Табела 5.2 Спецификација предмета
Студијски програм/студијски програми : БАНКАРСТВО, ОСИГУРАЊЕ И БЕРЗЕ
Врста и ниво студија: ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ
Назив предмета: БЕРЗАНСКО ПРАВО
Наставник (Име, средње слово, презиме): Проф. др Невена М. Словић
Статус предмета: ОБАВЕЗНИ
Број ЕСПБ: 8
Услов:
Циљ предмета
Обука студената у области Берзанског права.Упознавање студената са домаћим и међународним изворима берзанског
права. Стицање неопходних знања о Директивама Европске уније и потребној хармонизацији прописа из ове
области.Пружање адекватних сазнања о улози Берзанског права као научне дисциплине у изградњи и очувању
целокупног финасијског тржишта и несметаног његовог функционисања.Упознавање студената о могућим
злоупотребама на тржишту и о ниховом спречавању, као пореском третману хартија од вредности и са њиховим
трансакцијама.
Исход предмета
Оспособљавање студената да уоче потребу државе, да адекватним прописима –берзанским правом,осигурају развој и
раст финасијских тржишта и очување поверења инвеститора у рад институција на тржишту. Такође оспособљавање
студената да схвате место, улогу и значај берзанског права у оквирима националног правног система и његовим
доменима у оквирима глобализоване економије.
Садржај предмета
Појам и предмет берзанског права. Методи и начела. Домаћи и међународни извори берзанског права. Берзанско
право као део правног система у уквиру националног законодавства Међународни извори. Директиве европске уније.
Европске берзанске директиве. Циљеви стварања јединственог берзанског права. Упутстав о тржишним
вредносницама-МиФИД. Неопходни услови за примену МиФИД-а. Поље примене. Дозвола за рад-Европски пасош.
Потреба регулисања финасијских тржишта од стране државе. Државни надзор над пословањем финасијских тржишта.
Правни положај и надзорна улога комисије за хартије од вредности као регулаторног органа на финасијском
тржишту. Облици и форме извештавања професионалних учесника на ржишту. Мере заштите учесника на тржишту.
Једнак третман акционара исте класе акција. Посебна заштита мањинских акционара. Заштита поверилаца. Могуће
берзанске смицалице и њихово спречавање. Јавна доступност информација. Забрана ширења неистинитих
информација и забрана манипулација на тржишту. Одговорност емитента. Услови одговорности за мањкав
проспект. . Обавеза извештавања емитента. Споров и арбитраже у берзанским пословима. Битна обележја хартија од
вредности. Акција и обвезница. Изведене хартије од вредности. Инструменти тржишта новца. Појмовно одређење
менице,чека, складишнице, коносмана и легитимационих папира и знакова. Порески третмани власништва над
хартијама од вредности и порески третмани са њиховим трансакцијама.
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Број часова активне наставе
Остали часови
Предавања:
Вежбе:
Други облици наставе:
Студијски истраживачки рад:
4
2
/
/
Методе извођења наставе
Усмено излагање, дискусије, видеопрезентације, семинарски радови.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
поена
активност у току предавања
10
писмени испит
практична настава
усмени испт
50
колоквијум-и
20
..........
семинар-и
20
Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт,
презентација пројекта, семинари итд......
Максимална дужна 1 страница А4 формата
Спецификацију треба дати за сваки предмет из студијског програма. Ако постоје заједнички предмети за више
студијских програма тада се у Књизи предмета, предмет приказује само један пут. Књига предмета представља
јединствен прилог за све студијске програме првог и другог нивоа студија.
Сваки предмет мора бити одвојени фајл, да би могао да се хиперлинком повеже са наставним особљем (Књига
наставника) и планом студија Табела 5.1, односно 5.1а.

