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УНИВЕРЗИТЕТ ПРИВРЕДНА АКАДЕМИЈА У НОВОМ САДУ 

 ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ 
 

 
ИЗВЕШТАЈ О ОЦЕНИ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ МСР ЈЕЛЕНЕ 

МИЛОСАВЉЕВИЋ НИКОВ ПОД НАЗИВОМ: ПРАВНИ ПОЛОЖАЈ БАНКЕ, КАО 
ПОСЕБНОГ ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА 

 
ПОДАЦИ О КОМИСИЈИ 

 
1. Датум и орган који је именовао комисију:  

Одлука Наставно-научног већа Правног факултета од фебруара 2020.год. 
 

2. Састав комисије са назнаком имена и презимена сваког члана, звања, назива 
уже научне области за коју је изабран у звање, датума избора у звање и назив 
факултета, установе у којој је члан комисије запослен: 

         1.Проф. др Драган Мркшић, редовни професор Факултета техничких наука у 
Новом Саду. У звање редовног професора за ужу научну област Управљање ризиком и 
менаџмент осигурања изабран је 1.2.2007. године (председник  Комисије). 
        2.Проф. др Душанка Ђурђев, редовни професор Универзитета Пивредна академија 
у Новом Саду, Правни факултет  у Новом. У звање редовног професора за ужу научну 
област Привредноправну изабрана је 28. јуна 2017. године (члан Комисије –ментор).      
         3.Проф. др Предраг Мирковић, ванредни професор Универзитета Пивредна 
академија у Новом Саду, Правни факултет  у Новом Саду.  У звање ванредног професора  
биран на Факултету за привреду и правосуђе у Новом Саду, Универзитета Привредна 
академија у Новом Саду за ужу научну област привредноправна, изабран   је 
__________(члан Комисије). 
 
II ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ 

 
1. Име, име једног родитеља, презиме: ЈЕЛЕНА (Мирослав) Милосављевић 

Ников 
 

2. Датум рођења, општина, Република: 14. април 1986.год., Нови Сад, Република 
Србија 

 
3. Претходно стечено звање (датум и место одбране): 29. новембар 2010.год 

Економски факултет у Суботици Универзитета у Новом Саду, „Глобална 
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дистрибуција путем франшизинга“. 
 

3. Научна, односно уметничка област из које је претходно стечено звање:  мастер,  
Економске науке 

 
      1.Приказ научних и стручних радова по категоријама:  (17)  
 
1.Јелена Милосављевић: ЕВРОПСКА ЕКОНОМСКА ИНТЕРЕСНА ГРУПАЦИЈА – 
ОБЛИК  ПОВЕЗИВАЊА ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА ДРЖАВА ЕВРОПСКЕ 
УНИЈЕ (2017.год.), рад је објављен у часопису ПРАВО, теорија и пракса, ИССН 0352-
3713 COBISS.SR-ID 5442050; УДК 347.7:061.1EУ; вoл. 34, исс. 7-9, пп. 50-61; (М-53). 
(scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0352-3713/2017/0352-37131709050M.pd )  
2. Јелена Милосављевић: ПОСАО КРЕДИТА И ТЕНДЕНЦИЈЕ У РАЗВОЈУ 
КРЕДИТНЕ ФУНКЦИЈЕ, (2017. год.), рад је објављен у Зборнику Правног факултета у 
Крагујевцу, ИСБН: 978-86-7623-074-7, бр.13, УДК: 336.77/78, стр. 1125-1137, поводом 
Међународног саветовања 13. мајски дани, под називом .“ Услуге и одговорност“.  (М-
31). 
(http://eprints.ugd.edu.mk/18734/1/3.%20Trud.Kragujevac.pdf)  
 
3.Јелена Милосављевић, Огњен Бакмаз: СПОРТСКО ПРИВРЕДНО ДРУШТВО, 
(2019.) рад је прихваћен  и изложен на двадесет осмим Сусретима правника у привреди 
Србије, са темом „ПРИВРЕДА И ПРИВРЕДНА ДРУШТВА“, објављен у Зборнику 
реферата, односно часопису „Право и привреда“ бр. 1-3/2019. год, (М 51). 
 
