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Стандард 5: Курикулум 

Табела 5.2. Спецификација  предмета 
– Шифра: МС-502 

Студијски програм/студијски програми: Финансије, банкарство и осигурање 
Врста и ниво студија: Студије другог степена - Мастер академске студије 
Назив предмета: Банкарско право  
Наставник (Презиме, средње слово, име): Витез Ј. Мирослав 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: није постављен 
Основни циљ предмета: Изучавање основних института банкарског права, права хартија од вредности – као 
сегмента права тржишта капитала. Стручно оспособљавање студената – будућих пословних стручњака за управљање, 
пословање банака, других финансијских организација, за закључивање, извршавање банкарских послова, издавање, 
употребу хартија од вредности и тзв. финансијских инструмената у пословању привредних субјеката, као и за 
закључивање и извршавање трансакција са финансијским инструментима у трговању на тржишту капитала. 
Исход предмета Овладавање знањем из области банкарског права, права хартија од вредности, оспособљавање 
студената за примену тих знања у пословању привредних субјеката и за самостална истраживања у поменутој 
области, а све у циљу пружања правне подршке у процесима доношења пословних одлука на микроекономском 
плану. Такође њихово оспособљавање за брзу оријентацију и примену правних правила која уређују банкарске 
послове, хартије од вредности и трансакције финансијским инструментима на тржишту капитала. 
Садржај предмета 
Теоријска настава Основна питања банкарског права (појам, значај банкарског права, извори права), правни положај 
банке, Народне банке Србије, банчиног клијента; општа обележја, класификација банкарских послова, активни, 
пасивни и неутрални банкарски послови; општа питања права хартија од вредности: појам права хартија од 
вредности, извори права, појам, привредне и друштвене функције, битне особине и састојци хартија од вредности, 
врсте хартија од вредности, појам и врсте менице, менични елементи, клаузуле, меничне радње, чек, робне хартије од 
вредности, легитимациони знаци, папири; кредитне карте; дематеријализоване хартије од вредности односно тзв. 
финансијски инструменти; 
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 
Излагање теоријских садржаја наведеног предмета на прикладан методолошки, педагошки начин уз примену 
визуелних средстава, метода дијалога и расправа (дискусија) и учешће у настави еминентних правних стручњака из 
праксе. Распоред наставе заснован на детаљно разрађеном наставном плану.  
Посете појединим субјектима банкарског права, упознавање са њиховом организацијом и пословањем; 
Израда семинарских радова истраживачког карактера. 
Литература  
Витез, М., 2011;Банкарско право, Економски факултет у Суботици и др., Суботица,  
Царић, С., Витез, М., Раичевић, В., Веселиновић, Ј., 2011;Привредно право, Привредна академија, Нови Сад,  
Васиљевић, М., Трговинско право, Правни факултет Универзитета у Београду, 2006 и новија издања; (поглавље о 
хартијама од вредности); 
Derleder,P., Knops,K., Bamberger, H., 2004;Handbuch zum deutschen und Europäischen Bankrecht, Springer, Berlin,  
Број часова  активне наставе у 1. семестру Остали часови 
Предавања: 
30 

Вежбе: 
30 

Други облици наставе: Студијски 
истраживачки рад: 

Методе извођења наставе 
Усмено предавање и графичка презентација у електронског форми 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 5 писмени испит  
практична настава 5 усмени испт 30 
колоквијум-и 25 и 25 ..........  
семинар-и 10   

СВЕГА 70  30 
 


