограниченом одговорношћу,  Дионичко (акционарско) друштво,  

Специјализована акционарска друштва,  Јавно предузеће. 

5. Својинска трансформација, Групација предузећа, Предузеће и држава, Финансијске 

организације. 

6. Берза, Привредне асоцијације, Право конкуренције, Права индустријске својине. 

7. Облигациони уговори, Уговори у привреди, Међународни уговори, Уговори о продаји. 

8. Транспортне клаузуле, Електронска трговина, Уговор о налогу, Уговори о трговинским 

услугама. 

9. Уговор о комисиону, Уговор о контроли, Уговор о складиштењу, Уговор о грађењу. 

10. Правни послови осигурања, Правни послови у туризму, Уговор о шпедицији, Уговор о 

превозу робе морем, Уговор о тегљењу. 

11. Уговор о превозу ваздушним путем, Уговор о превозу робе жељезницом, Уговор о превозу 

робе друмом, Уговор о комбинованом превозу, Уговор о превозу путника. 

12. Уговор о превозу пртљага, Уговор о лиценци, Уговор о концесији, Уговор о франшизингу, 

Банкарски правни послови. 

13. Активни банкарски послови, Пасивни банкарски послови, Неутрални послови, 

Документарни акредитив, Међународна банкарска дознака. 

14. Банкарска гаранција, Уговор о факторингу, Уговор о форфетингу, Уговор о лизингу, Хартије 

од вриједности, Емисија хартија од вриједности, Новчане хартије од вриједности, Трговање 

финансијским дериватима.  

15. Робне хартије од вриједности, Легитимационе исправе, Међународна привредна арбитража. 
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Методе наставе и савладавање градива: 

Предавања: Теоријска и практична настава. На крају сваке теме предвиђена је дискусија.  

Вjежбе: Свака методска јединица са предавања се рекапитулира и увjежбава на часовима вjежби. 

Литература: 

Основна литература: Проф. др Драгутин Мировић, (2004), Пословно право, Факултет спољне трговине, 

Бијељина. 

Додатна литература: Проф. др Мирко Васиљевић, (1995), Трговинско право, Савремена администрација, 

Београд, Харфли (1998), Основи права европске заједнице, ЦОЛПИ, Београд 

Облици провјере знања и оцјењивање: 

За полагање испита неопходно је 50% из сваке од наведених активности. 

Похађање наставе 5 Домаћи задаци  Завршни испит 5 

Активност на настави 5 Семинарски  Лабораторија  

Посебна назнака за предмет: 

 

Име и презиме наставника који је припремио податке: Проф. др Драгутин Мировић  

Датум овјере: 30.12.2015. године 
 


