БАНКАРСКО УГОВОРНО ПРАВО
Испитна питања
Прво питање
Појам, врсте и особине банкарских послова
Банкарски клијенти и опште обавезе банке према клијентима
Банкарска тајна
Уговор о новчаном депозиту (појам, правна природа, врсте, закључење,
плуралитет рачуна, престанак)
5. Права и обавезе банке код уговора о новчаном депозиту
6. Уговор о улогу на штедњу (појам, правна природа, врсте, закључење)
7. Штедна књижица
8. Права и обавезе банке код уговора о улогу на штедњу
9. Уговор о депоновању хартија од вредности (појам, врсте, правна
природа, закључење, престанак)
10. Права и обавезе банке код уговора о депоновању хартија од вредности
11. Уговор о сефу (појам, правна природа, закључење, престанак)
12. Права и обавезе банке код уговора о сефу
13. Уговор о кредиту (појам, правна природа, закључење)
14. Права и обавезе банке код уговора о кредиту
15. Престанак уговора о кредиту
16. Правне последице превремене отплате кредита
17. Потрошачки кредит
18. Акцептни кредит (појам и правна природа)
19. Правни односи између учесника у послу акцептног кредита
20. Рамбурсни кредит
21. Ломбардни кредит
22. Обнављајући (револвинг) кредит
23. Кредитна картица (појам, правна природа, врсте и значај)
24. Правни однос између издаваоца кредитне картице и уговорног предузећа
25. Правни однос између издаваоца и имаоца кредитне картице
26. Правни однос између уговорног предузећа и имаоца кредитне картице
27. Појам и карактеристике есконтног посла
28. Правни односи у есконтном послу
29. Документарни инкасо (појам, значај, извори права и издавање инкасо
налога)
30. Правни односи између учесника у послу документарног инкаса
31. Презентација и предаја докумената код документарног инкаса
32. Одговорност банке код документарног инкаса
33. Акредитив (појам, значај и извори права)
34. Преносив (непреносив) и дељив (недељив) акредитив
35. Акцептациони и откупни акредитив
36. Главни акредитив и подакредитив
37. Правни односи између учесника у послу документарног акредитива
38. Обавезе и одговорност банке код документарног акредитива
39. Банкарска гаранција (појам, значај и извори права)
40. Разграничење банкарске гаранције и јемства

1.
2.
3.
4.

41. Пренос банкарске гаранције
42. Лицитациона гаранција, гаранција за добро извршење посла и за враћање
аванса
43. Условна и безусловна банкарска гаранција
44. Самостална и акцесорна банкарска гаранција
45. Врсте банкарских гаранција према броју учествујућих банака
46. Правни односи између учесника у послу банкарске гаранције
Друго питање
47. Општи појам платног промета
48. Појам плаћања, средства плаћања и начин плаћања
49. Банкарски платни промет
50. Правни однос између платиоца и примаоца плаћања
51. Утицај коришћења платних услуга на измирење новчане обавезе у
валутном односу
52. Уговор о платним услугама (извори права, правна природа, предмет,
врсте и основне карактеристике)
53. Обавеза предуговорног информисања код уговора о платним услугама
54. Закључење уговора о платним услугама
55. Измене уговора о платним услугама
56. Престанак уговора о платним услугама
57. Уговор о отварању и вођењу рачуна (извори права, правна природа,
основне карактеристике, предмет)
58. Врсте рачуна
59. Закључење уговора о отварању и вођењу рачуна
60. Ималац рачуна
61. Одобрење и задужење рачуна
62. Извод из рачуна
63. Споразум о текућем рачуну у српском праву
64. Уговор о текућем рачуну (појам, врсте, правна природа, закључење и
престанак)
65. Основне разлике између уговора о текућем рачуну и уговора о новчаном
депозиту
66. Салдо банкарског текућег рачуна
67. Права и обавезе банке код уговора о текућем рачуну
68. Плуралитет рачуна
69. Престанак уговора о отварању и вођењу рачуна и затварање рачуна
70. Кредит у вези са пружањем платних услуга
71. Иницирање платне трансакције – трансфер одобрења и трансфер
задужења
72. Сагласност платиоца – ауторизација плаћања
73. Платни налог (појам, правна природа, форма, садржина и врсте)
74. Моменат наступања правних дејстава платног налога и право банке да
одбије извршење
75. Обавезе банке и корисника у вези са платним налогом
76. Опозив платног налога
77. Платни инструмент (појам, основне карактеристике и врсте)
78. Права и обавезе у вези са платним инструментом
79. Неодобрене платне трансакције (појам и разграничење)
80. Одговорност платиочеве банке за неодобрену платну трансакцију

81. Одговорност платиоца за неодобрену платну трансакцију
82. Правне последице извршења неодобрене платне трансакције у односу
између платиочеве банке и других учесника у извршењу
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