4. Мирослав Милосављевић, Јелена Милосављевић: ЧЕК – ПОЈЕДИНАЧНА И 
ФОРМАЛНА ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ, (2018), рад је објављен у часопису  Правни 
живот, бр. 31. ИССН.:0350-0500, УДК, 34 (497.11)(05) стр. 457- 474, Издавач: Удружење 
правника Републике Србије, поводом 31. Копаоничке школе природног права: Правда и 
право, (М-51). 
http://udruzenjepravnikasrbije.rs/wpcontent/uploads/2018/11/Kopaonik_Program_SRPS
KI_2018_WEB.pdf 
 
5. Мирослав Милосављевић, Јелена Милосављевић: ПРЕСТАНАК ПРИВРЕДНОГ 
ДРУШТВА НА ОСНОВУ ЛИКВИДАЦИЈЕ (2018), рад је објављен у часопису 
ЦИВИТАС, у издању Факултета за правне и пословне студије др Лазар Вркатић у Новом 
Саду, Унион универзитета у Београду, бр. 2/2018, УДК 658.14/.17, 347.736, ИССН: 2217-
4958, стр. 70-86, (М-53), 
http://civitas.rs/index.php/2018/11/19/godina-8-br-2/#toggle-id-5 
 
 6. Мирослав Милосављевић, Јелена Милосављевић: КОРПОРАЦИЈСКО ПРАВО 
АКЦИОНАРА У АКЦИОНАРСКОМ ДРУШТВУ (2017), рад је објављен у часопису:  
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Гласник адвокатске коморе Војводине, бр. 9-12, ИССН 0017-0933, УДК 347.725.034 
(497.11), стр.443-452, (М-53) 
http://akv.org.rs/download/broj-9-12-2017/?wpdmdl=17949 
 
7. Мирослав Милосављевић, Јелена Милосављевић:  БЛАНКО МЕНИЦА  - 
ПРИМЕРИ ЊЕНЕ ЗЛОУПОТРЕБЕ У ПРАВНОЈ И ПОСЛОВНОЈ ПРАКСИ, 
(2018.гoд.), рад у чaсoпису Прaвнa риjeч, ИССН: 1840-0272, Вoл. 15, Нo. 52, стр. 417-431, 
УДК 347.768:340.143 , ИССН 1840-0272, Издaвaч: Удружeњe прaвникa Р. Српскe и 
Прaвни фaкултeт у Бaњa Луци; Meђунaрoднo сaвeтoвaњe "15. Oктoбaрски прaвнички 
дaни". ( М-31) 
https://pf.unibl.org/wp-content/uploads/2018/10/PROGRAM-RADA-15-
SAVJETOVANJA-lek.-2018.pdf 

 
8. Мирослав Милосављевић, Јелена Милосављевић: ПРОФЕСИОНАЛНО 
УПРАВЉАЊЕ СТАМБЕНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА-НОВА УСЛУЖНА ДЕЛАТНОСТ 
ПРИВРЕДНИХ  СУБЈЕКАТА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ,  (2018. год.), рад је објављен 
у Зборнику Правног факултета у Крагујевцу, ИСБН: 978-86-7623-081-5, бр.13, УДК: 
351.778.5:347.253 (497.11) стр. 423-439, поводом Међународног саветовања 14. мајски 
дани, под називом „Савремени правни промет и услуге“. (М-31). 
http://institut.jura.kg.ac.rs/index.php/savetovanja/majsko/xivmajsko 
 
9. Мирослав Милосављевић, Јелена Милосављевић: ПРАВНИ ПОЛОЖАЈ БАНКЕ У 
РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ, (2018. год.), рад је објављен у часопису  Српска правна мисао, 
у издању Правног факултета у Бања  Луци, ISSN: 1840-049, бр. 51, DOI 
10.7251/SPMSR1851167M , УДК  UDK 336.71(497.11), стр. 167-187. (часопис 1. 
категорије- 27. бодова). 
http://www.spmisao.rs/. 
 
10. Мирослав Милосављевић, Јелена Милосављевић: ЕВРОПСКО УДРУЖЕЊЕ ЗА 
СЛОБОДНУ ТРГОВИНУ – EUROPEAN UNION FREE TRADE ASSOCIATION-
EFTA (2018), рад је објављен у часопису Европско законодавство, ISSN 1451-3188 
УДК- 339.92:339.543.2(4), бр. 63 стр.128-137  (M-52) 
 (https://www.diplomacy.bg.ac.rs/eZakon_sr.php#thumb)   
 
