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ПРЕДГОВОР
Правно регулисање монетарних односа предстaвља велики
изазов за законодавца с обзиром да у условима глобализованих
економских и финансијских токова ови односи имају и веома
изражену екстериторијалну димензију. Монетарни суверенитет
државе јесте интегрални елемент политичког суверенитета и
детерминише право државе у погледу издавања новца које је у
данашњим условима делегирано националној централној банци.
У околностима стварања монетарних унија и приступања
различитим међународним монетарним организацијама,
државно право новца (lex monetae) трпи одређена ограничења
која се огледају у сужавању правног домашаја одређених
компоненти монетарног суверенитета. Та чињеница је данас
највише уочљива приликом заснивања чланства у Међународном
монетарном фонду и приступања Европској економској и
монетарној унији, које мења начин имплементације државних
монетарних прерогатива у пракси. Адекватно регулисање
међународних монетарних односа јесте услов постизања и
одржавања унутрашње и међународне монетарне стабилности,
очувања тековина међународног монетарног поретка,
ефикасног и ефективног управаљања јавним дугом, али и
концепта заштите људских права у светлу одобрених програма
економске подршке у домену дугорочне економске политике.
Изражена динамичност међународних монетарних односа
имплицира оптимално и благовремено прилагођавање
регулаторног оквира примарног и секундарног монетарног
законодавства у циљу избегавања последица глобалних
економских и финансијских криза.
Значај и актуелност ове теме, као и непостојање
обимнијих систематизованих научних истраживања из домена
правног регулисања међународних монетарних односа у домаћој
литератури, определили су ме да научној и стручној јавности
понудим монографију „Институције међународног монетарног
права. Циљ овог рада је да се на свеобухватан и аналитичан
начин представе решења која се односе на правно регулисање

појма новца, природу и структуру монетарног суверенитета,
друштвену оправданост и нужност изучавања дисциплине
међународног монетарног права, субјекте у међународном
монетарном поретку, оквире оптималног управљања јавним
дугом у светлу монетарноправних односа, значај успостављања
правних механизама координације економских политика који
детерминишу нормативну ефикасност постојећих монетарних
решења, као и на појаву нових тенденеције у развоју правног
регулисања монетарних односа.
Истраживање, међутим, није мотивисано жељом аутора
да пружи коначне одговоре у области правног регулисања
монетарних односа узимајући у обзир често супротстављене
поставке класичног и савременог монетарног права. Предмет
анализе нису монетарноправни односи приватног карактера
који се тичу сукоба захтева из монетарних облигација што се
регулише одредбама приватног права, већ искључиво
јавноправни аспект монетарних односа који у историји развоја
монетарне мисли није био адекватно застуљпен у домаћој
јуриспруденцији. Циљ истраживања је да се у условима
глобализације капиталних токова и последица економских и
финансијских криза систематично и свеобухватно укаже на
постојећа решења у овој области на начин de lege lata и,
евенетуално, препознају елементи одређених смерница de lege
ferenda.
При изради ове монографије конструктивне предлоге и
драгоцене сугестије пружили су ми рецензенти на чему сам им
неизмерно захавалан. Захваланост дугујем и Европском
институту у Сарбрикену (Немачка), који ми је омогућио
истраживање предметне материје, као и издавачу који је
омогућио објављивање ове монографије.
У Нишу, јуна 2018. године

Аутор
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