
Студијски програм/и : Туризам и угоститељство;  Менаџмент технологије хране и гастрономије 

Назив предмета: Трговинско право 

Наставник:  ванредни проф. др. Жарко Д. Анђелковић 

Статус предмета: oбавезни предмет 

Број ЕСПБ: 3 

Услов: Нема услова 

Циљ предмета 

Упознавање са општим правним институтима и привредно правном материјом, нарочито са статусом и 

обликом организовања у привреди и привредно-правним уговорима, а све у циљу оспособљавања за 

обављање основног правног саобраћаја. 

Исход предмета  

Студенти ће савладати основне правне форме у привреди, научиће да закључују најзначајније привредно-

правне уговоре и познаваће основе права. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Теорија настанка права и државе; Појам права и појам државе; Правна норма; Извори права; Тумачење 

права; Појам Грађанског права; Субјективно и објективно право; Појам Стварног права; Појам ствари; 

Својина и државина; Појам Облигационог права; Извори облигација и врсте уговора; Појам Трговинског 

права и његов предмет; Однос са другим гранама права; Прописи из области Трговинског права и основа 

права; Појам и облици привредних друштава; Појам дивиденде и права акционара; Статусне промене 

привредних друштава, ликвидација и стечај; Јавна предузећа, банке и задруге; Појам привредних уговора и 

хартије од вредности; Врсте – поједини привредно-правни уговори;Практични примери и израда привредно-

правних уговора. 

 

Практична настава  

Објављивање закона и других правних (општих) аката — Службени гласник, РС, општинска гласила, 

огласна табла; Друштвена и правна норма — практични примери; Друштвена и правна норма — 

диспозиција и санкција; Устав као извор права — појам, опис и садржај новог Устава; Закони од значаја за 

трговинско право – Закон о привредним друштвима; Закони од значаја за трговинско право – Закон о 

облигационим односима; Закони од значаја за трговинско право – Закон о основама својинско правних 

односа Хексагон природних права; Практична израда уговора привредног права; Практична израда уговора 

привредног права;Практична израда уговора привредног права. 

Литература  

 Вукићевић, С., Анђелковић, Ж. Трговинско право са основама права, ВЕШ Лесковац, 2006.  

 Анђелковић, Ж. Практикум за трговинско право са основама права, ВПШСС Лесковац, 2009. 

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 30 Практична настава: 0 

Методе извођења наставе 

Предавања; вежбе, презентација примера из пословне праксе, студије случаја, израда и презентација 

семинарских радова. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит  

практична настава / усмени испит 45 

колоквијум 30 ..........  

семинар-и 15   

 


