
 
 
 

Спецификација предмета за књигу предмета 

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

конвенција 
Наставник (за предавања) Проф. др Мирко Живковић 
Наставник/сарадник (за вежбе) Асистент Сања Марјановић 
Наставник/сарадник (за ДОН)   
Број ЕСПБ  8 Статус предмета 

(обавезни/изборни) 
изборни 

Услов  Међународно приватно право и страни језик – енглески или француски или 
немачки 

Циљ 
предмета 

 Упознавање са радом Хашке конференције за међународно приватно право. 
Анализа решења садржаних у хашким конвенцијама које на снази у 
Републици Србији, као и других хашких конвенција којима би Република 
Србија требало да приступи. Првенство у примени хашких конвенција у 
односу на унутрашње прописе. Схватити смисао прогресивне унификације 
међународног приватног права на примеру примене хашких конвенција. 
Разумети однос хашких конвенција и регулатива ЕУ из области међународног 
приватног права 
 

Исход 
предмета 

 Очекује се да студент: 1. разуме организацију, начин функционисања и 
смисао деловања Хашке конференције за међународно приватно право, 2. буде 
способан да критички анализира и правилно примењује решења хашких 
конвенција које су на снази у Републици Србији, 3. разуме хијерархијски 
редослед у примени извора међународног приватног права – предност у 
примени међународних извора, 4. разуме однос хашких конвенција и 
међународног приватног права ЕУ. 
 

Садржај предмета 
Теоријска 
настава 

Теоријска настава: Хашке конвенције о међународној правној помоћи. Хашке 
конвенције о сукобу закона (у материји саобраћајних друмских незгода, 
одговорности за производ, тестаментарних располагања, обавеза издржавања, 
положаја и заштите деце и одраслих). Хашке конвенције о међународној 
надлежности, признању и извршењу страних одлука. 



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

 Вежбе Одабране хашке конвенције - анализа случајева из праксе домаћих и 
судова других држава чланица. 
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4  Изабрани чланци 
5   
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 
Предавањ
а 

Вежбе ДОН Студијски 
истраживачки рад 

Остали часови 

000  000       

Методе 
извођења 
наставе 

 Предавања, вежбе, 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  Конвенција о 

грађанском 
поступку 
(1954): 
Правна помоћ 
 

Конвенција о 
грађанском 
поступку 
(1954): 
Акторска 
кауција 
 

Конвенција о 
грађанском поступку 
(1954): 
Сиромашко право 
 

Конвенција о 
грађанском 
поступку 
(1954): 
Примена у 
пракси 
 

2  Конвенција о 
олакшању 
међународног 

 Конвенција о 
олакшању 
међународног 

Конвенција о 
олакшању 
међународног 

Конвенција о 
олакшању 
међународног 



приступа 
судовима 
(1980): 
Легализација 
јавних исправа 
 

приступа 
судовима 
(1980): 
Акторска 
кауција 
 

приступа судовима 
(1980): Сиромашко 
право 
 

приступа 
судовима 
(1980): Примена 
у пракси 
 

3 Конвенција о 
укидању 
потребе 
легализације 
страних јавних 
исправа (1961), 
Закон о 
легализацији 
исправа у 
међународном 
промету (1973) 
и Закон о 
парничном 
поступку 
(2012): разлике 
у погледу 
квалификације 
иностраног или 
домаћег 
карактера јавне 
исправе 
 

Унутрашња и 
међународна 
легализација. 
Системи 
легализације. 
 

Конвенција о укидању 
потребе легализације 
страних јавних исправа 
(1961) као систем 
делимичног 
ослобођења од потребе 
легализације. 
 

Конвенција о 
укидању 
потребе 
легализације 
страних јавних 
исправа (1961): 
Примена у 
пракси 
 

4  Конвенција о 
достављању у 
инострантву 
судских и 
вансудских 
аката у 
грађанској и 
трговачкој 
материји (1965): 
основна 
правила  

Конвенција о 
достављању у 
инострантву 
судских и 
вансудских 
аката у 
грађанској и 
трговачкој 
материји (1965):  
разлике у 
односу на 
Конвенцију о 
грађанском 
судском 
поступку (1905) 

Конвенција о 
достављању у 
инострантву судских и 
вансудских аката у 
грађанској и трговачкој 
материји (1965): 
 