11. Мирослав Милосављевић, Јелена Милосављевић ДEЛATНOСT ПРИВРEДНИХ 
СУБJEКATA У РEПУБЛИЦИ СРБИJИ И РEПУБЛИЦИ  СРПСКOJ, (2017.гoд.), 
објављено у чaсoпису Прaвнa риjeч ИССН: 1840-0272, Вoл. 14, Нo. 51, стр. 349-367, УДК 
005,961:005.914.3 (497.11:497.6ПЦ), ИСБН дo 10.7251/ПРС117349, Издaвaч: Удружeњe 
прaвникa Р. Српскe и Прaвни фaкултeт у Бaњa Луци; Meђунaрoднo сaвeтoвaњe 
"Oктoбaрски прaвнички дaни". (М-31). 
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 (https://pf.unibl.org/file_download/353/programrada14.pdf)  
 
12. Мирослав Милосављевић, Јелена Милосављевић: ПРИНЦИПИ И СИСTEMИ 
ПOСЛOВOЂEЊA У ПРИВРEДНИM ДРУШTВИMA, (2017) објављено у чaсoпису 
ЦИВИTAС ИССН: 2217-4958, COBIS.SR.ID 26151680, УДК 347.72:005.21, стр. 65-75; 
издaвaч: Унион универзитет у Београду, Фaкултeт зa прaвнe и пoслoвнe студиje Др Лaзaр 
Вркaтић из Нoвoг Сaдa, 2017. (М-53). 
 (scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/2217-4958/2017/2217-49581702065M.pdf)   
 
13. Мирослав Милосављевић, Јелена Милосављевић: ДАМПИНГ И 
АНТИДАМПИНШКЕ МЕРЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ И БиХ, (2012) штампан  у 
научном часопису ПРАВНА РИЈЕЧ, издавач: Удружење правника Републике Српске, бр. 
32/2012, ИССН 1840-0272, УДК 347.78497,11+ 497.6, страна: 741 до 757, Издaвaч: 
Удружeњe прaвникa Р. Српскe и Прaвни фaкултeт у Бaњa Луци; Meђунaрoднo сaвeтoвaњe 
"Oктoбaрски прaвнички дaни."  (М-31). 
(www.vladars.net/sr-spcyrl/vlada/ministarstva/mpr/Documents/План%20рада.pdf  
 
14. Мирослав Милосављевић, Јелена Милосављевић: УГОВОР О ФРАНШИЗИНГУ, 
(2011) штампан у научном часопису Слобомир П Универзитета у Бијељини, бр.1-3/2011, 
год.2. вол.2, ИССН. 1986/504/Х, УДК 001,  страна 37 до 54 (М-53). 
 
15. Љиљана Контић и Јелена Милосављевић:  ЗАШТИТА ПОТРОШАЧА У 
ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ И ПИТАЊЕ УСАГЛАШАВАЊА НАЦИОНАЛНОГ 
ЗАКОНОДАВСТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, (2019) рад је објављен у часопису 
Европско законодавство, ISSN 1451-3188 УДК- 366,542/543 (4-672ЕУ:497.11 бр. 69, 
стр.53-68  (M-52) 
https://www.diplomacy.bg.ac.rs/casopisi/evropsko-zakonodavstvo/evropsko-zakonodavstvo-
2019/ 
 
16. Јелена Милосављевић и Огњен Бакмаз: МЕЂУНАРОДНИ ПРЕВОЗ РОБЕ У 
ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ У ДУХУ КОНВЕНЦИЈЕ ЦМР,  рад је, по позиву, 
изложен на 8. Међународној конференцији о друштвеном и технолошком развоју, која је 
одржана 8. и 9. новембра 2019. год., у Требињу и објављен у Зборнику радова 
Универзитета ПИМ из Бања Луке који је организатор научне конференције,  ISSN 2303-
498X, стр. 134-142- 
http://conf.univerzitetpim.com/wp-content/uploads/2019/12/Proceedings_STED_2019.pdf 
 
17. Огњен Бакмаз и Јелена Милосављевић: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У 
РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ И РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ, рад је, по позиву, изложен на 8. 
Међународној конференцији о друштвеном и технолошком развоју, која је одржана 8. и 9. 
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новембра 2019. год., у Требињу и објављен у Зборнику радова Универзитета ПИМ из 
Бања Луке који је организатор научне конференције,  ISSN 2303-498X, стр. 81-92. 
http://conf.univerzitetpim.com/wp-content/uploads/2019/12/Proceedings_STED_2019.pdf 
  

IV ПРЕГЛЕД ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ  
Навести кратак садржај са назнаком броја страна поглавља, слика, шема, графикона и сл. 

