
8 Статус предмета (обавезни/изборни) Обавезни
Услов

Циљ
предмета

Исход
предмета

Теоријска
настава
Практична
настава
(вежбе,
ДОН,
студијски
истражива-
чки рад)

1

2

3
4

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

3 3
Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

8 писмени испит
7 усмени испит 50

20 (10+10)
15

Опште право
Основне академске студије
Међународно приватно право

Студијски програм
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета
Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Спецификација предмета за књигу предмета

Примењују се вербално-текстуална и илустративно-демонстративна метода, метода израде
реферата, семинарских радова и пројеката, као и метода „корак по корак".
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ПРАВО

Испуњење предиспитних обавеза

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Оспособљеност студената да  схвате суштину решавања спорова са страним елементом, будући
да је свака земља неминовно укључена у велики број билетералних и мултиратералних
уговорних обавеза.

Обухвата: посету Трговинском суду ради ближег упознавања у решавању спорова са страним
елементом

Стицање основних и продубљених знања о решавању сукоба закона у грађанскоправним односима са
елементом иностраности, о грађанском поступку у присуству елемента иностраности, као и о методологији
решавања правних спорова са елементом иностраности.

Садржај предмета
Појам, предмет и назив међународно приватног права; Извори међународно приватног права;
Парнични поступак са страним елементима;в анпарничним поступак са страним елементом;
извшрни поступак са страним елементом; признање статусних ствари насталих у иностранству у
судском и вансудском поступку; поступак принудног поравнања и стечаја са страним елементом;
правни положај страних лица и спољно трговинска арбитража; правни положај странаца;
спољнотрговинска арбитража; унутрашњи и међународни извори норми о спољнотрговинској
арбитражи; судкоб закона; примена колизионе норме; сукоб закона о статусним и породичним
стварима са страним елементом; сукоб закона о наслеђивању; сукоб закона о облигационим
односима.