разлике у односу на 
Конвенцију о 
грађанском поступку 
(1954) 

Конвенција о 
достављању у 
инострантву 
судских и 
вансудских 
аката у 
грађанској и 
трговачкој 
материји (1965): 
 Примена у 
пракси 
 

5  Конвенција о 
извођењу 
доказа у 

Конвенција о 
извођењу 
доказа у 

 Конвенција о 
извођењу доказа у 
иностранству у 

Конвенција о 
извођењу 
доказа у 



иностранству у 
грађанској и 
трговачкој 
материји (1970): 
Основна 
правила 
 

иностранству у 
грађанској и 
трговачкој 
материји (1970): 
Разлике у 
односу на 
Конвенцију о 
грађанском 
судском 
поступку (1905) 
 

грађанској и трговачкој 
материји (1970) 
Разлике у односу на 
Конвенцију о 
грађанском поступку 
(1954) 

иностранству у 
грађанској и 
трговачкој 
материји 
(1970): Примена 
у пракси 
 

6  Конвенција о 
грађанскоправн
им аспектима 
међународне 
отмице деце 
(1980): 
незаконито 
одвођење и 
незаконито 
задржавање. 
 
 

Конвенција о 
грађанскоправн
им аспектима 
међународне 
отмице деце 
(1980): 
поступак 
враћања детета 
 

 Конвенција о 
грађанскоправним 
аспектима 
међународне отмице 
деце (1980): 
Услови за одбијање 
повратка и пракса 
држава уговорница 
 

Конвенција о 
грађанскоправн
им аспектима 
међународне 
отмице деце 
(1980): 
 Примена у 
пракси судова 
Републике 
Србије 
 

7  Конвенција о 
заштити деце и 
сарадњи у 
материји 
међународног 
усвојења (1993): 
Врсте усвојења; 
Међународна 
сарадња;  
Улога 
централних 
органа 
 

Конвенција о 
заштити деце и 
сарадњи у 
материји 
међународног 
усвојења (1993): 
 
Поступак 
олакшања 
заснивања 
међунаордног 
усцојења; 
Поступак 
прилагођавања; 
Заштита деце 
током поступка 
заснивања 
усвојења. 
Примена у 
односу на децу 
избеглице. 

Конвенција о заштити 
деце и сарадњи у 
материји међународног 
усвојења (1993): 
Конверзија усвојења. 
Признање усвојења 
заснованог у другој 
држави уговорници 
 

Конвенција о 
заштити деце и 
сарадњи у 
материји 
међународног 
усвојења 
(1993)Примена 
у пракси 
 

8  Хашки 
протокол о 
меродавном 
праву за обавезе 

Хашки 
протокол о 
меродавном 
праву за обавезе 

Хашки протокол о 
меродавном праву за 
обавезе издржавања 
(2007): 

Хашки 
протокол о 
меродавном 
праву за обавезе 



издржавања 
(2007): 
Општа правила 
 

издржавања 
(2007): 
Посебна 
правила која у 
корист 
појединих 
поверилаца 
 

 
Посебна правила за 
супружнике и бивше 
супружнике. 
Посебна правила о 
одбрани. 

издржавања 
(2007): 
Примена у 
пракси 
 

9  Конвенција о 
сукобима 
закона у 
погледу облика 
тестаментарних 
одредаба 
(1961): 
Принцип in 
favorem 
testamenti 
 

 Конвенција о 
сукобима 
закона у 
погледу облика 
тестаментарних 
одредаба 
(1961): 
Одређивање 
меродавног 
права 
 

 Конвенција о 
сукобима закона у 
погледу облика 
тестаментарних 
одредаба (1961): 
Однос са ЗРСЗ 
(специфичности) 
Однос са Нацртом 
ЗМПП. 
 

Конвенција о 
сукобима закона 
у погледу облика 
тестаментарних 
одредаба 
(1961):Примена 
у пракси 
 

10  Конвенција о 
закону који се 
примењује на 
саобраћајне 
друмске незгоде 
(1973): 
Lex loci delicti 
commissi и 
држава 
регитрације 
 

Конвенција о 
закону који се 
примењује на 
саобраћајне 
друмске незгоде 
(1973): 
Посебна 
правила за 
примену права 
државе 
регистрације у 
односу на лица 
 

 Конвенција о закону 
који се примењује на 
саобраћајне друмске 
незгоде (1973): 
Посебна правила за 
примену права државе 
регистрације у односу 
на ствари. 
Случајеви из праксе 
као „допуна“ 
конвенције 
(Brandicourt 19 
 

 
Конвенција о 
закону који се 
примењује на 
саобраћајне 
друмске незгоде 
(1973):Примена 
у пракси 
 

11  Конвенција о 
закону који се 
примењује у 
случају 
одговорности 
произвођача за 
своје производе 
(1963): 
 
Појам 
произвођача. 