 

                  Докторска дисетрација има 346 страница и садржи 11 уско повезаних делова 
(глава), који су методолошко-логички постављени у једну целину, коју чине:        

Г  Л  А  В  А    I 
                  1.УВОДНА РАЗМАТРАЊА 
                  2. МЕТОДОЛОШКИ ОКВИР ИСТРАЖИВАЊА 

    2.1.ПРЕДМЕТ   ИСТРАЖИВАЊА И СТРУКТУРА ДИСЕРТАЦИЈЕ 
    2.2.ЦИЉ  И  ЗНАЧАЈ  ИСТРАЖИВАЊА 
    2.3.ХИПОТЕТИЧКИ  ОКВИР  ИСТРАЖИВАЊА  И  ОСНОВНЕ    ХИПОТЕЗЕ 
    2.4.МЕТОДИ  ИСТРАЖИВАЊА 
    2.5.ИЗВОРИ  ПОДАТАКА  ПОТРЕБНИХ  ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ 

 
Г  Л  А  В  А     II 

ОДРЕЂЕЊЕ БАНКЕ 
 

1. ТЕРМИНОЛОШКО И ПОЈМОВНО ОДРЕЂЕЊЕ БАНКЕ 

2.ВРСТЕ  БАНАКА 
     2.1.ЦЕНТРАЛНА БАНКА 
     2.2. ПОСЛОВНЕ БАНКЕ 
3.БИТНА ОБЕЛЕЖЈА БАНКЕ 
4.ПРАВНА ПРИРОДА БАНКЕ 
     4.1. ПРАВНА ПРИРОДА ПОСЛОВНИХ БАНАКА 
 4.1.1.УГОВОРНО СХВАТАЊЕ БАНКЕ, КАО АКЦИОНАРСКОГ  ДРУШТВА 
 4.1.2. СХВАТАЊЕ БАНКЕ КАО ИНСТИТУЦИЈЕ 
 4.1.3.СХВАТАЊЕ БАНКЕ КАО ПРАВНОГ МЕХАНИЗМА 
 4.1.4.БАНКА КАО  SUI GENERIS ПРИВРЕДНИ СУБЈЕКТ 
      4.2. ПРАВНА ПРИРОДА ЦЕНТРАЛНЕ БАНКЕ И ЊЕН ОДНОС СА ОРГАНИМА ВЛАСТИ 
5.ЕКОНОМСКИ И ПРИВРЕДНИ ЗНАЧАЈ БАНКЕ И ПРИНЦИПИ ПОСЛОВАЊА 
6.НАСТАНАК И ИСТОРИЈСКИ РАЗВОЈ   И ПЕРСПЕКТИВЕ БАНКАРСТВА 

                 6.1.БАНКАРСТВО У СВЕТУ 
        6.2.БАНКАРСТВО У СРБИЈИ 

                                     6.2.1. ПЕРИОД ОД ОСНИВАЊА ПРВЕ ЕМИСИОНЕ БАНКЕ ДО 1945.  
 6.2.2. ПЕРИОД ИЗГРАДЊЕ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ ДРУШТВА  
 6.2.3.ПЕРИОД ПРЕЛАСКА НА ТРЖИШНИ НАЧИ   ПОСЛОВАЊА И ЊЕГОВА  ИЗГРАДЊА 

         6.3.ПЕРИОД САВРЕМЕНОГ БАНКАРСКОГ ПОСЛОВАЊА И  ДИГИТAЛНO БAНКAРСТВO 
 

Г  Л  А  В  А     III 
О С Н И В А Њ Е    Б А Н К Е 

 
   1.УВОДНЕ НАПОМЕНЕ 
   2. ОСНИВАЧИ   БАНКЕ  
            2.1. МОГУЋИ ОСНИВАЧИ БАНКЕ  
            2.2.ПРЕГОВОРИ У ВЕЗИ СА ОСНИВАЊЕМ БАНКЕ И МОГУЋНОСТ И ЗАКЉУЧЕЊА  
                  ПРЕДОСНИВАЧКОГ УГОВОРА 
   3.ОСНИВАЧКИ АКТ И СТАТУТ БАНКЕ 

                     3.1.ФОРМА И САДРЖИНА АКАТА 
                     4.СИСТЕМИ И ПОСТУПАК ОСНИВАЊА БАН 
                     5.ОСНИВАЊЕ ФИЛИЈАЛА И ПРЕДСТАВНИШТАВА БАНКЕ И  ЊИХОВА ОВЛАШЋЕЊА ПРАВНОМ ПРОМЕТУ 
                     6.УДРУЖИВАЊЕ И ПОВЕЗИВАЊЕ БАНАКА 
                             6.1. УДРУЖЕЊЕ БАНАКА 
                             6.2.ПОВЕЗИВАЊЕ БАНАКА 
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                   7.УПИС БАНКЕ У  РЕГИСТАР ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА 
    8.НИШТАВОСТ ОСНИВАЊА БАНКЕ 

