Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм

Менаџмент организатора путовања

Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија

Специјалистичке струковне студије

Назив предмета

Менаџерско право

Наставник (за предавања)

Скакун С. Милан

Наставник/сарадник (за вежбе)

Скакун М. Урош

Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ
Услов

Циљ
предмета

Исход
предмета

6

Статус предмета (обавезни/изборни)

изборни

Завршeне основне струковне студије
Оспособљавање студената да стицањем знања из овог предмета стекну целовиту
представу о привредним субјектима и њиховим облицима у правном систему Србије.
Поред тога, стећи ће и знање из области радних односа, правима и обавезама
послодавца и запослених, ради ефикасније примене у пракси.
Успешним савладавањем програма Менаџерско право, студенти ће бити оспособљени
да самостално доносе правилне одлуке о облику у коме желе да организују привредни
субјект који оснивају, као и да правилно успоставе и воде послове привредног субјекта
у области радног права.

Садржај предмета
Појам предузетника; Заједничке карактеристике привредних друштава; Правне форме
привредних друштава; Ортачко друштво; Командитно друштво; Друштво са
ограниченом одговорношћу; Акционарско друштво; Оснивање привредног друштва;
Престанак привредног друштва; Санација привредног друштва; Принудно поравнање;
Стечај привредног друштва; Ликвидација привредног друштва; Појам радног права;
Извори радног права; Међународни извори радног права; Предмет радног права;
Индивидуално радно право; Радни однос; Заснивање радног односа; Радно време;
Зарада, накнаде зараде и друга примања; Заштита на раду; Одмори и одсуства;
Измене уговора о раду; Остваривање и заштита права запослених;Престанак радног
односа; Флексибилно радно ангажовање; Фактички радни однос; Забрана
дискриминације; Мобинг; Клаузула конкуренције; Колективно радно право;
Материјална одговорност; Инспекције рада; Социјално осигурање

Теоријска
настава
Практична
Предавања, вежбе, семинарски радови, ДОН
настава
(вежбе,
ДОН,
студијски
истраживачки рад)
Литература

др Милан Скакун, др Зоран Радуловић, Менаџерско право, 2014.
1
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Студијски истраживачки рад
Предавања Вежбе ДОН
2
Методе
извођења
наставе

3

Остали часови

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
активност у току
предавања

поена
10

практична настава
колоквијуми
семинари

30

Завршни испит

поена

писмени испит
усмени испит

60

