
6 Статус предмета (обавезни/изборни) Обавезни

Услов

Циљ

предмета

Исход

предмета

Теоријска

настава
Практична 

настава 

(вежбе, ДОН, 

студијски 

истражива-

чки рад)

1

2

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

4 0

Методе

извођења

наставе

поена Завршни испит поена

усмени испит 55

15x2

10

Врста и ниво студија Основне струковне студије

Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм Eкономија и туризам

Изборно подручје (модул) Заједнички

Назив предмета Пословно право

Наставник (за предавања) Радуловић М. Зоран, Скакун М. Урош

Наставник/сарадник (за вежбе)

Обавезна: др Милан Скакун, Пословно право у туризму, Београд, 2009.

Наставник/сарадник (за ДОН)

Број ЕСПБ

Циљ изучавања овог предмета јесте упознавање студената са правним дисциплинама и  институцијама којима се уређују друштвени односи од значаја за обављање туристичке делатности; комерцијални и банкарски послови, осигурање. 

Предмет је тако постављен да студентима даје оптималну комбинацију теоријских сазнања, позитивно правних и упоредно правних стандарда и решења као и искуства из праксе судова и арбитража, неопходних за схватање проблема и изналажење решења у пракси. Најобимнији и најважнији део у садржају предмета односи се на правне послове у туризму, специфичне уговоре SUI GENERIS из ове области и на начине решавања спорова, посебно са елементом иностраности

Од студената се очекује да се што је могуће боље упознају са научним елементима 
правног и институционалног деловања и пословања субјеката туристичке привреде. То 
подразумева сагледавање односа на релацији привредно друштво (предузетник) - 
држава, односа самих привредних друштава у обављању туристичке делатности и односа 
давалаца туристичких услуга и посредника са непосредним корисником - туристом. Знања 
стечена у овој области  омогућавају студенту потпуније разумевање тржишта туристичких, 
банкарских, финансијских, осигуравајућих и других услуга и виши степен оспособљености 
за доношење ефикасних и  легалних пословних одлука.

Садржај предмета

Oпшти део, основи права, правни институти, привредна друштва, правни послови у 
туризму, међународно судство и решавање спорова са елементом иностраности.

Правни послови у туризму, декларација конференције УН-а о животној средини, 
декларација УН-а о животној средини и развоју, резолуција о политици заштите животне 
средине, Закон о заштити животне средине РС, Закон о водама РС, Закон о шумама, 
Закон о ловству РС, Закон о бањама РС, Закон о националним парковима.

Литература

практична настава

колоквијуми

семинари

мр Урош Скакун, Туристичко законодавство, Београд, 2012.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Наставни рад одвија се кроз теоријска предавања, вежбе и консултације. Теоријска 
настава употпуњује се практичним примерима за сваку наставну јединицу ради лакше и 
ефикасније примене у пракси. Студенти се активно укључују у наставни процес кроз 
разговоре, вежбе и консултације.

Предиспитне обавезе

активност у току

предавања 5 писмени испит /


