
Спецификација предмета за књигу предмета 

Студијски програм  Мастер академске студије права - Општи смер 
Изборно подручје (модул)   
Врста и ниво студија Мастер академске студије 

II 
Назив предмета Основи Међународног приватног права Европске уније 
Наставник (за предавања)   Проф. др Мирко Живковић 

  Доц. др Сања Марјановић 
Наставник/сарадник (за вежбе)   Доц. др Сања Марјановић 
Наставник/сарадник (за ДОН)   
Број ЕСПБ 7 Статус предмета 

(обавезни/изборни) 
Изборни 

Услов Страни језик – енглески (обавезно); пожељно је знање и француског или 
немачког 

Циљ 
предмета 

Предмет Основи међународног приватног права EУ има за циљ да уведе 
студенте у сложену материју међународног приватног права ЕУ која се детаљно 
изучава на докторским студијама. Поред тога, студенту који се на мастеру 
определи за предмете из материје међународног приватног права, знање о 
основама МПП ЕУ је неопходно за боље разумевање предмета Упоредно 
међународно приватно право, будући да овај предмет укључује и право 
појединих држава Уније. Штавише, разумевање настанка и развоја, као и 
најважнијих специфичних одлика међународног приватног права ЕУ, важно је и 
зато што Република Србија треба да усклади свој систем међународног 
приватног права са ЕУ, што је већ видљиво у сфери међународних уговора који 
чине acquis communautaire. 
 

Исход 
предмета 

Студент треба да разуме: 
- настанак и развој међународног приватног права ЕУ; 
- изворе права у овим областима и начин њихове примене; 
- принцип супсидијарности и обрнуте супсидијарности; 
- однос ЕУ и Хашке конференције за међународно приватно право; 
- разлоге због којих је унификација међународног приватног права ЕУ 
фрагментарна 
- најважније карактеристике система директне надлежности у релевантним 
регулативама 
- принцип универзалне примене; 
- најважније карактеристике система признања и извршења у релевантним 
регулативама; 
- утицај праксе Суда правде ЕУ на даљи развој међународног приватног права 
Уније. 

Садржај предмета 



Теоријска 
настава 

Појам међународног приватног права Европске Уније. Развој и његови 
принципи, установе и специфичност. Аcquis communautaire. Особености система 
директне надлежности, меродавног права и принципа универзалне примене, 
система признања и извршења страних одлука у грађанским и трговачким 
стварима.  

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

  
 
Вежбе – симулације случајева, анализа судске праксе 
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4  одабрани чланци 

 
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 
Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови 

 3 1        

Методе 
извођења 
наставе 

 Предавања,дискусије, симулације случајева 
 

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

0-10 писмени испит  

практична настава 0-15 усмени испит 51 
Колоквијуми 0-12  Посећеност 

предавања 
0-4  

Семинари 0-8     
 


	 одабрани чланци

