ПРОГРАМ КУРСА БЕРЗАНСКО ПРАВО
УВОД У БЕРЗАНСКО ПРАВО – појам, начела, место у систему права, историја, извори,
СТАТУСНО ПРАВО - Учесници трговине – појам, врсте, равноправност; Берза – појам, назив,
значај, врсте, ситстеми, историја, правни положај, признање ствојства, организ, запослени и
посетиоци, чланови, тржишта, пословање, престанак, одговорност за обавезе; Организатор
ванберзанског тржишта; Трговац – појам, врсте, брокерско-дилерско труштво, облашћена
банка; Издавалац (емитент), Улагач – појам, врсте, професионални улагач, инвестициони фонд,
друштво за управљање, банка, осигуравајуће друштво; Кастоди банка; Централни регистар
хартија од вредности; Решавање спорова; Берзанске арбитраже.
УПРАВНО ПРАВО – привредне кризе, мешање државе, улога управног права, организација
тржишта (домаће право, упоредно право, организација тржишта вредносница), ванберзанско
тржиште, надзор над учесницима трговине (појам, нивои, државни надзор, Комисија за хартије
од вредности, берзин надзор, саморегулисање, саморегулативне организације
ПОРЕСКО ПРАВО – порези у трговини вредносницама, порези у трговини робом
ПРАВО ВРЕДНОСНИЦА – Берзански папири - појам и особине хартија, врсте хартија
(појединачне и серијске, на име, по наредби и на доносиоца, јавне и приватне, са
непромењивим и промењивим приходом, домаће и стране, краткоричне и дугорочне, новчане и
робне), настанак и престанак хартије, располагање хартијом, дематеријализација, именоване
вредноснице (акција, обвезница, запис, допозитна потврда, варант, преносива закључница);
Емисија – основна учења, преузималац, предмет, јавна емисија, услови за емисију, поступак
емисије, проспект, приватна емисија, оснивачка и накнадна емисија, паритетна, дисконтна и
премијска емисије, новчана, неновчана и мешовита емисија, емисија домаћег и страног
издаваоца, одговорност издаваоца; Преузимање акционарског друштва – појам, користи и
штете, правни извори, начини, учесници и предмет, услови, обавезна понуда, став управе,
поступак преузимања, промене, такмичарска понуда, право САД; Заштита улагача – врсте,
статусноправна средства, тржишноправна средства, обавшетавање
ПРАВО ДЕВИЗНИХ БЕРЗИ – валута и девизе, девизна и валутна берза, међубанкарско
тржиште
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