   9.ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТ ОСНИВАЧА БАНКЕ У  ВЕЗИ СА   ОСНИВАЊЕМ  БАНКЕ 
            9.1.ОБАВЕЗЕ ОСНИВАЧА 
            9.2. ОДГОВОРНОСТ  ОСНИВАЧА  

Г  Л  А  В  А    IV  
ИМОВИНА И КАПИТАЛ  БАНКЕ  

 
      1.УВОДНЕ НАПОМЕНЕ  

                    2. ПОВЕЋАЊЕ ОСНОВНОГ КАПИТАЛА 
                    3.СМАЊЕЊЕ ОСНОВНОГ КАПИТАЛА 
                    4.ИСТОВРЕМЕНО СМАЊЕЊЕ И ПОВЕЋАЊЕ ОСНОВНОГ      КАПИТАЛА 
                    5.СРЕДСТВА РЕЗЕРВИ 

Г Л А В А   V 
А К Ц И Ј Е 

 
  1.УВОДНЕ НАПОМЕНЕ 
  2. ПОЈМОВНО ОДРЕЂЕЊЕ АКЦИЈЕ  
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ГЛАВА  VI 
О  Р  Г  А  Н  И      Б  А  Н  К  Е 

 
1. УВОДНА РАЗМАТРАЊА 
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3.2. ИЗВРШНИ ОДБОР БАНКЕ 
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4. НЕОБАВЕЗНИ ОРГАНИ БАНКЕ 
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1.УВОДНЕ НАПОМЕНЕ 
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3. ОГРАНИЧЕЊЕ ОВЛАШЋЕЊА ЗА ЗАСТУПАЊЕ 

                  4.ПРЕНОС ОВЛАШЋЕЊА ЗА ЗАСТУПАЊЕ ПУТЕМ  ПУНОМОЋЈА 
   4.1.ВРСТЕ ПУНОМОЋЈА 
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Г Л А В А  VIII 
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 2.5.ЗАШТИТА ПОСЛОВНОГ ИМЕНА БАНКЕ 
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1.4.ВРСТЕ  КРЕДИТА 
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1.5.АНАЛИЗА РАСПОЛОЖИВИХ ПОДАТАКА   
2. БАНКА КАО ЗАСТУПНИК У ОСИГУРАЊУ 
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2.1.ТЕРМИНОЛОШКО И ПОЈМОВНО ОДРЕЂЕЊЕ ЛИКВИДАЦИЈЕ 
 2.2.ПОСТУПАК ЛИКВИДАЦИЈЕ 

3. ПРЕСТАНАК БАНКЕ ПУТЕМ СТЕЧАЈА  
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V ВРЕДНОВАЊЕ ПОЈЕДИНИХ ДЕЛОВА ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ  
Докторска дисертација садржи 11 повезаних делова (глава), методолошки и 

логички постављених у једну целину која представљају предмет истраживања и 
изучавања.        

1.Први део дисертације садржи приказ предмета, циља, значаја и метода 
истраживања. Предмет дисертације је утврђивање и дефинисање правног положаја банке 
у нашем и у упоредном праву, пре свега, у државама са дугом традицијом развијене 
тржишне привреде, чији је саставни део и банкарски систем. Предмет дисертације је и 
приказ решења у неким земљама чије банке почињу да функционишу као акционарска 
друштва са раскидом договорне, односно социјалистичке економије. То су права држава 
које су настале од бивших република СФРЈ. У овом делу дисертације утврђује се циљ 
који треба да се постигне  дисертацијом a пре свега да се дође до одређеног нивоа 
сазнања о предмету истраживања. Поставља се хипотетички оквир истраживања и 
одређене опште хипотезе, које су значајне за даље истраживање и које треба потврдити 
или оповргнути. Такође, наводе се и методи (општенаучни и правни) који су коришћени у 
поступку свеобухватног и детаљног истраживања наведене теме, као и извори података 
потребних за истраживање. 

2. У другом делу дисертације, размотрено је терминолошко и појмовно одређење 
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банке као и битни елементи банке на основу: дефиниција стручњака из ове области и  
енциклопедијских дефиниција, кao и закона са   којима је регулисана област банкарства. 
У овом делу дисертације разматрена је правна природа банке и обрађена најзначајнија 
схватања по овом питању, односно да ли се ради о уговорном схватању правне природе 
банке, о банци као институцији, банци као механизму или банци  као sui  generis 
привредном субјекту. Дат је приказ поделе  банака, као и њихов економски и привредни 
значај и принципи на којима послују. 

