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КВАЛИФИКАТОРНИ ИСПИТ ИЗ  

МЕЂУНАРОДНОГ ПРИВАТНОГ ПРАВА 
Јунски испитни рок 2013. године 

 

Датум:           

 

Испитивач: 

 

 

        

Име и презиме, број индекса 

 

Тест садржи 9 (девет) питања. Свако тачно одговорено питање носи један бод. 

Признају се само потпуно тачно одговорена питања. За усмени испит квалификоваће 

се кандидати који на овом тесту остваре 5 (пет) и више бодова.  

  

1. Колизиона норма гласи:  

За имовинске односе лица која живе у ванбрачној заједници меродавно је право 

државе чији су они држављани. 

Ако лица из става 1. овог члана немају исто држављанство, меродавно је право 

државе у којој имају заједничко пребивалиште. 

 

а) Правна категорија у наведеној колизионој норми је: 

 

 

б) Тачкa везивања je: __________________________________________ 

 

 

2. Како се попуњавају правне празнине у одређивању меродавног права у српском 

међународном приватном праву (заокружи све тачне одговоре) ? 

 

1) применом правила страног меродавног права 

2) сходном применом одредаба и начела ЗМПП-а 

3) применом начела правног поретка Републике Србије 

4) применом начела страног меродавног правног поретка 

5) преупућивањем 

6) применом начела међународног приватног права 

 

 

3. Пред српским судом расправља се покретна заоставштина америчког 

држављанина која се налази у Србији. Члан 30 ЗМПП предвиђа да ће за 

наслеђивање бити меродавно право државе чији је држављанин био оставилац у 

време смрти. Међутим, у току поступка се показало да је оставилац своје 

мађарско држављанство које је имао од рођења заменио америчким пре три 

године, непосредно пошто се посвађао са ћерком и рекао јој да ће да је искључи 

из наслеђа. Искључење из наслеђивања је по америчком праву могуће, али по 

мађарском није. Да ли ће српски суд овај случај посматрати као изигравање 

закона у смислу члана 5 ЗМПП? Кратко (једна реченица) образложите одговор. 
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4. Које сметње експлицитно предвиђене српским ЗМПП-ом (члан 32) спречавају 

закључење брака са елементом иностраности у Србији? 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Тестаментарна способност завештаоца се процењује према (заокружити): 

1) праву државе где је завештање састављено; 

2) праву државе чије је држављанство имао завешталац у моменту 

састављања завештања; 

3) праву државе чије је држављанство имао завешталац у моменту смрти; 

4) праву заоставчевог пребивалишта у тренутку састављања завештања; 

5) праву заоставчевог пребивалишта у тренутку смрти 

6) праву Републике Србије. 

 

 

6. По ком праву се цени противправност деликтне радње према ЗМПП-у 

(заокружити): 

 

1) искључиво по праву места где је извршена радња; 

2) по lex fori; 

3) искључиво по праву места где је последица наступила;  

4) по праву најближе везе; 

5) алтернативно, или по праву места где је извршена радња или по праву 

места где је последица наступила; 

6) кумулативно, и по праву места где је извршена радња и по праву места 

где је последица наступила.  

 

 

7. Признање стране судске одлуке одбиће се ако не постоји: 

1) дипломатски реципроцитет 

2) законски реципроцитет 

3) фактички реципроцитет 

 

8. Који је релевантан моменат по ЗМПП-у на основу кога се процењује да ли треба 

усвојити приговор међународне литиспенденције? 
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9.  Према члану 13 ЗМПП-а, приликом утврђивања садржаја страног права, српски 

суд је овлашћен (заокружити све тачне одговоре): 

 

1) да затражи обавештење о страном праву од Министарства правде 

2) да затражи обавештење о страном праву од Министарства спољних 

послова 

3) да нареди странкама у поступку да поднесу јавну исправу о садржини 

страног права 

4) да прихвати јавну исправу о садржају страног права које му поднесу 

странке у поступку 

5) да нареди вештачење о садржини страног права. 

 


