
 
 
 

Спецификација предмета за књигу предмета 

Студијски програм Докторске академске студије права 
Изборно подручје (модул)   Правно-економски 
Врста и ниво студија Докторске академске студије права 
Назив предмета Монетарно право 
Наставник (за предавања) Др Срђан Голубовић, редовни професор 

Др Марко Димитријевић, доцент 
Наставник/сарадник (за вежбе)    
Наставник/сарадник (за ДОН)  
Број ЕСПБ 12 Статус предмета 

(обавезни/изборни) 
изборни 

Услов  
Циљ 
предмета 

Изучавање овe дисциплине пружиће студентима стицање  специјализованих 
аналитичких и кохерентних знања о правном регулисању монетaрних односа 
јавноправног карактера, структури монетaрног суверенитета, основним принципима 
монетaрног права на интерном и екстеририторијалном нивоу, изворима, тeнденцији 
хибридизације и друштвеној оправдaности ове позитвноправне дисциплине на 
свеобухватан и систематски начин у циљу стицања специјализованих правничких 
знања за оптимално решавње монетарних спорова. 

Исход 
предмета 

Очекује се да савладавањем програма студент може успешно да: 1) прати, критички 
истражује и анализира као класичне, тако и савремене тенденције у правном 
регулисању монетарних токова; 2) компетентно, научно и аргументовано дискутује, 
истражује и презентује резултате свог научног рада који ће допринети развоју научне 
мисли у области изучавања монетарног права; 3) ради на пословима истраживања, 
организације и оптималног монетраног управљања, саветодавним 
монетарноправним  и сличним пословима које су покривени садржајем предмета. У 
назначеним односима, уз одговарајућу допуну знања из других предмета, они треба 
да буду способни за рад на међународним уговорима и документима из домена 
међународног и европског монетарног права и учествовања у раду међународних 
монетарних институција. 

Садржај предмета 
Теоријска 
настава 

Правно дефинисање појма новца (државна, друштвена и институционала теорија); 
Функције новца у праву; Монетарни суверенитет (структура монетарних прерогатива 
и ограничења монетарног суверенитета у пракси), Монетарне уније и монетрани 
системи (упоредноправни приступ); Еволуција монетарног суверенитета у 
монетарним унијама;  Предмет и класификација монетарног права; Принципи (lex 
monetae/lex contractus); Екстерни ефекти принципа lex monetae; Монетарна 
легислатива као sui generis извор права; Однос монетарног права  са другим правним 
дисциплинама; Монетарно управљање (монетарни менаџмент); Функције, задаци и  
циљеви монетарне политике; Правни положај централних банака; Монетарна 
стратегија; Монетарни спорови (појам и карактеристике); Класични и савремени 
приступ у решавању монетраних спорова; Алтернативни механизми решавања 
монетраних спорова; Дигитални новац (електронски новац, криптовалуте ; предности 
и недостаци у коришћењу);  Утицај међуанродних монетарних институција на развој 
монетарне легислативе (Међународни монетарни фонд и Европска централна банка). 



Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, 
студијски 
истражива- 
чки рад) 

Дискусија у оквиру изабраних тема, припрема за изаду кратког есеја. 
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Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 
Предавањ 
а 

Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови 

75   15  

Методе 
извођења 
наставе 

Предавања, вежбе, индивидуалне и групне консултације, презентација и дискусија 
семинарских и осталих стручних радова студената. 

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

0-30 писмени испит  

практична настава  усмени испит 10 (десет); 9 (девет); 95-100; 85-94 
колоквијуми  8 (осам); 7 (седам); 75-84; 65-74 
семинари 0-20 6 (шест); 5 (пет) 55-64; 54 и мање 
Списак тема по недељама 
1   Правно дефинисање појма новца 

(државна, друштвена и 
институционала теорија);  

 

2   Монетарни суверенитет 
(установаљавање, историјат, 
структура монетарних прерогатива и 
ограничења монетарног 
суверенитета у пракси); 

 



3   Монетарне уније и монетарни 
системи (упоредноправни 
приступ); Еволуција 
монетарног суверенитета 

 

4   Предмет и класификација 
монетарног права; Принципи (lex 
monetae/lex contractus); Екстерни 
ефекти принципа lex monetae; 
Монетарна легислатива као sui 
generis извор права; Однос 
монетарног права  са другим 
правним дисциплинама; 

 

5   Монетарно управљање (монетарни 
менаџмент); 

 

6   Функције новца у праву: класичне, 
савремене, еконосмке и правне; 
феномен кссеноваулта   

 

7   Правни положај централних банака; 
Независност, јавнос, одговорност у 
раду, демократски легитимитет 

 

8   Монетарна стратегија; Монетарни 
спорови (појам и карактеристике); 
Класични и савремени приступ у 
решавању монетраних спорова; 

 

9   Алтернативни механизми решавања 
монетраних спорова (предлог нових 
законодавних инцијатива са 
примериам добре пракс еу 
упоредном законодавству); 

 

10   Режими девизних курсева; 
Методологија; Упоредно правни 
прегелед решења; 

 

11   Функције, задаци и  циљеви 
монетарне политике; Субјекти; 
Монетарна стабилност као јавно 
добро; 

 

12   Извори домаћег монетарног права; 
Проблем координације; Time-lag у 
усвајању и примени 
монетарноправних норми 

 

13   О потреби признавања и заштите 
објективних и субјективних права 
монетарних корисника  конкретних 
монетарних јурисдикција 

 

14   Дигитални новац (електронски 
новац, криптовалуте ; предности и 
недостаци у коришћењу);   

 

15   Утицај међународних монетарних 
институција на развој монетарне 
легислативе (Међународни 
монетарни фонд и Европска 
централна банка) 

 

 


