
Спецификација предмета за књигу предмета 

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

  II 
Назив предмета   Упоредно 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 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. 
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Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 
Предавањ а Вежбе ДОН Студијски 

истраживачки рад 
Остали 
часови 

3 1    

Методе 
извођења 
наставе 

Предавања, вежбе, дискусије 

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     

 