Истражен је  историјски развој банака од првих њихових корена па све до 
данашњих дана, као и економски значај банака за свеопшти развој сваке земље. 

3. У трећем делу,  истражен је поступак, услови и системи оснивања банака и 
могући оснивачи, дужности оснивача, са посебним нагласком на одговорност оснивача 
банке у ситуацији када је покренут поступак за оснивање банке и иста не буде основана 
из разних могућих разлога. Ова одговорност се односи, првенствено,  на повраћај 
средстава која су уплаћена на име оснивачког капитала банке или не уплате или не 
благовремене уплате новчаних улога и за штету која је акционарима или трећим лицима 
причињена због поништаја регистрације банке. Анализиран је оснивачки акт који је 
неопходан за оснивање банке  и истражено је, да ли је за оснивање неопходан уговор (с 
обзиром да у неким законодавствима банку могу основати најмање два или више 
оснивача ) или једнострана одлука (када је у питању један оснивач банке). У појединим 
законодавствима, статут представља оснивачки акт, без обзира да ли је један или више 
оснивача. У дисертацији се обрађује начини оснивања банака, тј. да ли се на банке 
примењују два најзначајнија начина оснивања, као и код осталих акционарских друштава, 
односно да ли се може применити и симултанио (по краћој процедури) и сукцесивно 
оснивање (које садржи фазе: јавног позива на упис акција, поступак уписа и откупа 
акција, сазивање оснивачке скупштине и др.). У овом делу дисертације обрађени су  
системи оснивања банака, са посебним освртом на то да постоје у упоредном праву два 
основна система као што су нормативни (где су услови за оснивање банака унапред 
утврђени у закону и увек када су испуњени ти услови и спроведена претходна процедура 
може се основати банка) и систем концесије (где је неопходна претходна дозвола 
Централне банке или другог надлежног органа). Обрађен је поступак регистрације банке 
у регистар привредних субјеката, кога води Агенција за привредне регистре. Дат је и 
приказ удруживања и повезивања банака.  
              4. Четврти део  садржи истраживање структуре имовине банке, с обзиром да је 
имовина неопходан услов за оснивање и пословање банке. Истражено је, која су новчана 
средства, права својине на покретним и непокретним стварима и друга имовинска права, 
неопходна за успешно функционисање банке. Значајно је размотрити начине повећања, 
односно смањења основног капитала банке. Истакнута су средства резерви која су 
неопходна ради обезбеђења сигурности у пословању и заштите интереса клијената банке 
и њених поверилаца. 

5. У петом делу дисертације обрађене су акције, које представљају: удео у 
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основном капиталу банке (као акционарског друштва); скуп права и обавеза са којима 
располаже ималац акција (право на дивиденду, право на управљање банком и др.); као и 
серијску хартију од вредности, која је писмена исправа на основу које се доказује 
власништво у банци, као акционарском друштву. Дат је приказ делова акција, елементи и 
врсте акција.   

6. Шести део дисертације садржи органе банке, њихово формирање, њихов 
међусобни однос који се заснива на неколико принципа а пре свега самосталности, 
координације и субординације. Изучен је правни основ за образовање органа банке а 
посебно законска  регулатива у овој области и у којој мери се оснивачким актом, односно 
статутом може утврдити правни основ за оснивање и надлежности органа банке.  Посебна 
пажња је усмерена на постојање асиметрије у органима банке, као акционарског друштва, 
у односу на друга акционарскиа друштва, која се огледа у томе да у банци постоје једни 
органи док у другим акционарским друштвима општег типа ти органи не постоје (пример: 
управни одбор). 

7. У седмом делу дисртације, обрађено је правно пословање банке, које се огледа у 
томе, што када банка буде основана и уписана у регистар привредних субјеката, тада 
стиче својство правног лица које омогућује да банка обавља банкарске послове и 
предузима све делатности из области свог пословања изражавајући своју правну и 
пословну способност, односно вољу банке као правног лица. Да би банка могла да изрази 
своју вољу, односно своју правну и пословну сп особност, потребно је да за то постоји 
овлашћено лице за заступање. Зато се у  овом делу дисртације посебна пажња поклања 
анализи овлашћења за заступање, правни основ за заступање, могућност ограничења 
овлашћења, као и посебан институт  под називом „прокура“. 

