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

  II 
Назив предмета Међународно приватно право хашких конвенција 

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) 

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

Предавања, вежбе, 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     

 