Конвенција о 
закону који се 
примењује у 
случају 
одговорности 
произвођача за 
своје производе 
(1963): 
 
Основна правила. 

 Конвенција о закону 
који се примењује у 
случају одговорности 
произвођача за своје 
производе (1963): 
 
Изузетак од општих 
правила. 

 Конвенција о 
закону који се 
примењује у 
случају 
одговорности 
произвођача за 
своје производе 
(1963): 
 
Примена у 
пракси 
 

12  Хашке 
конвенције чије 
се ратификовање 

Хашке 
конвенције чије 
се ратификовање 

  
Хашке конвенције чије 
се ратификовање 

Конвенција о 
надлежности, 
меродавном 



разматра 
(Република 
Србија): 
 
Конвенција о 
надлежности, 
меродавном 
праву, 
признању, 
извршењу и 
сарадњи у 
материји 
родитељског 
права и мера за 
заштиту деце 
(1996): 
Општа правила 
 

разматра 
(Република 
Србија): 
 
Конвенција о 
надлежности, 
меродавном 
праву, 
признању, 
извршењу и 
сарадњи у 
материји 
родитељског 
права и мера за 
заштиту деце 
(1996):  
Однос са 
Хашком 
конвенцијом о 
грађанскоправн
им аспектима 
међунаордне 
отмице деце 
(1980) 
 

разматра (Република 
Србија): 
 
Конвенција о 
надлежности, 
меродавном праву, 
признању, извршењу и 
сарадњи у материји 
родитељског права и 
мера за заштиту деце 
(1996): 
 
Потреба ратификације: 
pro et contra 

праву, признању, 
извршењу и 
сарадњи у 
материји 
родитељског 
права и мера за 
заштиту деце 
(1996): 
Примена у 
пракси држава 
уговорница 
 

13 Хашке 
конвенције чије 
се ратификовање 
разматра 
(Република 
Србија): 
Конвенција о 
међународној 
заштити 
одраслих лица 
(2000): 
 
Oпшта правила 
 

Хашке 
конвенције чије 
се ратификовање 
разматра 
(Република 
Србија): 
Конвенција о 
међународној 
заштити 
одраслих лица 
(2000): 
Однос са 
Конвенција о 
надлежности, 
меродавном 
праву, 
признању, 
извршењу и 
сарадњи у 
материји 
родитељског 
права и мера за 

Хашке конвенције чије 
се ратификовање 
разматра (Република 
Србија): 
Конвенција о 
међународној заштити 
одраслих лица (2000) 
Потреба ратификације: 
pro et contra 

Конвенција о 
међународној 
заштити 
одраслих лица 
(2000): 
 Примена у 
пракси држава 
уговорница 
 



заштиту деце 
(1996) 
 

14 Хашке 
конвенције чије 
се ратификовање 
разматра 
(Република 
Србија): 
 Конвенција о 
споразумима о 
избору суда 
(2005): 
Настанак 
конвенције 
 

Хашке 
конвенције чије 
се ратификовање 
разматра 
(Република 
Србија): 
Конвенција о 
споразумима о 
избору суда 
(2005): 
Општа правила 
 

Хашке конвенције чије 
се ратификовање 
разматра (Република 
Србија): 
Конвенција о 
споразумима о избору 
суда (2005): однос са 
Конвенцијом о 
признању и звршењу 
страних судских 
одлука у грађанској и 
трговачкој материји 
(1971) 
 

Конвенција о 
споразумима о 
избору суда 
(2005): 
Потреба 
ратификације: 
pro et contra 

15 Завршна 
презентација 
семинарских 
радова  
 

 Завршна 
презентација 
семинарских 
радова  
 
 

Завршна презентација 
семинарских радова  
 

 Завршна 
презентација 
семинарских 
радова 

 


