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ПРЕДГОВОР
Књига Пословне и банкарске финансије за правнике намењена је, првенствено, студентима правних факултета као уџбеник за припрему испита. У њој се износе основна знања која су потребна за успешну припрему испита из предмета Пословне и банкарске финансије, који је
студијским програмом основних студија Правног факултета Универзитета у Нишу предвиђен као изборни предмет из уже правно-економске
научне области на трећој години основних академских студија права.
Сама чињеница да је књига намењена студентима правних факултета
утицала је на опредељење аутора да из комплексне области пословних
и банкарских финансија издвоје оне сегменте који су значајни за школовање правника. Основном циљу овог уџбеника прилагођен је и његов
садржај. Након упознавања са предметом пословних финансија, природом корпоративног финансијског права и садржином финансијске
функције у предузећу, разматрају се извори финансирања предузећа и
инструменти краткорочног, средњорочног и дугорочног финансирања.
У другом делу књиге обрађена су питања која се тичу банкарских финансија, посебно извора банкарских средстава и њиховог пласмана,
концепт централног банкарства, проблематика правног регулисања
ризика у банкарским финансијама, као и изазови у регулисању електронског и дигиталног новца. Оба поглавља су обогаћена примерима
из корпоративног финансијског права и монетарног права Европске
уније с обзиром на њихов утицај на развој домаће регулативе из ове
области. Уџбеник прати логички и методолошки инструментаријум ранијег уџбеника Основи пословних и банкарских финансија, аутора проф.
др Срђана Голубовића, чија је материја сада значајно новелирана, предметно и садржински другачије концептуализована и допуњена новим
поглављима коаутора проф. др Марка Димитријевића.
Овако дефинисан циљ је и разлог што се овај уџбеник разликује од
стандардне економске литературе, која обрађује ову материју, јер за
циљ има базично економско образовање правника које у пракси може
бити веома корисно за различите правничке профиле и занимања. У
дефинисању садржаја уџбеника ауторима су од велике користи били
уџбеници који обрађују материју корпоративног финансијског права,
економског права, монетарног права, процеса регулације и економске
политике за правнике. Проф. др Срђан Голубовић је аутор поглавља I,
III, IV, VI и VIII, док је проф. др Марко Димитријевић аутор поглавља под
редним бројем II, V, VII, IX и X.
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Предметни рукопис настао је као резултат истраживања на пројекту
„Жан Моне модул за Европско монетарно право - MONELA” (евиденциони број: 620002-ЕPP-1-2020-1-RS-EPPJMO-МОDULE) суфинансираном из
програма Еразмус + Европске уније. Ово је прво издање књиге у коме
су аутори настојали да реализују горе наведене циљеве. О мери у којој
су то успели оцену ће дати научна и стручна јавност, као и студенти
који се буду определили за похађање наставе из овог предмета. У том
смислу, аутори ће бити захвални за све примедбе и сугестије које би
могле да допринесу побољшању овог текста. Велику захвалност аутори
дугују рецензентима, који су својим сугестијама допринели квалитету
и конзистентности рукописа.
У Нишу, фебруара 2022. године

Књига предстaвља резултат истраживања на пројекту „Жан Моне модул за Европско
монетарно право” (евиденциони број: 620002-ЕPP-1-2020-1 RS- EPPJMO-МОDULE) суфинансираном из програма Еразмус + Европске уније.
Подршка Европске комисије за производњу ове публикације не представља одобрење садржаја који одражава само ставове аутора и Комисија не може бити одговорна за било
какву употребу информација садржаних у њој.
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