Табела 5.2 Спецификација предмета
Студијски програм/студијски програми :

Економија

Врста и ниво студија: академске дипломске студије (мастер)
Назив предмета:
Банкарско право
Наставник (Презиме, средње слово, име): Миленковић Керковић Д. Тамара
Статус предмета:
изборни
Број ЕСПБ:
6 ЕСПБ
Циљ предмета
Пружање теоријских, упоредно-правних и практичних знања о правном положају
банака и других учесника на финансијском тржишту, домаћа и међународна
регулатива банкарских послова. Овладавање правном техником закључивања
депозитних, кредитних и услужних послова, као и издавања хартија од вредности,
вештина преговарања и избор адекватних средстава плаћања и обезбеђења
плаћања.
Исход предмета
Развој правне културе и способности доношења самосталних и правно утемељених
одлука и закључака у области банкарског пословања.
Развој вештине
апстрактног правног мишљења и оспособљавање за избор метода финансирања,
развој вештина и техника преговарања, закључивања и тумачења уговора
банкарског права, као и знања о методама решавања спорова у сфери банкарских
послова.
Садржај предмета
Теоријска настава
Статусно банкарско право (појам, предмет, развој, субјекти,банке, НБС, оснивање,
престанак рада банке, правни оквир пословања са иностранством, регулатива ЕУ у
области банкарског права), уговори банкарског права (депозитни, кредитни, услужни
банкарски послови, право обезбеђења кредита, право хартија од вредности, право
заштите потрошача и решавање спорова у банкарском праву
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Анализа регулативе и
поступка оснивања банака, анализа случајева-субјекти
банкарског права, анализа међународно- правног оквира, правна клиника техника
закључивања уговора о кредиту, примена средстава обезбеђења плаћања,избор кредит
ии лизинг,технике издавања акредитива и гаранција, факторинга и форфетинга
Литература
Обавезна: др Стеван Шогоров „Банкарско право“, Нови Сад, 2005; др Луција Спировић
Јовановић, др Тамара Миленковић Керковић „Послови трговинског права“, Ниш, 2006.
Допунска: Hapgod,Mark, Pagets, Law”Law of Banking”, Oxford, 12 издање , 2000.
Број часова активне наставе
Предавања:
Вежбе:
Други облици наставе:
60

Студијски
истраживачки рад:
-

Остали
часови

Методе извођења наставе
- Излагање, презентације, дикусија, расправе, писмена анализа уговора, практикумстручњаци из пословне праксе, правна клиника, анализа правних прописа, решавање
проблема, излагање семинарских радова
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и
семинар-и

поена
20
20
10

Завршни испит
писмени испит
усмени испит
..........

поена
50

