Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета
Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ
6
Услов
Циљ
предмета

Исход
предмета

Основне академске студије права
Основне академске студије
Банкарско право и право хартија од вредности
Проф. др Милена Јовановић – Zattila, проф. др ВидојеСпасић
Александра Васић, сарадник у настави
Статус предмета
(обавезни/изборни)

изборни

Циљ предмета је развијање научних сазнања, способности и академских
вештина у процесу истраживања у области банкарског права, развој
креативних способности и овладавање правним вештинама у
закључивању банкарских послова, као и у вези са прометом новца и
хартија од вредности, плаћања и обезбеђивања плаћања, кредитирања и
вршења других услуга у платном промету, у складу са савременим
правцима развоја ове научне дисциплине.
Oчекује се да савладавањем програма студент може да:
• схвати структуру банкарског права и међународних стандарда у овој
области;
• стекне неопходна знања и вештине у вези са прометом новца и хартија
од вредности и вршења других услуга у платном промету;
• развије способност аналитичког приступа правним проблемима, као и
да понуди критичке и аналитичке одговоре у делу који се односи на
питања реализације банкарских послова и заступљености принципа
аутономије воље, посебно у домену њиховог закључивања;
• развије способност да компетентно и научно аргументовано дискутује,
• истражује и презентује резултате свог научног рада стечена знања
примени у пракси.

Садржај предмета
Теоријска
Општа правила о банкарским пословима; кредитни послови и посебни послови
настава
финансирања; специјални кредитни послови; уговор о факторингу; уговор о
форфетингу; уговор о финансијском лизингу; банкарски депозити (новчани депозит,
улог на штедњу; банкарски текући рачун, неновчани депозит, депозит хартија од
вредности и уговор о сефу); банкарски услужни послови ( акредитив, банкарска
гаранција, платни промет, клиринг, документарни инкасо, услужни послови у вези са
хартијама од вредности); заједничка правила о хартијама од вредности; меница;
чек; складишница; теретница; акције; обвезнице; благајнички, комерцијални и
државни записи; цертификат о депозиту; легитимациони папири и знаци; кредитна

картица

Практична
настава
(вежбе,
ДОН,
студијски
истраживачки рад)

Индивидуалне консултације,
Вежбе,
Истраживачки пројекти студената
Часови семинара (презентација и дискусија семинарских радова студената)
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Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавањ Вежбе
ДОН
Студијски истраживачки рад
Остали часови
a
3
1
Методе
извођења
наставе

Предавања
Вежбе
Колоквијуми
Тестови
Истраживачки пројекат (рад студената у истраживачким групама)
Индивидуалне консултације
Часови семинара (презентација семинарских радова студената)

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена
Завршни испит
Aктивност у току
0 - 15
писмени испит
предавања
Практична настава
0 - 20
усмени испит
Колоквијуми
0-8
Семинари
0-7
Списак тема по недељама
1
Општа правила о банкарским
пословима
Особине и врсте банкарских

поена
50

послова
Банкарски новчани депозит
Улог на штедњу
Банкарски текући рачун
Уговор о депоновању хартија од
вредности
Уговор о сефу
2

Опште карактеристике уговора о
кредиту
Врсте уговора о кредиту
Права и обавезе уговорних страна
Посебни начини престанка уговора
о кредиту
Уговор о кредиту на основу залоге
хартија од вредности
Уговор о есконту

3

Уговор о факторингу
Уговор о форфетирању
Уговор о лизингу (leasing)

4

5

6

7

Презентација семинарских радова
студената
Банкарски услужни послови
Платни промет
Акредитив
Банкарске гаранције
Документарни инкасо
Заједничка правила о хартијама од
вредности
Врсте хартија
Пренос хартија од вредности
Замена и амортизација хартија од
вредности
Трговање хартијама од вредности
на берзи
Појам и особине меница
Извори права
Правна природа и врсте меница
Начела меничног права
Презентација семинарских радова
и истраживачких пројеката
студената.
Битни менични елементи

8

9

Претпостављени менични елементи
Небитни менични елементи
Бланкоменица
Издавање и пренос менице
Авалирање и акцептирање као
меничне радње
Плаћањe меничне своте
Интервенција код менице
Протест и нотификација код менице
Тест: обухвата теме и питања
која су била предмет наставе,
дискусија и презентација
Регрес код менице
Судско остваривање права по
основу менице
Амортизација менице
Застарелост меничних
потраживања
Неоправдано обогаћење у вези са
меницом
Колоквијум: Студенти припремају
области трговинског права које су
биле теме наставе, дискусија и
презентација закључно са овом
недељом.

10

11

Појам и улога чека
Чековна начела
Правна природа чека
Извори права
Врсте чека
Елементи чека
Издавање чека
Умножавање и пренос чека
Авал код чека
Презентација на исплату и исплата
чека
Интервенција код чека
Опозив код чека
Протест, нотификација и регрес код
чека
Тужбе и приговори
Презентација семинарских радова
студената

12

Општа правила о складишници
Врсте складишнице
Пренос права из складишнице
Остваривање права из заложнице

13

Правила о теретници (коносману)
Врсте теретнице
Доказна снага теретнице
Презентација семинарских радова
студената и истраживачких
пројеката студената

14

Појам акције
Правна природа акције
Врсте и класе (родови) акција
Битни елементи акције
Пренос акција

15

Појам обвезнице
Издавање обвезница
Битни елементи обвезнице
Разлике између обвезница и акција
Благајнички и комерцијални записи
Цертификат о депозиту
Легитимациони папири
Кредитна картица
Потписивање индекса, провера и
уписивање поена. Евалуација

