Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета
Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ
7
Услов
Циљ
предмета

Исход
предмета

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ПРАВА
МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
ПРАВО МЕЂУНАРОДНИХ ПЛАЋАЊА
Проф. др Предраг Цветковић
Проф. др Предраг Цветковић
Статус предмета
(обавезни/изборни)

изборни

Програм предмета обухвата изучавање порекла, садржине и савременог
развоја Права међународних плаћања, а у циљу стицања научних и
стручних способности и академских вештина, развоја креативних
способности и овладавања специфичним практичним вештинама из
области Права међународних плаћања.
-стицање знања, вештине, способности и компетенције да се на основу
процене сложености и применљивости прва међународних плаћања,
самостално решавају практични проблеми;
-разумевање значаја домаћих, упоредно-националних, регионалних и
универзалних правних извора за доношење пословних одлука и њихово
критичко сагледавање;
-способност повезивањa основних знања из различитих области међународних
плаћања и доприноса његовом развоју.

Садржај предмета
Теоријска
Материја Права међународних плаћања бави се општим и конкрентним
настава
правним питањима међународних плаћања као значајне фазе
међународне пословне операције. Изучавају се следећа питања: појам
међународних плаћања, врсте међународних плаћања, извори
регулисања међународних плаћања, појам, значај и карактеристике валута
и девиза, инструменти међународних плаћања, међународни
документарни акредитив, банкарске гаранције, документарни инкасо,
кредитни послови са иностранством.

Практична
настава
(вежбе,
ДОН,
студијски
истраживачки рад)
Литература
1

Креирање модела привредних уговора; симулација решавања трговинских спорова;
анализа доступне судске и арбитражне праксе; анализа међународних докумената
(конвенцијско право, модели закони, релевантни национални извори) и
припремних докумената међународних извора (фр. travaux préparatoires ) .

А. Ћирић, Р. Ђуровић,“Међународно трговинско право – Посебни део“, Ниш
2005.
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4
5

Р. Вукадиновић, „Међународно пословно право - Посебни део“, Крагујевац
2009.
А. Ћирић, „Међународно трговинско право: Општи део“, Ниш 2010.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе
ДОН
Студијски истраживачки рад
Остали часови
???
???
???
???
Методе
извођења
наставе








Предавања
Вежбе
Консултације
Студије случаја
Семинарски радови
Дискусије

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена
Завршни испит
активност у току
0-15
писмени испит
предавања
практична настава
0-20
усмени испит
колоквијуми
0-8
семинари
0-7
Списак тема по недељама
1
Начело слободе трансфера
капитала и слободе плаћања
Начело слободе транфера
капитала на јединственом
тржишту ЕУ
Европска монетарна унија

поена
???
50

2

Појам и врсте међународних
плаћања
Појам и врсте валута и девиза
Регулатива међународних плаћања

3

Основне карактеристике
регулативе девизног пословања
Републике Србије
Предмет Закона о девизном
пословању
Субјекти девизног пословања
Ограничења девизног пословања

4

5

6

7

8

Девизно пословање у ужем смислу
Текући послови са иностранством
Капитални послови са
иностранством
Инструменти међународних
плаћања
Међународни документарни инкасо
Чек
Меница
Међународни
документарни акредитив – опште
карактериситике
Правни односи у послу
документарног акредитива
Основна начела у акредитивном
пословању
Начин утврђивања саобразности
поднетих докумената
Врсте
документарних
акредитива
Реализација
документарног акредитива
Посебне
врсте
документарних акредитива

9

10

11

12

Банкарске гаранције – опште
карактеристике
Разграничења
према
сличним
пословима
Врсте банкарских гаранција
Правни односи у банкарској
гаранцији

Правна
природа
банкарске
гаранције
Битни
елементи
банкарске
гаранције
Реализација банкарске гаранције
Уговор о финансијском лизингу у
међународном промету
Уговор о факторингу
Уговор о форфетингу

Послови
спољнотрговинског
промета без плаћања
Компензациони
послови
са
иностранством
Клиринг

13

Кредитни
послови
са
иностранством
Услови за закључење кредитних
послова са иностранством
Уговор о кредиту у међународном
промету
Врсте кредита у међународној
банкарској пракси

14

Међународне финансијске кредитне
институције
Међународна банка за обнову и
развој
Међународна финансијска
корпорација
Међународно удружење за развој
Међународни монетарни фонд
Европска банка за обнову и развој
Европска инвестициона банка

15

Презентација студентских радова и

дискусија

