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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:  

Право места где се ствар мора предати меродавно је, ако уговорне стране нису 

друкчије уговориле, за начин предаје ствари и за мере које треба предузети ако 

се одбије преузимање ствари. 

 

а) Правна категорија у наведеној колизионој норми је: 

 

 

б) Тачка везивања је: 

 

 

2. Туженом који има седиште или пребивалиште у иностранству, тужба се 

доставља: 

 

1) јавним огласом у Сл. гласнику РС са позивом да је преузме у суду 

2) постављањем заступника за пријем писмена 

3) лично, коришћењем неких од начина међународне правне помоћи 

4) прибијањем на огласну таблу суда. 

 

 

3. Које су могуће последице примене установе јавног поретка у нашем праву у 

случају када је на основу домаће колизионе норме меродавно страно право 

(заокружити све тачне одговоре): 

 

1) непримена стране норме која је супротнa домаћем јавном поретку 

2) непримена норме страног права чије је дејство супротно домаћем јавном 

поретку 

3) примена неке друге одредбе страног меродавног права уместо одредбе тог 

страног права која се не примењује 

4) примена домаће норме уместо страног норме чија је примена отклоњена 

5) примена норме страног права које је у најближој вези са случајем уместо 

норме страног права која се не примењује  
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4. По ком праву се примарно цени државна припадност правног лица у српском 

међународном приватном праву? 

 

 

 

 

 

 

 

5. Који су извори међународног приватног права у српском праву и како је 

одређена њихова хијерерхија (заокружити изворе и поређати по хијерархиjском 

редоследу)? 

 

1) ЗМПП – примењује се на __ месту 

2) судска пракса – примењује се на __ месту 

3) потврђени међународни уговори – примењују се на __ месту 

4) Регулатива 44/2001 („Брисел I“) о надлежности и признању и извршењу 

страних судских одлука у грађанским и трговачким стварима – 

примењује се на __ месту 

5) посебни закони којима је уређена материја МПП – примењују се на __ 

месту 

6) Устав – примењује се на __ месту 

 

6. За која од следећих питања не постоји посебна колизиона норма у Закону о 

решавању сукоба закона са прописима других земаља? (заокружити све тачне 

одговоре): 

 

1) уговор о купопродаји; 

2) права и обавезе из менице; 

3) вануговорна одговорност за штету; 

4) стварна права на ваздухоплову.  

 

7. Примена Хашке Конвенције о грађанскоправним аспектима противправне 

отмице деце подразумева да је одвођење детета противправно: 

 

1) према праву држављанства родитеља детета, ако им је онo заједничко, 

2) према праву последњег заједничког пребивалишта родитеља детета, 

3) према праву уобичајеног боравишта детета. 

 

8. Неопходни услови за одређивање cautio iudicatum solvi по српском праву су  

између осталог и (заокружити све тачне одговоре): 

1) тужилац је страни држављанин; 

2) тужени је страни држављанин; 

3) тужилац има пребивалиште у иностранству; 

4) тужилац је физичко лице; 

5) тужилац је истакао захтев за одређивање cautio iudicatum solvi; 

6) тужени је истакао захтев за одређивање cautio iudicatum solvi; 

7) постојање реципроцитета; 

8) непостојање реципроцитета. 
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9. Швајцарски држављанин са пребивалиштем у Женеви тужи српског 

држављанина са пребивалиштем у Београду. Међународна надлежност је 

заснована по пребивалишту туженог. Међутим, током главне расправе, српски 

држављанин је промени пребивалиште и из Београда се пресели у Москву. 

Након промене пребивалишта, тужени истакне приговор међународне 

ненадлежности српског суда. Да ли ће српски суд усвојити овај приговор? 

Кратко (у једној реченици) образложите одговор.  


