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Студијски програм: Право (240 ЕСПБ) 

Врста и ниво студија: основне академске студије првог степена 

Назив предмета: Међународно приватно право 

Наставник: Живорад М. Рашевић  

Статус предмета: обавезан 

Број ЕСПБ: 8 

Услов: Уписан  седми семестар, одслушан предмет и реализоване предиспитне обавезе 

Циљ предмета:  
Циљ предмета је упознавање студената са специфичностима природе и предмета међународног приватног 
права;елементу иностраности у међународном приватном праву;  међународним  и унутрашњим изворима 
међународног приватног права и о њиховој хијерархији у примени;  колизионим нормама у међународном 
приватном праву; оспособљавање студента за разумевање суштине сукоба закона и начинима решавања тих сукоба. 

Исход предмета:   
Након положеног испита студент је усвојио теоријска знања  из  области међународног приватног права; разуме 
његову природу, специфичност, улогу и значај; разуме правне институте међународног приватног права; разуме 
суштину колизионих норми, њихову природу, зна да их примени у  конкретним случајевима у пракси; разуме 
суштину проблема међународног приватног права-проблема одређивања меродавног права и оспособљен је да 
препозна тај проблем у правним случајевима.  

Садржај предмета:  

Теоријска настава: 
Увод у предмет; Појам приватноправног односа са елементом иностраности и начини њиховог регулисања; Појам и 
предмет међународног приватног права; Извори међународног приватног права, колизионе норме; Општи институти 
међународног приватног права; Одређивање меродавног права; Грађански поступак са елементом инострансти; 
Међународна надлежност. 

Практична настава: 
 Ближе појашњавање неких од тема које се обрађују на предавањима, са посебним освртом на тумачење кључних 
правних института међународног приватног права. Решавање конкретних задатака о сукобу надлежности идр. 
Студије случајева, примена колизионих норми, примена грађанског поступка са елементом иностраности 

идр.Дискусија одабраних тема уз активно учешће студената. Припрема колоквијума и испита. Евалуација 
реализоване наставе и анализа њених резултата. 

Литература  

Основна: 
1. Варади, Т. ет ал: Међународно приватно право, девето издање, Правни факултет, Службени гласник, Београд,  
2007. 
2.Живковић, М., ет ал: Међународно приватно право, треће измењено и допуњено издање, Београд, 2008. 

Допунска: 
1.Clarkson, C.M.V; Hill, J: The Conflict of Laws, Oxford, 2006. 

Број часова  активне наставе Остали часови 

Предавања: 
4 

Вежбе: 
4 

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 

Методе извођења наставе 

 Предавања су аудиторна, и изводе се у амфитеатру са свим студентима.  Вежбе  се изводе по групама студената у 
слушаоницама и то:  (1) као аудиторне, где се даље разрађују  поједине теме са предавања;  (2) као  показне, за 
представљање примене колизионих норми, примене грађанског поступка са елементом иностраности идр. Решавање 
конкретних задатака о сукобу надлежности идр.; и (3) као, дискусионе за дискусију одабраних тема из пређеног 
градива;   

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 20 писмени испит  

колоквијум-први 15 усмени испит 50 

колоквијум-други 15 укупно 100 
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