
 
 
 
Спецификација предмета за књигу предмета 

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

(обавезни/изборни) 
 обавезни 

Услов  Породично право 
Циљ 
предмета 

 Предмет Међународно приватно право треба да уведе студенте у систем норми, 
правила, институција и поступака који регулишу приватноправне односе са 
иностраним елементом; да их упозна са начином функcионисања ове гране права, 
као и са њеним специфичним установама; да им посредством идеје о логичком 
редоследу правних целина омогући да схвате како се спорови са иностраним 
елементом решавају у пракси. 

Исход 
предмета 

 Очекује се да савладавањем програма предмета студент успешно може да: 
- схвати структурунорми о сукобу јурисдикција,  колизионих норми и и направи 
разлику у односу на норме чисто унутрашњих грана права; 
- разуме сложеност извора норми међународног приватног права и правила о 
редоследу 
њихове примене; 
- разуме специфичне установе међународног приватног права; 
- схвати и правилно примењује у пракси идеју о логичком редоследу правних 
целина; 
- схвати разлике и уочи сличности у поступању домаћег суда приликом решавања 
истих 
спорова са и без иностраног елемента; 
-стечена знања примени у пракси. 

Садржај предмета 
Теоријска 
настава 

 Принципи, установе и специфичности међународних приватноправних односа, 
инострани елемент,проблем квалификације, узвраћање и преупућивање, јавни 
поредак, претходно питање, принудни прописи, изигравање закона, сложени правни 
поредак, примена страног права, начини одређивања меродавног права, тачке 
везивања и колизиона норма, приватна права која уживају странци у Међународном 
приватном праву, судска надлежност, правна помоћ, признање и извршење страних 
судских. Сукоб закона. 



Практичн
а настава 
(вежбе, 
ДОН, 
студијски 
истражив
а-чки рад) 

 Вежбе - Компарација и критичка анализа установа општег дела МПП-а. Упоређивање 
и анализа установа посебног дела МПП-а. Анализа случајева из праксе, симулације 
случајева 
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Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 
Предавањ
а 

Вежбе ДОН Студијски истраживачки 
рад 

Остали часови 

 45  60       

Методе 
извођења 
наставе 

 Предавања 
 Вежбе 
Индивидуалне консултације 
Групе за дискусију у оквиру одабраних тема 
Дебате 
Анализа 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  Општи део. 

Појам, предмет 
и циљ 
Међународног 
приватног 
права 

 Релевантни 
инострани 
елемент 

Унутрашњи и међунаордни 
извори –  
Хијерархија извора. 
Дужност познавања и 
примене међународних 
уговора. 

 

2  Целине МПП-а 
и идеја 
логичког 
редоследа 

 Колизионе 
норме – појам, 
елементи и 
врсте.  
Тачке везивања. 

Легализација јавних 
исправа 

 

3  Међународна 
судска 

Однос 
међународне 

Општа и реторзиона 
надлежност.  

 



надлежност – 
појам, врсте и 
значај 

надлежности 
према стварној 
и месној 
надлежности 

Посебна надлежност.  
Пророгација и дерогација 
надлежности. 

4 Атракција 
надлежности 

Међународна 
литиспенденциј
а 

 Судски имунитет   

5  Акторска 
кауција, 
сиромашко 
право  

 Међународна 
правна помоћ- 
достављање  

 Међународна правна 
помоћ- извођење доказа 

  

6  Сукоб закона - 
унутрашњи и 
међународни 

Квалификација – 
предмет, фазе и 
меродавно 
право. 
Квалификација 
установе 
непознате 
домаћем 
правном 
поретку и 
попуњавање 
правних 
празнина. 

  
 Дужност сазнања и 
примене меродавног 
права (процесна правила) 

  

7  Узвраћање и 
препућивање 

Упућивање на 
сложени правни 
поредак 

Мобилни сукоб закона. 
Претходно питање. 
Клаузула одступања. 

 

8  Јавни поредак Норме 
непосредне 
примене и 
разлика у 
односу на јавни 
поредак 

Супституција и 
прилагођавање. 
Приватна права странаца и 
узајамност. 

 

9  Признање и 
извршење 
страних судских 
одлука – појам, 
врсте, органи, 
странке, 
документа, 
поступак 

 Услови за 
признање и 
извршење – 
правноснажност
, извршност, 
надлежност  

 Услови за признање и 
извршење –поштовање 
права на одбрану, 
узајамност, 
 res judicata, 
 међународна 
литиспенденција 

 

10  Посебни део – 
Статус физичких 
и правних лица 

Породичноправ
ни односи: брак,  
ванбрачна 
заједница, 
порекло детета 

 Породичноправни односи: 
усвојење,  
родитељско право и 
заштита права детета,  
издржавање 

 
 

11  Наследноправн Наследноправни  Мере за обезбеђење и   



и односи: 
општа правила 

односи: посебна 
правила - 
Располагање 
имовином 
правним 
пословима за 
живота 
оставиоца. 
Уговори о 
наслеђивању. 

заштиту права према 
заоставштини. 
Заоставштина без 
наследника. 
 

12   Стварноправн
и односи.  
 

Хартије од 
вредности које 
држе 
посредници. 
Интелектуална 
својина. 

  
1. Уговори – општа правила 
 2. Форма уговора, 
уговорна способност, 
уступање потраживања; 
законска и уговорна 
суброгација 

 

13 Уговори: 
посебна 
правила - 
Уговори који се 
односе на 
стварна права 
на 
непокретности
ма и закуп 
непокретности. 
Уговор о 
превозу робе и 
путника. 

Уговори: 
посебна 
правила -
Потрошачки 
уговори. 
Појединачни 
уговор о раду. 

Уговори: 
посебна правила – 
Уговор о преузимању дуга. 
Компензација.  
Акцесорни правни посао. 
Уговорно заступање. 

  

14  Вануговорне 
обавезе – 
општа правила  

Посебни облици 
вануговорне 
одговорни за 
штету – 
Одговорност 
произвођача за 
производ 

 Посебни облици 
вануговорне одговорни за 
штету- 
Друмске саобраћајне 
незгоде 

   

15  Посебни 
облици 
вануговорне 
одговорни за 
штету – 
нелојална 
конкуренција 

 Посебни 
облици 
вануговорне 
одговорни за 
штету –  
Штета нанета 
животној 
средини. 
Повреда права 
личности путем 
медија. 

 Остале вануговорне 
обавезе-  Стицање без 
основа. Пословодство без 
налога. Culpa in 
contrahendo. 

   



 


