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OBAVIJEST SEMI�ARISTIMA 
 

 
Poštovane kolegice i kolege, 
 
kao što sam vam na prošlom seminaru napomenu naš sljedeći seminar održat će se u utorak, 
7. travnja 2009. i to tako da ćemo održati dva blok sata. 
 
Zbog mojih prodekanskih obveza tijekom jutra ne mogu jamčiti da ću stići do 12,30 sati. 
 
Zbog toga će prvi seminar početi u 13,00 sati. Radit ćemo sat i pol, nakon toga ćemo napraviti 
pauzu i održati drugi seminar. 
 
�a dijelu prvog seminara razgovarat ćemo o dvosturkom (potpunom) i jednostrukom 
(nepotpunom) kolizijskom pravilu i to na temelju primjera koje vi trebate napisati. 
 
�akon toga, i cijeli drugi seminar, razgovarat ćemo o institutu renvoi. Zbog toga vas molim 
da iz knjige prof. dr. Sajka, Međunarodno privatno pravo, IV. izd., Zagreb, 2005. pročitate 
dio koji se odnosi na renvoi, odnosno str. 184-204. 
 
Također vas molim da, nakon što pročitate tekst iz knjige, riješite primjere koje sam sastavio 
i koji bi, jednako kao i ovaj dopis, trebali biti na mrežnoj stranici Katedre za međunarodno 
privatno pravo, u rubrici „Seminar – prof. dr. Sikirić“. 
 
Želim vjerovati da ćete se savjesno pripremiti za seminar, pročitati tekst knjige i pripremiti 
rješenje primjera. Sjetite se što sam vam rekao na početku seminara. Svi smo, svaki na svoj 
način, odgovorni za uspješan rad na seminaru. Ja sam vam pripremio nezaboravno 
objašnjenje instituta renvoi. �o moj napor postići će cilj koji ja želim samo onda ako se i vi 
pripremite za seminar. 
 
Radujem se ponovnom susretu s vama, te ostajem 
 
       s kolegijalnim poštovanjem 
 
 
 
        Prof. dr. Hrvoje Sikirić 
 
 

 
 


