
 
 
 
Спецификација предмета за књигу предмета 

Студијски програм  Мастер академске студије права 
Изборно подручје (модул)   
Врста и ниво студија  Мастер академске студије  
Назив предмета  Упоредно међународно приватно 

право 
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 и страни језик – енглески или 
француски или немачки 

Циљ 
предмета 

 Упознавање са националним системима међународног приватног права других 
држава.  Упоређивање решења садржаних у домаћем ЗМПП-у са оним из страних 
кодификација. Опште установе МПП-а – упоредни преглед. Посебни део МПП-а – 
упоредни преглед. Репрезентативне кодификације међународног приватног права. 
Могући начини систематизације националних система међународног приватног 
права. Интернационализација међународног приватног права. Принцип универзалне 
примене колизионих норми садржаних у вишестраним конвенцијама и регулативама 
ЕУ. Унификација националних система МПП-а „одоздо“.  Будућност МПП-а. 
 
 

Исход 
предмета 

Очекује се да студент: 1) упозна основне националне системе међународног 
приватног права у свету; 2)  упореди решења домаћег ЗМПП-а  са онима из 
иностраних кодификација; 3) разуме међусобну повезаност националних система 
међународног приватног права; 4) разуме сличности и разлике између ових система 
у погледу конкретних решења; 5) схвати у ком се правцу развија домаћи систем 
МПП-а; 6) да схвати да је међународно приватно право инструмент сарадње између 
држава. 
 

Садржај предмета 
Теоријска 
настава 

Теоријска настава: Међународно приватно право европских држава. Међународно 
приватно право ЕУ. Међународно приватно право афричких држава. Међународно 
приватно право латиноамеричких држава. Међународно приватно право земаља 
Далеког Истока. Међународно приватно право азијских држава. 
 



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

 Вежбе Компарација и критичка анализа установа општег дела МПП-а. Упоређивање 
и анализа установа посебног дела МПП-а. 
 
 

Литература 
1 М.Живковић, Националне кодификације, књ. I, Београд 1996;  
2 М. Живковић,  Еволуција идеје и решавању сукоба закона, Ниш, 2004 
3 Изабрани чланци 
4   
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 
 

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  Еволуција идеја о 

сукобу закона 
 

Еволуција идеја о 
сукобу закона 
кауција 
 

Еволуција идеја о 
сукобу закона 
право 
 

 

2  Историјски развој 
МПП-а у домаћем 
праву – од СГЗ до 
новог ЗМПП (2013): 
идеја логичког 
редоследа 
 
 

Историјски развој 
МПП-а у домаћем 
праву – од СГЗ до 
новог ЗМПП (2013) 
– општи и посебни 
део 
 
 
 

Историјски развој 
МПП-а у домаћем 
праву – од СГЗ до 
новог ЗМПП (2013): 
Признање и 
извршење страних 
судских одлука 
 
 

 

3 Репрезентативне 
европске 
кодификације  
 

Репрезентативне 
европске 
кодификације  
 

Репрезентативне 
европске 
кодификације  
 

 



1. Швајцарски 
Закон о 
међународном 
приватном праву 
 

2. Белгијски 
Закон о 
међународном 
приватном праву 
 

3. Бугарски 
Закон о 
међунаордном 
приватном праву 
 

4  Репрезентативне 
европске 
кодификације  
 
1. Немачки 
Закон о 
међународном 
приватном праву 
 
 

Репрезентативне 
европске 
кодификације  
 
2. Француски Закон 
о међунаордном 
приватном праву 
 

Репрезентативне 
европске 
кодификације  
 
 3. Холандске 
одредбе о МПП-у 

  

5  Репрезентативне 
кодификације 
земаља региона 
 
1. Словеначки 
Закон о 
међународном 
приватном праву 
2. Македонски 
Закон о 
међународном 
приватном праву 
 
 
 

Репрезентативне 
кодификације 
земаља региона 
 
3. Црногорски 
Закон о 
међународном 
приватном праву 
4. Закон о 
међународном 
приватном праву 
Босне и 
Херцеговине 
 

Репрезентативне 
кодификације земаља 
региона 
 
5. Закон о 
међународном 
приватном праву 
Албаније 
 

  

6 Међународно 
приватно право 
нордијских земаља: 
Опште установе 
 

Међународно 
приватно право 
нордијских земаља: 
Посебни део 
 

Међународно 
приватно право 
нордијских земаља: 
Признање и 
извршење страних 
одлука 
 

  

7 Међународно 
приватно право 
Руске федерације и 
земаља бивше 
СССР: 
Опште установе 
 

Међународно 
приватно право 
Руске федерације и 
земаља бивше 
СССР: 
Посебни део 
 

Међународно 
приватно право Руске 
федерације и земаља 
бивше СССР: 
Признање и 
извршење страних 
одлука 
 

 

8 Међународно 
приватно право 
земаља Далеког 
Истока 
 

Међународно 
приватно право 
земаља Далеког 
Истока 
 

Међународно 
приватно право 
земаља Далеког 
Истока 
 

 



1. Закон о 
међународном 
приватном праву 
НР Кине  
 

1. Закон о 
међународном 
приватном праву НР 
Кине  
 
 

1. Закон о 
међународном 
приватном праву 
Јапана 
 

9  Међународно 
приватно право 
азијских земаља 
 
Закон о 
међународном 
приватном праву 
Турске  
 
 

 Међународно 
приватно право 
азијских земаља 
 
Закон о 
међународном 
приватном праву 
Турске  
 
 

 Међународно 
приватно право 
азијских земаља 
 
Закон о 
међународном 
приватном праву 
Турске  
 
 

 

10  Међународно 
приватно право 
афричких земаља 
 
1. Закон о 
међународном 
приватном праву 
Туниса 
 

Међународно 
приватно право 
афричких земаља 
 
2. Закон о 
међународном 
приватном праву 
Буркине Фасо 
 

 Међународно 
приватно право 
афричких земаља 
 
2. Закон о 
међународном 
приватном праву 
Буркине Фасо 
 

 
 

11  Међународно 
приватно право 
САД и Канаде: 
Опште установе 
 

Међународно 
приватно право САД 
и Канаде: 
Посебни део 
 

 Међународно 
приватно право САД 
и Канаде: 
Признање и 
извршење страних 
одлука 
 

  

12  Међународно 
приватно право 
латиноамеричких 
држава 
 
1. Закон о 
међународном 
приватном праву 
Венецуеле 
 

Међународно 
приватно право 
латиноамеричких 
држава 
 
1. Закон о 
међународном 
приватном праву 
Венецуеле 
 
 

  
Међународно 
приватно право 
латиноамеричких 
држава 
 
1. Закон о 
међународном 
приватном праву 
Венецуеле 
 
 

 



13 Однос између 
националних 
система МПП-а: 
закључна 
разматрања: опште 
установе 

Однос између 
националних 
система МПП-а: 
закључна 
разматрања: опште 
установе 

Однос између 
националних система 
МПП-а: закључна 
разматрања: посебни 
део 

  

14 Однос између 
националних 
система МПП-а: 
закључна 
разматрања: 
посебни део 
 

Однос између 
националних 
система МПП-а: 
закључна 
разматрања:признањ
е и извршење 
страних одлука 

Однос између 
националних система 
МПП-а: закључна 
разматрања:признање 
и извршење страних 
одлука 

   

15 Утицај Упоредног 
међународног 
приватног права на 
МПП Републике 
Србије 

   
 
 

    

 