 8. У осмом делу, обрађена је препознатљивост банке у правном промету, која се 
огледа у специфичним обележјима, по којима је позната субјектима на тржишту а  ради 
заштите: интереса клијената банке, јавних интереса и саме банке. Препознатљивост се 
постиже, првенствено, на основу пословног имена банке, делатности и седишта банке. 
Елементи, који се ређе користе у наведену сврху,  могу бити матични број привредног 
регистра, општи акти банке, пословне књиге и др.  

9. У деветом делу,  изучена  је кредитна функција банке, као једна од њених 
значајних делатности, на примеру једне филијале Војвођанске банке, ад. Нови Сад у вези  
са кредитима који су дати физичким лицима. Да би се схватио у целости правни посао 
кредита,  истражено је  појмовно одређење кредита, његове особине, разлике између 
посла (уговора) кредита и посла (уговора) зајма, с обзиром да се у пословној пракси не 
прави  разлика. Истакнуто је етимолошко (коренско) порекло кредита и изучена је подела 
(врсте) кредита, с обзиром да се разврставање и анализа података врши, у великој мери, у 
складу са тим поделама. 

У овом делу дисертације анализирана је, релативно, нова делатност банака   која се 
односи на заступаље у осигурању. 

10. У десетом делу дисертације изучен је престанак банке, као посебног 
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привредног субјекта. Истражено је да ли банка може да престане само у апсолутном 
смислу или то може и у формалноправном смислу. Такође, утврђени су и потребни 
разлози за престанак банке, као и органи и поступак за престанак банке. 

11. Једанаести део састоји се из три целине: 
11/ 1. Закључна разматрања резултата, до којих се дошло истраживањем путем 

одговарајућих метода, у којима је приказана синтеза целокупне дисертације са критичким 
ставовима ауторке дисертације и њеног личног односа према одређеним правним 
решењима, као и предлозима за која сматра да могу допринети конкретним разрешењима 
одређених спорних питања. Указује се на нова питања која су се поставила у току израде 
дисертације и која су условила потребу за додатним истраживањима. Указано је на 
неколико недостатака у поступку израде дисертације, што треба да користи будућим 
истраживачима да исте избегну. 

11/2. Литература и други извори домаћи и страни, наведени по азбучном реду 
аутора који  су релевантни и који се односе на теоријско и емпиријско истраживање 
банака. Ради квалитетније анализе и сагледавања спроведених истраживања, у раду ће 
бити приказане и коришћене слике и табеларни прикази.  

11/3. Коришћени прописи: Закони, подзаконски акти, аутономни акти, 
међународни извори и др. 
VI ЗАКЉУЧЦИ ОДНОСНО РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА  
          Банка, као акционарско друштво, у центру је пажње и интересовања дужи низ 
година наше и светске пословне праксе и економске, привредне и правне науке из два 
основна разлога. Први разлог за то је велики значај који банаке имају у привредном 
систему сваке државе са тржишном привредом, док је други разлог, што се на основу 
банкарских послова, остварују јавни и приватни интереси. 
          На основу опсежног  истраживања може се извести закључак да банка: 
           -представља најстарије основано акционарско друштво, 
 -се оснива као друштво капитала и да је посебан привредни субјект,  
 -обавља лукративну делатност и остварује значајну  добит, те да за своје обавезе 
одговара целокупном својом имовином, 

-има својство правног лица које стиче уписом у одговарајући регистар, 
-обавља делатност која може бити обавезна или факултативна, 
-има обавезно седиште у домаћој држави. 
-има специфичан концесиони (на основу дозволе) начин оснивања,   

            -има специфичне организационе јединице (филијале, експозитуре, 
представништва),  
            -се пословно удружује (преко Удружења банака) и повезују са другим субјектима  
(на основу капитала, на основу уговора или мешовито) на себи својствен начин, 
            -има знатно већи износ основног новчаног капитала него било које друго 
акционарско друштво, 
           -има високо професионалан систем управљања, 
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           -поседује елементе на основу којих је препознатљива на тржишту, пре свега, на 
основу пословног имена, делатности и седишта 
            -обавља специфичну делатност, која се разликује од делатности других 
привредних субјеката и која (делатност) је чини препознатљивом на тржишту пошто сем 
ње исту не могу да обављају други субјекти (примање депозита и давање кредита), 
 -има одређене специфичности приликом њеног престанка.  

 Дисертацијом су потврђени резултати већег броја већ обављених истраживања о 
правном положају банке и  утврђено је да има неистражених питања која се односе на ову 
област, што може бити мотив за наставак проучавања ове теме, за шта је постављена 
солидна основа.   

