
 
 
 
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  
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 јавно право 
Циљ 
предмета 

Предмет Међународно приватно право треба да омогући студентима докторских 
стидија продубљено знање о општим установама МПП-а, посебном делу МПП-а, 
признању и извршењу страних одлука и приватним правима странаца. 
 

Исход 
предмета 

Студент треба да разуме: 
- сложеност извора норми међународног приватног права и правила о редоследу 
њихове примене; 
- разуме и критички сагледава специфичне установе међународног приватног права; 
- схвати и правилно примењује у пракси идеју о логичком редоследу правних 
целина; 
-стечена знања примени у пракси. 

Садржај предмета 
Теоријска 
настава 

Општа теорија сукоба закона. Међународна надлежност – општи део. Посебни део – 
надлежност, меродавно право, признање и извршење одлука. Статус физичких и 
правних лица. Породичноправни односи. Наследноправни односи. Стварноправни 
односи. Интелектуална својина. Хартије од вредности. Уговори. Деликти. 
Квазиконтракти. 

Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, 
студијски 
истражива
-чки рад) 
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5  Изабрани чланци 
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 Извори 

међународног 
приватног права   
 

Унификације норми 
на међународном 
плану 
 

Попуњавање правних 
празнина 

 

2 Споразум о 
питањима 
сукцесије бивше 
СФРЈ 

 Споразум о 
питањима сукцесије 
бивше СФРЈ 

 
Споразум о питањима 
сукцесије бивше 
СФРЈ 

 

3 Проблем 
квалификације 

Узвраћање и 
преупућивање 

Јавни поредак  

4  Претходно 
питање 

Мобилни сукоб 
закона 

Клаузула одступања 
– општа и специјална 

  

5 Транзиторни 
(интертемпорални
) сукоб закона 

Супституција или 
транспозиција 

Прилагођавање у 
међународном 
приватном праву 

  

6  
Принудни 
прописи 

Сложени правни 
поредак 

Примена страног 
права 

  

7   
Забрана 
ускраћивања 
правде у 
међународном 
приватном праву 

Надлежност Судски имунитет 
стране државе 

 



8   
Међународна 
литиспенденција 

Повезани захтеви Атракција 
надлежности 
Достављање и 
извођење доказа 

 

9  Статус физичких 
лица – 
надлежност, 
меродавно право, 
признање и 
извршење страних 
одлука 

 Статус физичких 
лица – надлежност, 
меродавно право, 
признање и 
извршење страних 
одлука 

 Статус физичких 
лица – надлежност, 
меродавно право, 
признање и извршење 
страних одлука 

 

10 Статус правних 
лица и 
организација без 
својства правног 
лица – 
надлежност, 
меродавно право, 
признање и 
извршење страних 
одлука 

Статус правних лица 
и организација без 
својства правног 
лица – надлежност, 
меродавно право, 
признање и 
извршење страних 
одлука  
 

  
Статус правних лица 
и организација без 
својства правног лица 
– надлежност, 
меродавно право, 
признање и извршење 
страних одлука 

 
 

11   
Породичноправни 
односи - 
надлежност, 
меродавно право, 
признање и 
извршење страних 
одлука 

 
Породичноправни 
односи - надлежност, 
меродавно право, 
признање и 
извршење страних 
одлука 

  
Породичноправни 
односи - надлежност, 
меродавно право, 
признање и извршење 
страних одлука 
 

  

12  Стварноправни 
односи - 
надлежност, 
меродавно право, 
признање и 
извршење страних 
одлука 
 

Хартије од вредности 
- надлежност, 
меродавно право, 
признање и 
извршење страних 
одлука 
 

 Интелектуална 
својина - надлежност, 
меродавно право, 
признање и извршење 
страних одлука 
 
 
 
 

 

13  Уговори - 
надлежност, 
меродавно право, 
признање и 
извршење страних 
одлука 
 

Уговори - 
надлежност, 
меродавно право, 
признање и 
извршење страних 
одлука 
 

Уговори - 
надлежност, 
меродавно право, 
признање и извршење 
страних одлука 
 

  

14 Деликти - 
надлежност, 
меродавно право, 
признање и 
извршење страних 

Деликти - 
надлежност, 
меродавно право, 
признање и 
извршење страних 

Деликти - 
надлежност, 
меродавно право, 
признање и извршење 
страних одлука 

   



одлука 
 

одлука 
 

 

15 Квазиконтракти - 
надлежност, 
меродавно право, 
признање и 
извршење страних 
одлука 
 

   
 
Квазиконтракти - 
надлежност, 
меродавно право, 
признање и 
извршење страних 
одлука 
 

Квазиконтракти - 
надлежност, 
меродавно право, 
признање и извршење 
страних одлука 
 

   

 


