
 ПЛАН РАДА НА ВЕЖБАМА ИЗ ТРГОВИНСКОГ ПРАВА У 

ШКОЛСКОЈ 2021/2022. ГОДИНИ – зимски семестар 

 

 

Обавезна литература: 

 

1. Небојша Јовановић, Мирјана Радовић, Практикум из 

Трговинског права, 2020. Београд 

2. Закон о облигационим односима  

3. Небојша Јовановић, Вук Радовић, Мирјана Радовић, Трговинско 

право, 2020. или 2021., Београд 

4. Мирко Васиљевић, Трговинско право, 2016. или касније издање 

 

 

 

Термини одржавања вежби:  

 

четвртком у амфитеатру IV од 15-20 и 17-10 часова1 

 

Први час – 21. октобра 2021. године: 

 Појам Трговинског права, Извори Трговинског права, Уговори у 

привреди (појам и особине) 

 

Други час – 28. октобра 2021. године: 

 Уговор о продаји (у трговинском праву) 

 

Трећи час – 4. новембра 2020. године: 

 Уговори о трговински услугама (посредовање, заступање, комисион, 

контрола, складиштење) 

 

Четврти час – 11. новембра 2020. године: 

 Уговорно саобраћајно право (поморски, ваздушни, копнени, мешовити 

и превоз унутрашњим пловним путевима) 

 

Пети час – 18. новембра 2020. године: 

 Уговор о грађењу 

 

Шести час – 25. новембра 2020. године: 

 Уговор о осигурању, уговори о туристичким услугама 

 

 

 

ПРВИ КОЛОКВИЈУМ ИЗ ТРГОВИНСКОГ ПРАВА ЋЕ СЕ ОДРЖАТИ У 

четвртак 2. децембра 2021. године  

(обухвата градиво до банкарских послова) 

                                                           
1 Након првог часа и спроведене анкете, одлучиће се да ли ће се вежбе одржавати и online или само 
online, односно само у просторијама факултета. 



 

Седми час – 4. децембра 2020. године (РАДНА СУБОТА): 

 Банкарско уговорно право (уговор о кредиту, новчани депозити, 

услужни послови), Акредитив 

 

Осми час – 9. децембра 2020. године: 

Акредитив – наставак, Банкарска гаранција, Документарни инкасо, 

Платни саобраћај (промет) 

 

Девети час – 16. децембра 2020. године: 

 Појам хартија од вредности (ХоВ), Меница 

 

Десети час – 23. децембра 2020. године: 

Меница (наставак), Чек, Робне ХоВ 

 

 

ДРУГИ КОЛОКВИЈУМ ИЗ ТРГОВИНСКОГ ПРАВА ЋЕ СЕ ОДРЖАТИ 

У СУБОТУ 25. децембра 2021. године  

 

* Једанаести час (додатни час)– 30. децембра 2020. године: 

 Закључивање оцена и подела потписа 

 

 

 

 

Напомена: Предност у похађању часова важби имају студенти који су 

рачунарсски распоређени у једну од две групе. Студенти који нису 

распоређени рачунарски, могу да се пријаве да вежбају Трговинско право, 

под условом да просторни капацитет просторије то омогућава због текућих 

околности које ограничавају број студената у амфитеатру. 

 

 

У Београду, 20. октобра 2021. године     

 

                                                                         доцент Др Светислав Јанковић 

 


