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Правни факултет Универзитета Унион у Београду 
Вежбе на предмету: Основи грађанског и привредног права 
 
 
ОРИЈЕНТАЦИОНЕ ТЕМЕ РЕФЕРАТА У АКАДЕМСКОЈ 2011/12. ГОД. 

 
 
Сходно наслову, теме имају оријентациони карактер, те се по жељи студената могу 

одобрити и другачије теме. 
 
ПОВРЕДА И ЗАШТИТА ГРАЂАНСКИХ ПРАВА 

1. Повреда субјективног права, правозаштитни заахтев и правозаштитна радња, 
приговори, превентивна и реактивна заштита 

2. Судска и вансудска заштита 
 
ПРАВНА ЛИЦА 

3. Правно лице и организација и начело правне раздвојености и самосталности 
4. Функције правног лица 
5. Удружења и установе 
6. Задужбине 
7. Елементи правног лица (организационо јединство, идентитет правног лица) 
8. Признање правног субјективитета правног лица 
9. Правна, пословна и деликтна способност правног лица 

 
ПРАВНИ ПОСЛОВИ 

10. Појам и врсте правних послова: једнострани и двострани, теретни и доброчини, 
inter vivos и mortis causa 

            11. Неформални и формални, каузални и апстрактни правни послови 
12. Важније врсте уговора: једнострано обавезни и двострано обавезни, комутативни 
и алеаторни, уговори са тренутним и уговори са трајним престацијама 
13. Индивидуални и колективни уговори, уговори intuitu personae и нелични уговори, 
реални уговори 
14. Ништави правни послови 
15. Рушљиви правни послови 

 
МОДИФИКАЦИЈЕ ПРАВНИХ ПОСЛОВА 

16. Услов: појам и врсте, дејства пуноважног одложног и раскидног услова, фикција 
(не)остваривања услова, неважећи услови и њихово дејство 

17. Рок (појам и врсте, рачунање времена) и налог (терет, modus) 
 
ЗАСТУПНИШТВО 

18. Заступништво: појам, опште карактеристике, историјски осврт 
19. Уговорно заступништво (пуномоћство) 
20. Законско, судско и статутарно заступништво 

 
ПРОТЕК ВРЕМЕНА КАО ПРАВНА ЧИЊЕНИЦА 

21. Застарелост 
22. Преклузија, права ограниченог трајања, одржај 

 
23. Грађанскоправни деликти (проузроковање штете) 
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УВОД У ГРАЂАНСКО ПРАВО 
24. Предмет и метод грађанског права 
25. Интертемпорално право (Ретроактивност) 
26. Рецепција римског права 
27. Развој науке грађанског права 
 
28. Извори грађанског права: назив и појам, извори права и стварање и примена права, 

правне норме о изворима грађанског права, круг извора грађанског права 
29. Хијерархија извора грађанског права 
30. Грађански законици и закони 
31. Обичајно право, узансе и обичаји 
32. Судска пракса 
 
33. Грађанскоправни појмови 
34. Грађанскоправне норме 
 
35. Решавање грађанскоправних проблема  и правни оквир тумачења, конкретизовања 

и попуњавања празнина 
36. Тумачење, конкретизовање и попуњавање празнина грађанскоправних прописа  
37. Тумачење, конкретизовање и попуњавање празнина грађанскоправних послова 

 


