
Практични семинар о најбољим међународним 
праксама у вези са документарним акредитивима, 
објашњава актуелна дешавања и проблеме везане за 
интерпретацију UCP 600 и ревидираних ISBP 745Е - 
правила Међународне трговачке коморе (ICC). Такође 
се фокусира на последње трендове у међународним 
банкарским гаранцијама са посебним освртом на 
имплементацију URDG 758 - Једнообразна правила за 
гаранције на позив као и оперативним проблемима, 
практичним студијама случаја, примерима и отвореној 
дискусији о поменутим темама.

ЦИЉ СЕМИНАРА

Банкари који се баве финансирањем трговине, а посебно 
документарним пословима; наплатама; запослени 
у одсецима за финансирање извоза; стручњаци за 
продају банкарских услуга; стручњаци за trade finance; 
менаџери за управљање ризицима у банкама; интерни 
ревизори; извозници; увозници и трговци; превозници; 
шпедитери; осигуравајућа друштва; правници и 
адвокати.

ЦИЉНА ГРУПА

Павел АНДРЛЕ мастер права, је Секретар у Банкарској 
комисији ICC у Чешкој, коју редовно заступа на 
састанцима Банкарске комисије ICC у иностранству. 
Председавао је радним групама BK ICC које су 
ревидирале преводе UCP 500, UCP 600, eUCP, ISP 98, 
URDG 758 и других докумената Банкарске комисије као 
и Incoterms 2010 на чешки језик.
Укључен је и у ревизију UCP-а као члан консултантске 
групе за UCP 600 коју чини преко четрдесет стручњака 
из целог света. Био је укључен у развој URBPO-а као 
члан консултантске групе BC ICC за BPO. Данас је члан 
Радне група за гаранције ICC, која је такође чланица 
нове консултантске групе BC ICC за форфетинг (која 
је развила нова правила ICC за форфетинг у сарадњи 
са бившим IFA, данашњи ITFA). Од 2010-2011. био је и 
члан експертске групе BC ICC која је саставила званична 
мишљења BC ICC о Правилима ICC. Учествовао је у 
ревизији Incoterms 2020, а oктобра 2014. именован је за 
Секретара Комисије за привредно право и праксу ICC 
-а у Чешкој.
Павел Андрле је међународни саветник за трговину и 
финансије и предавач. Често предаје о документарним 
акредитивима, банкарским гаранцијама и финансирању 
трговине за Банкарски институт, Институт за спољну 
трговину и транспорт, ICC CR и Привредну комору 
Чешке. Редовно води семинаре у иностранству 
на енглеском језику за националне одборе ICC -а, 
удружења банака и привредне коморе широм света, у 
више од 55 земаља.
Именован је за ICC CR стручњака за питања везана за 
документарне акредитиве и трговину и структуриране 
финансије - развој консултантских услуга техничке 
помоћи ICC CR-а банкама, превозницима, 
осигуравајућим друштвима и трговцима.
Често га ангажује DOCDEX Центар за експертизу 
ICC-а са Међународним арбитражним судом ICC-а, 
ICC Париз, такође је арбитар у арбитражном суду у 
Вилнусу, Литванија.
Г. Андрле је такође водећи предавач за Финансије 
међународне трговине у онлајн школи Business School 
International.

ПРЕДАВАЧ

TRADE FINANCE OPERATIONS
Са посебним освртом на новине из области акредитива и гаранција, 

примену URDG 758 у пракси и актуелности и праксе у свету 
финансирања трговине

Семинар се одржава 16. и 17. маја 2019. године, у 
времену од 9 до 17 часова у просторијама Удружења 
банака Србије, Београд, Булевар краља Александра 86, 
сала на II спрату.
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UDRUŽENJE
BANAKA

SRBIJE

САТНИЦА

Први дан - 16. мај 2019.
09:00 - 10:30 Извештај Банкарске комисије ICC

Нови пројекти Банкарске комисије ICC:
Нови eUCP, развој eURC - правила за електронске презентације
Актуелности: Blockchain и DLT технологије - какав може бити њихов утицај на традиционално 
финансирање трговине, пре свега на акредитиве?
Incoterms 2010 и њихов утицај на документарне акредитиве
Новине у последњој ревизији Incoterms 2020

10:30 - 10:50 Пауза
10:50 - 12:00 Актуелна Мишљења Банкарске комисије ICC

Мишљења од јесени 2018 и пролећа 2019 - објашњење проблема
Питања и одговори

12:00 - 13:00 Ручак
13:00 - 14:30 Документарни акредитиви: Преглед докумената у пракси

