
 
 
 
Спецификација предмета за књигу предмета 

Студијски програм  Мастер академске студије права 
Изборно подручје (модул)   
Врста и ниво студија  Мастер академске студије  
Назив предмета  Међународна правна помоћ у 

грађанским стварима 
Наставник (за предавања) Проф. др Мирко Живковић 
Наставник/сарадник (за вежбе) Асистент Сања Марјановић 
Наставник/сарадник (за ДОН)   
Број ЕСПБ 7 Статус предмета 

(обавезни/изборни) 
изборни 

Услов Међународно приватно право хашких конвенција, страни језик – енглески или 
француски или немачки 

Циљ 
предмета 

Предмет Међународна правна помоћ у грађанским стварима треба да омогући 
студентима да стекну знање о међународној правној помоћи уопште и оној која је 
регулисана међународним уговорима (вишестраним и двостраним). 
 

Исход 
предмета 

Студент треба да разуме: 
- поступак међународне правне помоћи; 
- изворе правила о међународној правној помоћи; 
-стечена знања примени у пракси. 

Садржај предмета 
Теоријска 
настава 

Међународна правна помоћ – извори. Достављање. Извођење доказа. Легализација 
јавних исправа. Обавештења о страном праву. Међународна правна помоћ у 
вишестраним конвенцијама. Међународна правна помоћ у двостраним 
конвенцијама. 
 

Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, 
студијски 
истражива
-чки рад) 

  
 
Вежбе – симулације случајева, анализа судске праксе, праксе централних органа 

Литература 
1 В. Тодоровић, Међународна правна помоћ, мултилатералне конвенције, Београд, 

1999 
 

2 В. Тодоровић, Међународна правна помоћ, билатералне конвенције, Београд, 1999 



 
3 Зборник радова „Хашке конвенције и држављанство“, Правни факултет Београд, 

2006 
 

4  Изабрани чланци 
5   
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 
 

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  Међународна 

правна помоћ – 
извори 
 

   

2   
Конвенција о 
грађанском судском 
поступку (1905) 

 
 

  

3 Конвенција о 
грађанском 
поступку (1954) 

   

4  Европски споразум 
о прослеђивању 
молби за судску 
помоћ (1977) 

    

5 Конвенција о 
олакшању 
међународног 
приступа судовима 
(1980) 

     

6   
Конвенција о 
укидању потребе 
легализације 
страних јавних 

     



исправа (1961) 
 
 

7 Конвенција о 
достављању у 
инострантву 
судских и 
вансудских аката у 
грађанској и 
трговачкој материји 
(1965) 

 
 

  

8   
 Конвенција о 
извођењу доказа у 
иностранству у 
грађанској и 
трговачкој материји 
(1970) 
 

   

9  Конвенција о 
грађанскоправним 
аспектима 
међународне 
отмице деце (1980) 

 
Конвенција о 
грађанскоправним 
аспектима 
међународне 
отмице деце (1980) 
 

 Конвенција о 
грађанскоправним 
аспектима 
међународне отмице 
деце (1980) 

 

10  Европска 
конвенција о 
обавештењима о 
страном праву 
(1968) 
 

   
 

11   
Двострани уговори 
о правној помоћи – 
уговор са Алжиром 

Двострани уговори 
о правној помоћи – 
уговор са 
Аустријом 

Двострани уговори о 
правној помоћи – 
уговор са Белгијом 

  

12  Двострани уговори 
о правној помоћи – 
уговор са Чешком 

Двострани уговори 
о правној помоћи – 
уговор са 
Бугарском 

 Двострани уговори о 
правној помоћи – 
уговор са Великом 
Британијом 
 
 

 

13 Двострани уговори 
о правној помоћи – 
уговор са Грчком, 
Ираком, Италијом, 
Кипром 

Двострани уговори 
о правној помоћи – 
уговор са 
Мађарском, 
Македонијом, 
Пољском, 
Румунијом 

Двострани уговори о 
правној помоћи – 
уговор са 
Монголијом, Русијом, 
Словачком 

  

14 Двострани уговори Двострани уговори Двострани уговори о    



о правној помоћи – 
уговор са Турском  

о правној помоћи – 
уговор са 
Француском 

правној помоћи – 
уговор са Босном и 
Херцеговином  

15 Двострани уговори 
о правној помоћи – 
уговор са 
Хрватском 

Двострани уговори 
о правној помоћи – 
уговор са Црном 
Гором 

Двострани уговори о 
правној помоћи – 
уговор са  
Словенијом 

   

 


