
 

Студијски програм/студијски програми: ОА Међународне студије  
Врста и ниво студија: Основне академске студије 
Назив предмета:  Међународно приватно право 
Наставник (Презиме, средње слово, име): Данковић Степановић М. Сања  
Статус предмета: Обавезан 
Број ЕСПБ: 5 
Услов: 
Циљ предмета 
Међународно приватно право јесте научна дисциплина која за предмет изучавања има правне аспекте односа 
између субјеката приватног права (физичких и правних лица) у сфери породичних, наследних, стварноправних, 
уговорних, привредних, процесних и односа у домену накнаде штете, које одликује присуство елемента 
иностраности (који може бити изражен у субјекту, објекту или правима и обавезама). Садржински гледано, као 
централне области изучавања јављају се Увод у МПП (основни појмови, институти и односи), грађански 
поступак са елементом иностраности, одређивање меродавног права и арбитражно решавање спорова. 
Исход предмета  
По завршетку извођења наставе, очекује се да студент: прво - поседује заокружено теоријско знање из области 
међународног приватног права, друго - да познаје основна решења домаћег и упоредног међународног 
приватног права и треће - да овлада вештином примене института и правила ове дисциплине, а првенствено 
колизионе технике, у конкретним чињеничним случајевима. Исход учења подразумева и способност 
размишљања о релевантним друштвеним и научним питањима, односно тумачења података, критичке анализе 
ставова и решавања проблема дефинисањем и одбраном аргумената. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Појам, предмет и извори Међународног приватног права (МПП), Историјски развој МПП, Колизиона норма, 
Квалификација, Примена страног права, Узвраћање и упућивање, Изигравање закона, Јавни поредак,  
Реципроцитет, Реторзија, Имунитет у МПП, Појам и врсте међународне надлежности, Литиспенденција, 
Међународна правна помоћ, Признање и извршење страних судских одлука, Међународне трговинске 
арбитраже, Арбитражни поступак, Појам меродавног права и његово одредјивање, Меродавно право за 
породичне односе, Меродавно право за наследно-правне односе, Меродавно право за стварно-правне односе, 
Меродавно право за уговорне односе, Меродавно право за вануговорну одговорност, Меродавно право за 
хартије од вредности. 
Литература  
а) основна (488 страна):  
1. Варади T., Бернадет Б., Kнежевић Г., Павић В.: Међубнародно приватно право, Београд, 2007. (стр.:27-80, 85-
194, 205-215, 221-255, 283-400, 428-464, 487-518, 524-560, 563-567, 570-615); 2. Јакшић А.: Практикум за 
Међународно приватно и међународно грађанско процесно право, Београд, 2004. (стр.:77-78, 93, 107-108, 112-
113, 123-124, 129-130, 148-149). 
б) допунска: 1. Благојевић Б.: Међународно приватно право, Београд, 1950. 2. Дика М., Кнежевић Г., 
Стојановић С.: Коментар Закона о међународном приватном и процесном праву, Београд, 1991. 3. Јездић М.: 
Међународно приватно право II, Београд, 1979. 4. Коен М., Нејгел Е.: Увод у логику и научни метод, Београд, 
2004. 5. Митровић Д.: Међународно приватно право, Енциклопедија имовинског права, том II , Београд, 1978. 
6. Пак М.: Међународно приватно право, Београд, 1996. 7. Станивуковић М., Живковић М.: Међународно 
приватно право, Београд, 2004. 8. Трајковић М.:Међународно арбитражно право, Београд, 2000. 
Број часова  активне наставе Остали часови 
Предавања
: 
2 

Вежбе: 
1 

Други облици наставе:  Студијски 
истраживачки рад: 

Методе извођења наставе: Предавања, вежбе, презентација, семинарски рад, есеј, студија случаја, округли 
сто, консултације 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  Поена 
активност у току наставе 10 писмени испит  
практична настава 5 усмени испит 60 
колоквијум-и 15 ......................  
семинар-и 10   


