
Specijalistički diplomski stručni studij korporativne financije 

 

 

Opće informacije 

Nositelj predmeta doc.dr.sc. Zlatko Ćesić, prof.v.š. 

Naziv predmeta KORPORATIVNO I POSLOVNO PRAVO 

Studijski program Specijalistički diplomski stručni studij: Korporativne financije 

Status predmeta Obvezatan 

Godina Semestar 1. I 

Bodovna vrijednost i način 
izvođenja nastave 

ECTS koeficijent opterećenja studenata 6 

Broj sati (P+V+S) 45 (30+0+15) 

 

1. OPIS PREDMETA 

1.1. Ciljevi predmeta 

Cilj predmeta je stjecanje znanja i vještina za razumijevanje pravnog okvira korporacija odnosno prava društava kapitala, 
povezanih društava, inozemnih trgovačkih društava i inozemnih ulaganja. Nadalje cilj je upoznati studente s pravnim 
normama na kojima se temelje statusne promjene u vezi s pripajanjem i spajanjem društva te podjelom društva kapitala. U 
dijelu poslovnog prava cilj je stjecanje temeljnih znanja iz područja europskog poslovnog prava. 

1.2. Uvjeti za upis predmeta 

Nema 

1.3. Očekivani ishodi učenja za predmet  

1. analizirati odnose između dioničkog društva i dioničara te društva s ograničenom odgovornošću i članova društva 
2. analizirati bitna pitanja vezana uz osnivanje, dionice i temeljni kapital dioničkog društva 
3. raščlaniti i kategorizirati statusne promjene i povezana društva 
4. identificirati i kategorizirati elemente Europskog poslovnog prava 
5. upravljati instrumentima zaštite tržišnog natjecanja i zaštite potrošača 
6. upravljati postupcima zaštite industrijskog vlasništva, zaštite na radu i pojačanja ugovora 

1.4. Sadržaj predmeta 

Temeljna obilježja društva kapitala. Dioničko društvo. Korporacija. Pravni odnosi između društva i dioničara. Osnivanje. 
Dionice – vrste, obilježja, pravni položaj i upravljanje dionicama. Zaštita manjinskih dioničara. Povećanje i smanjenje 
temeljnog kapitala. Zaštita od preuzimanja. Društvo s ograničenom odgovornošću. Odnosi između društva i članova. 
Prestanak i ništetnost društva kapitala. Poveza društva (priključena društva, društva s uzajamnim udjelima). Pripajanje i 
spajanje društava. Podjela društava kapitala (podjela s osnivanjem, podjela s preuzimanjem). Preoblikovanje društava (d.d. u 
d.o.o. i d.o.o. u d.d.). Inozemna trgovačka društva i inozemna ulaganja. Poslovno pravo: Izvori Europskog poslovnog prava. 
Međunarodno poslovno pravo Europske unije. Trgovački ugovori. Ugovori o međunarodnom trgovačkom zastupanju. 
Potrošački ugovori. Ugovorna regulativa zaštite potrošača. Pravo konkurencije. Pravne norme u vezi s ostvarenjem 
korporativne sigurnosti - privatna zaštita, zaštita intelektualnog vlasništva, zaštita podataka, sprječavanje pranja novca i 
financiranja terorizma, zaštita na radu, zaštita od požara i sl. 

 

 


