
 
 
 

Спецификација предмета за књигу предмета 

Студијски програм  Докторске академске студије права 
Изборно подручје (модул)   
Врста и ниво студија  Докторске  академске студије  
Назив предмета  Међународно приватно право 

Европске уније 
Наставник (за предавања) Проф. др Мирко Живковић 
Наставник/сарадник (за вежбе)  
Наставник/сарадник (за ДОН)   
Број ЕСПБ 12 Статус предмета 

(обавезни/изборни) 
изборни 

Услов Међународно приватно право, Страни језик – енглески или француски или немачки 
Циљ 
предмета 

Стицање специјалног знања у области међународног приватног права Европске 
уније у процесу хармонизације права Србије са правом ЕУ и оспособљавање 
студената за проналажење извора права ЕУ који имају значаја за правни положај 
појединаца-грађана ЕУ и грађана трећих земаља, утицај МПП ЕУ на развој 
Међународног приватног права генерално и МПП Републике Србије као кандидата 
за чланство у ЕУ. Однос МПП ЕУ и конвенција које се доносе под окриљем Хашке 
конференције за међународно приватно право. 
 

Исход 
предмета 

Савладавањем предвиђеног програма студент је оспособљен да разуме и одреди 
место међународног приватног права ЕУ у систему права ЕУ, да одреди поље 
примене МПП ЕУ у погледу грађана ЕУ и држављана трећих земаља- нечланица ЕУ 
и да садржински определи она питања права Србије које је неопходно 
хармонизовати са МПП ЕУ на путу ка чланству у ЕУ. 

Садржај предмета 
Теоријска 
настава 

Појам међународног приватног права Европске Уније, развој и његови принципи, 
установе и специфичност, аcquis communautaire међународног приватног права 
Европске Уније, особености судске надлежности,  признања и извршења страних 
одлука у грађанским и трговачким стварима; надлежност, признање и извршење у 
брачним стварима и стварима родитељске одговорности, међународне отмице деце, 
мера за зштиту деце; надлежност, меродавно право и признање и извршење у 
материји издржавања, наслеђивања, брачноимовинског режима, регистроване 
ванбрачне заједнице, грађанскоправне заштите од насиља у породици; меродавно 
право за развод брака, уговоре, деликте; достављање судских и вансудских аката у 
грађанској и трговачкој материји, извођење доказа у грађанској и трговачкој 
материји, стечајни поступак. 
 



Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, 
студијски 
истражива
-чки рад) 
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Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 
Предавања Вежбе ДОН Студијски 

истраживачки рад 
Остали 
часови 

 000         

Методе 
извођења 
наставе 

 Предавања,дискусије, симулације случајева, анализа судске праксе Европског суда 
правде 
 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 
активност у току  
предавања 

 5 писмени испит   

практична настава  усмени испит  50 
колоквијуми 25     
семинари  20     
Списак тема по недељама 
1  Настанак и развој 

МПП ЕУ 
Правни основ МПП 
ЕУ 

МПП ЕУ као  
аcquis communautaire 

 

2   
Питање надлежности 
и признања и 
извршења страних 
одлука грађанској и 
трговачкој материји у 
ЕУ 

Регулатива Савета 
(ЕЗ) бр. 44/2001 од 
22. децембра 2001. 
године о 
надлежности и о 
признању и 
извршењу пресуда у 

Регулатива Савета 
(ЕЗ) бр. 44/2001 од 
22. децембра 2001. 
године о 
надлежности и о 
признању и 
извршењу пресуда у 

 



Од конвенције до 
регулативе 

грађанским и 
трговинским 
стварима. 

грађанским и 
трговинским 
стварима. 

3 Меродавно право за 
уговоре (Рим I) 

Меродавно право за 
уговоре (Рим I) 

Меродавно право за 
уговоре (Рим I) 

 

4  Меродавно право за 
вануговорну 
одговорност 

Меродавно право за 
вануговорну 
одговорност 

Меродавно право за 
вануговорну 
одговорност 

  

5 Регулатива Савета 
(ЕЗ) бр. 2201/2003 од 
27. новембра 2003. 
године о 
надлежности и о 
признању и 
извршењу пресуда у 
брачним стварима и 
стварима родитељске 
одговорности 

Регулатива Савета 
(ЕЗ) бр. 2201/2003 од 
27. новембра 2003. 
године о 
надлежности и о 
признању и 
извршењу пресуда у 
брачним стварима и 
стварима родитељске 
одговорности 

Регулатива Савета 
(ЕЗ) бр. 2201/2003 од 
27. новембра 2003. 
године о 
надлежности и о 
признању и 
извршењу пресуда у 
брачним стварима и 
стварима родитељске 
одговорности 

  

6  
Меродавно право за 
развод брака  

Меродавно право за 
развод брака 

Меродавно право за 
развод брака 

  

7 Надлежност, 
меродавно право, 
признање, извршење 
одлука у материји 
брачноимовинског 
режима    
 

Надлежност, 
меродавно право, 
признање, извршење 
одлука у материји 
брачноимовинског 
режима 

Надлежност, 
меродавно право, 
признање, извршење 
одлука у материји 
брачноимовинског 
режима 

 

8  Надлежност, 
меродавно право, 
признање, извршење 
одлука у материји 
имовинских 
последица 
регистрованог 
партнерства 

 Надлежност, 
меродавно право, 
признање, извршење 
одлука у материји 
имовинских 
последица 
регистрованог 
партнерства 

 Надлежност, 
меродавно право, 
признање, извршење 
одлука у материји 
имовинских 
последица 
регистрованог 
партнерства 

 

9  Надлежност, 
меродавно право, 
признање и 
извршење одлука у 
материји издржавања 

 Надлежност, 
меродавно право, 
признање и 
извршење одлука у 
материји издржавања  

 Надлежност, 
меродавно право, 
признање и 
извршење одлука у 
материји издржавања  

 

10  Надлежност, 
меродавно право, 
признање, извршење 
и стварање европског 
сертификата у 
материји 
наслеђивања 

Надлежност, 
меродавно право, 
признање, извршење 
и стварање европског 
сертификата у 
материји 
наслеђивања 

  
Надлежност, 
меродавно право, 
признање, извршење 
и стварање европског 
сертификата у 
материји 
наслеђивања  

 
 

11  Европска извршна Европска извршна Европска извршна   



наредба за неспорне 
захтеве 
 

наредба за неспорне 
захтеве 

наредба за неспорне 
захтеве 
 

12  Спорови мале 
вредности 

Спорови мале 
вредности 

Спорови мале 
вредности 

 

13 Европски платни 
налог 

Европски платни 
налог 

Европски платни 
налог 

  

14 Стечај. Достављање и 
извођење доказа 

Стечај. 
Достављање и 
извођење доказа 

Стечај. 
 Достављање и 
извођење доказа 

   

15 Однос МПП ЕУ и 
МПП Републике 
Србије 

Однос МПП ЕУ и 
МПП Републике 
Србије 

Однос МПП ЕУ и 
МПП Републике 
Србије 

   

 


