
Испитна питања из Банкарског права 
 

Прво питање 

 

1. Појам и извори банкарског права 

2. Историјски развој банака и банкарских послова 

3. Појам и врсте банака 

4. Функције банака 

5. Организациони облик и организација банке 

6. Оснивање банке 

7. Делатност банке 

8. Законска правила за пословање банке 

9. Чланство и имовински односи у банци 

10. Органи банке – скупштина 

11. Органи управљања – заједничка правила и управни одбор 

12. Органи управљања – извршни одбор 

13. Органи управљања – други одбори банке 

14. Статусне промене банке 

15. Престанак банке 

16. Банкарска група 

17. Контрола стицања учешћа у банци 

18. Контрола бонитета и законитости пословања банке 

19. Корективне и принудне мере у спољном надзору над радом банке 

20. Контрола банкарске групе на консолидованој основи 

21. Удружење банака 

22. Банкарски клијенти и принципи заштите њихових интереса 

23. Банкарска тајна 

24. Посебна правила заштите корисника финансијских (банкарских) услуга 

25. Уговор о новчаном депозиту (појам, правна природа, врсте, закључење, плуралитет 

рачуна, престанак) 

26. Права и обавезе банке код уговора о новчаном депозиту 

27. Уговор о улогу на штедњу (појам, правна природа, врсте, закључење) 

28. Штедна књижица 

29. Права и обавезе банке код уговора о улогу на штедњу 

30. Уговор о депоновању хартија од вредности (појам, врсте, правна природа, 

закључење, престанак) 

31. Права и обавезе банке код уговора о депоновању хартија од вредности 

32. Уговор о сефу (појам, правна природа, закључење, престанак) 

33. Права и обавезе банке код уговора о сефу 

Друго питање 

34. Уговор о кредиту (појам, правна природа, закључење) 

35. Права и обавезе банке код уговора о кредиту 

36. Престанак уговора о кредиту 

37. Врсте уговора о кредиту 



38. Потрошачки кредит 

39. Акцептни кредит (појам и правна природа) 

40. Правни односи између учесника у послу акцептног кредита 

41. Рамбурсни кредит 

42. Ломбардни кредит 

43. Кредитна картица (појам, правна природа, врсте и значај) 

44. Правни однос између издаваоца кредитне картице и уговорног предузећа 

45. Правни однос између издаваоца и имаоца кредитне картице 

46. Правни однос између уговорног предузећа и имаоца кредитне картице 

47. Појам и карактеристике есконтног посла 

48. Техника есконтног посла 

49. Правни односи у есконтном послу 

50. Уговор о форфетингу 

51. Уговор о факторингу 

52. Уговор о текућем рачуну (појам, врсте, правна природа, закључење и престанак) 

53. Права и обавезе банке код уговора о текућем рачуну 

54. Чек (појам, значај, правна природа и врсте) 

55. Платни промет 

56. Платне картице 

57. Банкарска дознака 

58. Документарни инкасо (појам, значај и извори права) 

59. Правни односи између учесника у послу документарног инкаса 

60. Издавање инкасо налога 

61. Презентација и предаја докумената код документарног инкаса 

62. Одговорност банке код документарног инкаса 

63. Акредитив (појам, значај и извори права) 

64. Врсте акредитива 

65. Правни односи између учесника у послу документарног акредитива 

66. Обавезе и одговорност банке код документарног акредитива 

67. Банкарска гаранција (појам, значај и извори права) 

68. Врсте банкарске гаранције 

69. Правни односи између учесника у послу банкарске гаранције 
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Прописи 

 

1. Закон о банкама 

2. Закон о стечају и ликвидацији банака и друштава за осигурање 

3. Закон о заштити корисника финансијских услуга 

4. Закон о облигационим односима 

5. Закон о факторингу 