Преглед (примери) - проблеми:
Фактуре, паковање и попис тежине
Потврде о пореклу, друге потврде
Коносмани, мултимодални транспортни документи
Ваздушни товарни лист, друмски транспортни документи
Документи осигурања
Питања и одговори

14:30 - 14:50 Пауза
14:50 - 15:30 Документарни акредитиви у споровима

Занимљиви DOCDEX случајеви
Битне судске одлуке, проблеми из праксе

15:30 - 16:30 Документарни акредитиви - проблематични услови, проблеми
Примери, студије случаја
Питања и одговори
Дискусија

16:30 - 17:00 Завршне напомене

Други дан - 17. мај 2019.
09:00 - 10:30 Гаранције: безусловне или акцесорне - које су боље?

Главни аспекти безуслових и акцесорних гаранција
О каквом се типу гаранције ради? Примери проблематичних случајева
Занимљиве судске одлуке о типу гаранција
Практична искуства, примери
Студије случаја - текстови гаранција
Дискусија

10:30 - 10:50 Пауза
10:50 - 12:00 Гаранције у пракси - спорови

Занимљиве судске и арбитражне одлуке о домаћим и међународним гаранцијама
Спорови око захтева, извршења, продужења, смањења, терминације, итд.
Дискусија

12:00 - 13:00 Ручак
13:30 - 15:00 Банкарске гаранције, Једнообразна правила за гаранције на позив ICC - URDG 758

URDG 758 - правила која су често погрешно схваћена или су можда нејасна неким корисницима
Клаузуле о ступању на снагу, смањење износа
Клаузуле које се односе на прекид, продужење
Главна питања, пракса, искуства са правилима
Напредне студије случаја - текст гаранција, различите клаузуле
Дискусија

15:00 - 15:15 Пауза
15:15 - 16:30 Гаранције на позив према URDG 758 - Студије случаја

DOCDEX случајеви
Судске одлуке о гаранцијама које подлежу URDG правилима
Питања и одговори

16:30 - 17:00 Завршне напомене и церемонија затварања семинара



16. и 17. мај 2019.

ПРИЈАВЉИВАЊЕ

Крајњи рок за достављање пријаве 
је 13. мај 2019. године.

Пријаву доставити на мејл:

centar@ubs-asb.com

или на факс: 011 30 20 787.

ЗАМЕНА УЧЕСНИКА

У случају замене учесника 
потребно је о томе обавезно 
обавестити организатора два 
радна дана пре семинара и 
доставити нову пријаву.

ЛИЧНИ ПОДАЦИ
(молимо попунити читко штампаним словима)

Име и презиме ....................................................................................................................

Институција ........................................................................................................................

Радно место .........................................................................................................................

Организациони
део (сектор) ..........................................................................................................................

Адреса ...................................................................................................................................

Мобилни телефон ..............................................................................................................

Мејл ........................................................................................................................................

КОТИЗАЦИЈА

Котизација за семинар износи 20.000 динара + 
ПДВ за запослене у банкама, 24.000 динара + ПДВ 
за остале учеснике и 200 ЕУР + ПДВ за учеснике из 
иностранства.

По добијању фактуре котизацију уплатити на 
рачун Удружења банака Србије

160-348470-35
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финансирања трговине

УДРУЖЕЊЕ БАНАКА СРБИЈЕ п.у.
ЦЕНТАР ЗА БАНКАРСКУ ОБУКУ

11000 Београд, Булевар краља Александра 86
телефон: 011 30 20 785, 011 30 20 773

факс: 011 30 20 787, 011 33 70 179 
e mail: centar@ubs-asb.com

www.ubs-asb.com

УДРУЖЕЊЕ БАНАКА СРБИЈЕ п.у.
ЦЕНТАР ЗА БАНКАРСКУ ОБУКУ

11000 Београд, Булевар краља Александра 86
телефон: 011 30 20 785, 011 30 20 773

факс: 011 30 20 787, 011 33 70 179 
e mail: centar@ubs-asb.com

www.ubs-asb.com

семинар

ПОДАЦИ ЗА ИНСТИТУЦИЈУ

Матични број ..........................................................................

ПИБ ...........................................................................................

Шифра делатности ................................................................

Да ли је обвезник ПДВ  ДА         НЕ