Будућа истраживања би требала да обухвате анализу правног положаја банке у 
већем броју земаља и као и већи број института који спадају у корпус правног положаја 
банке (као што су пословна тајна, права акционара и њихова заштита, вршења надзора 
над менаџментом банке и др.), него што је то учињено у овој дисертацији, са циљем да се 
провери поузданост резултата истраживања која су спроведена приликом израде 
дисертације и дошло до нових сазнања.  
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VII ОЦЕНА НАЧИНА ПРИКАЗА И ТУМАЧЕЊА РЕЗУЛТАТА ИСТРАЖИВАЊА 
               У приказу и тумачењу резултата истраживања, ауторка дисертације Јелена 
Милосављевић Ников руководила се општепознатим принципима и методама научног 
изучавања и на тај начин је остварила систематичност у приступу теми: Правни  положај 
банке, као посебном привредном субјекту. Приступила је правилном осмишљавању 
методолошког оквира истраживања, као и дефинисању проблема и предмета 
истраживања, циља и задатака, логичком димензионирању хипотетичког оквира 
истраживања, и у складу са претходним избором метода, техника и инструмената којима 
ће се предмет ове дисертације истражити. У статистичкој обради података, поред 
дескриптивне статистике, примењени су и свремени статистички поступци, што даје 
посебну вредност приликом истраживања посла кредита. Закључак, који произилази из 
опсежног истраживања, је логичан, смислен и у значајној мери доприноси проширењу  
нових сазнања из области правног положаја банке и потврђује  нека већ постојећа знања 
из области  банкарства. Наведено упућује на то да је кандидаткиња упозната са 
материјом коју је истраживала, и да је користила обимну и релевантну литературу 
домаћих и страних аутора, као и прописе што се може видети из цитата и наведених 
референци. Евидентно је да кандидаткиња поседује велико знање и солидно научно 
искуство које се односи на предмет докторске дисертације 

VIII КОНАЧНА ОЦЕНА ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ: 
1. Да ли је докторска дисертација написанa у складу са образложењем 

наведеним у пријави теме ? 
            Докторска дисертација је писана у складу са образложењем које је наведено у 
пријави теме. 

2. Да ли докторска дисертација садржи све битне елементе ? 
            Докторска дисертација садржи све битне елементе, који су предвиђени за овакву 
врсту рада. 
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3. По чему је докторска дисертација оригиналан допринос науци.  
               Научни допринос докторске дисертације заснива се на проширивању и 
продубљивању знања о свим питањима везаним за предмет истраживања, тј за правни 
положај банке, као посебног привредног субјекта  као и уношење тих сазнања у теоријски 
фонд науке о банкарству и уопште о привредним друштвима.  
                Истраживањем је извршено проширење и прецизирање појмовног одређења  и 
правне природе, како Централне банке, тако и пословних банака. Посебан допринос је дат 
у делу који се односи на оснивање и пословање организационих јединица банке, тако што 
је указано на проблеме у њиховом заступању и дати су предлози решења тог проблема.  
                   Сматрамо да се највећи допринос огледа у делу докторске дисертације у коме 
су истражене две најзначајније делатности у области банкарског пословања и то које се 
односе на посао кредита и заступање банке у осигурању. Ове две делатности указују да је 
банка посебан привредни субјект, с обзиром да кредите могу одобравати само банке а да 
је заступање у истраженој форми, такође, спецификум пословања банке. С обзиром да је 
заступање банке у осигурању делатност која је омогућена законом од пре неколико 
година, те да је ова област још неистражена, истраживање овог института у дисертацији 
је путоказ за даља изучавање овог питања. 
                    Истичемо, као општи оригинални допринос докторске дисертације научним 
сазнањима,  закључке до којих се дошло проучавањем правног положаја, односно  из 
добијених резултата који су потврдили хипотезе истраживања.  

4. Недостаци докторске дисертације и њихов утицај на резултат истраживања. 
            Нема  недостатака у докторској дисертацији који би утицали на резултат 
истраживања. 
         На основу укупне оцене докторске дисертације,  комисија предлаже:  

да се докторска дисертација мср Јелене Милосављевић Ников, под називом: Правни 
положај банке, као посебног привредног субјекта прихвати и кандидаткињи одобри 
одбрана.  
                                                                     ПОТПИСИ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ 
 
 

                                                     Проф. др Драган Мркшић, председник комисије 
 
 
                                                               Проф. др Душанка Ђурђев, члан комисије-ментор 
                                                               
 
                                                               Проф. др Предраг Мирковић, члан комисије 
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