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
6
Услов
Циљ
предмета

Исход
предмета

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ПРАВА
ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
ПРАВО СТРАНИХ ИНВЕСТИЦИЈА
Проф. др Александар Ћирић, проф. др Предраг Цветковић
Урош Здравковић
Статус предмета
(обавезни/изборни)

Изборни

Циљ предмета је изучавање националних и међународних правних
правила којима се уређује правни режим страних инвестиција. Задатак
предмета је да, као научно-наставна дисциплина, студентима пружи знања
о изворима и начелима правног регулисања страних улагања, основним
принципима третмана и заштите страних улагања, с крајњим циљем
оспособљавања студената за разумевање, целисходну примену и
тумачење правила којима се наведена питања уређују.
-стицање знања, вештине, способности и компетенције за самостално
решавање практичних и теоријских проблема;
-разумевање значаја домаћих, упоредно-националних, регионалних и
универзалних правних извора којима се уређује материја страних
инвестиција, као и њихово критичко сагледавање.

Садржај предмета
Теоријска
У оквиру предмета изучавају се следећа питања: појам и врсте страних
настава
инвестиција; субјекти инвестиционог односа (страни инвеститор, држава
порекла капитала и држава домаћин инвестиције); национални и
међународни извори страних инвестиција (посебно извори међународног
инвестиционог права); начела третмана страних инвестиција (објективна и
субјективна); појам, врсте и карактеристике споразума државе и страног
инвеститора; механизми заштите страних инвестиција; инвестиционо
законодавство Републике Србије; међународне организације чије су
активности од значаја за даљу изградњу међународно-правног оквира за
страна улагања.

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

Решавање практичних задатака осмишљених у циљу разумевања примене
правила међународног и домаћег инвестиционог права; анализа праксе
решавања спорова пред ICSID центром.

Александар Ћирић, Радомир Ђуровић, “Међународно трговинско право:
посебни део” Ниш, 2005.

2

Предраг Цветковић, Међународно право страних инвестиција, Издавач
Задужбина Андрејевић, Београд, 2007.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе
ДОН
Студијски истраживачки рад
Остали часови
3
1
Методе
извођења
наставе

•
•
•
•
•
•
•

предавања
вежбе
колоквијуми
тестови
часови семинара (презентација и дискусија семинарских радова студената)
индивидуалне консултације
истраживачки пројекат (рад студената у истраживачким групама)

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
Појам Права страних инвестиција
Извори Права страних инвестиција
Национални правни извори
Међународни правни извори
2

Систем Међународног
инвестиционог права

3

Материјално-правни третман
страних инвестиција
Објективни стандарди третмана:
начело правичног третмана; начело
заштите и
сигурности; начело

поена
50

недискриминације; начело
минималног стандарда третмана
4

5

6

7

8

9

Субјективни стандарди третмана
Начело најповлашћеније нације
Начело националног третмана
Начело повољнијег третмана
Динамика инвестиционог процеса
Прединвестициона фаза
Постинвестициона фаза
Примена субјективних стандарда
третмана у прединвестиционој
фази
Услови учинка инвестиције
О споразумима државе и страног
инвеститора
Правна
природа
споразума
државе и страног инвеститора
Врсте споразума државе и
страног инвеститора
„Интернационализација“
споразума државе и страног
инвеститора
Одредбе споразума државе и
инвеститора од значаја за правни
третман стране инвестиције
Стабилизациона клаузула
Клаузула поновног преговарања
Компарација дејства
стабилизационе и клаузуле
поновног преговарања
Заштита страних инвестиција
Појам и врсте некомерцијалних
ризика
Ризик експропријације
Ризик трансфера
Ризик политичког насиља

Ризик кршења уговора
10

Процесно-правна заштита страних
инвестиција
Дипломатска заштита
Решавање
спорова
између
страног инвеститора и државе
домаћина
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Решавање спорова пред Центром
за
решавање
инвестиционих
спорова (ICSID центар): услови
надлежности Центра
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Меродавно материјално право у
поступку пред ICSID центром
Меродавно право поступка у
процедури пред ICSID центром

13

Контрола одлука ICSID арбитража
Признање и извршење одлука ICSID
арбитража

14

Заштита
страних
инвестиција
осигурањем
Националне агенције за осигурање
Мултилатерална
агенција
за
гарантовање страних инвестиција
Делатност Агенције
Услови
издавања
гаранција
Агенције
Услови «подобности» државе и
инвеститора за издавање гаранција
Агенције

15

Правни режим страних улагања у
Републици Србији
Појам страног улагања и страног
улагача
Права и обавезе страних улагача
Формално-правни основ страних
улагања
Међународно пословно
удруживање

