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Правни факултет Универзитета УНИОН у Београду 

 

ОРИЈЕНТАЦИОНИ ПЛАН РАДА НА ВЕЖБАМА НА ПРЕДМЕТУ 

ОСНОВИ ГРАЂАНСКОГ И ПРИВРЕДНОГ ПРАВА 

У АКАДЕМСКОЈ 2014/15. ГОДИНИ 
 

Руководилац вежби: Слободан Вукадиновић 
 

E-mail: slobodan.vukadinovic@pravnifakultet.rs 

  
 

ДАТУМ 

 

ТЕМА 

уторак 04.11.2014. год. 

 

четвртак 06.11.2014.год. 

Oбјашњење система рада и вредновања 

предиспитних обавеза. Окруженост грађанским 

правом. Појам грађанских права и обавеза. Врсте 

грађанских права и обавеза. Проста и сложена права. 

уторак 11.11.2014. год. је нерадан дан – државни празник 

(Дан примирја у Првом светском рату) 

 

четвртак 13.11.2014. год. 

уторак 18.11.2014. год. 

 

Апсолутна и релативна права. Супротстављива и 

несупротстављива права. Права припадања, власти, 

располагања, тражења, учешћа, стицања и 

преображајна права. Права са објектима и безобјектна 

права. Права на правима и објект-права. Права 

располагања и права којима се располаже. Имовинска 

и неимовинска права. Преносива и непреносива права. 

 

четвртак 20.11.2014. год. 

 уторак 25.11.2014. год. 

 

Права са субјектима и безсубјектна права. Нечија и 

свачија права. Индивидуална и заједничка права. 

Главна и зависна права. Права и обавезе по гранама 

грађанског права. Породична права. Стварна права. 

Облигациона права. Привредна права. 

 

четвртак 27.11.2014. год. 

 уторак 02.12.2014. год. 

 

Интелектуална права. Лична права (права личности). 

Наследна права. 

четвртак 04.12.2014. год. 

 уторак 09.12.2014. год. 

 

Имовина (скупови имовинских права и обавеза). 

Стицање, пренос и престанак грађанских права и 

обавеза 

четвртак 11.12.2014. год. 

уторак 16.12.2014. год. 

Јемство (гарантија) и ограничење грађанских права. 

Привид права – тзв. злоупотреба права. 

Вежба (домаћи задатак): препознавање видова тзв. 

злоупотребе права 

четвртак18.12.2014. год. 

уторак 23.12.2014. год. 

пријављивање тема реферата и припрема за реферате и 

колоквијум 

ЧЕТВРТАК 

25.12.2014.год. 

Велика сала 

ЗА СВЕ СТУДЕНТЕ: 

- у 13.50h - групе I, II и VI 

(студенти који похађају вежбе 

уторком) 

 

- у 14.50h - групе III, IV и V 

(студенти који похађају вежбе 

 

КОЛОКВИЈУМ I 

На колоквијум донети индекс и личну карту. 

Колоквијум обухвата сву материју која је изложена на 

предавањима, обрађена на вежбама, садржана у књизи 

и практикуму за вежбе. Области: Субјективна 

грађанска права и обавезе и све поделе (врсте). Права и 

обавезе по гранама грађанског права. Имовина 

(скупови имовинских права и обавеза). Стицање, 

пренос и престанак грађанских права и обавеза. 
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четвртком) 

 

 

Јемство (гарантија) и ограничење грађанских права. 

Привид права – тзв. злоупотреба права. 

Зимска пауза и  јануарски 

испитни рок (не одржава се 

настава) 

 

ПРИПРЕМА РЕФЕРАТА 

 

18-20.02.2015.год. Повреда и заштита грађанских права. Правни субјекти. 

Статусно право. Физичка лица. Правна способност 

физичког лица. Настанак. Зачеће. Рођење. Престанак. 

Смрт. Проглашење несталог лица за умрло. 

Утврђивање смрти. Коморијенти. 

23-27.02.2015.год. 

  

Пословна способност физичког лица. Деликтна 

способност. Идентитетска својства физичког лица. 

02-06.03.2015.год. Правна лица. Начело правне раздвојености и 

самосталности. Функције правног лица. Врсте правних 

лица.  

09-13.03.2015.год. Елементи правног лица. Организационо јединство. 

Идентитет правног лица. Признање правног 

субјективитета. Правна способност. Пословна 

способност. Деликтна способност. Животиње. 

16-20.03.2015.год. 

 

Правне чињенице. Врсте правних чињеница. 

Чињенични скуп, правни основ и начин. Правни 

послови. Појам. Функције. Начини изјаве воље. 

Перфекција правног посла. Састојци правног посла. 

23-28.03.2015.год. 

 
КОЛОКВИЈУМ II 

На колоквијум донети индекс и личну карту. 

Колоквијум обухвата сву материју која је изложена на 

предавањима, обрађена на вежбама, садржана у књизи 

и практикуму за вежбе. Области: Повреда и заштита 

грађанских права. Физичка лица. Правна лица. 

Животиње. Правне чињенице. Правни послови. 

30.03-03.04.2015.год. 

 

 

Врсте правних послова. Пуноважни и непуноважни 

правни послови.  

06-09.04.2015.год. 

 

Заступање и сродне правне установе. Непословне 

радње. Проузроковање штете.  

Априлски испитни рок УЧЕЊЕ ЗА КОЛОКВИЈУМ 

27-30.04.2015.год. 

 

 

Време. Рачунање времена. Правни институти код којих 

је време конститутивна правна чињеница. Грађанско 

право- назив и појам. Систематика савременог 

грађанског права. Предмет и метод грађанског права. 

Грађанско право у систему права. Упоредно грађанско 

право и историја грађанског права.   

04-08.05.2015.год. Извори грађанског права. Хијерархија извора 

грађанског права. Грађанскоправни појмови. 

Грађанскоправне норме. Грађанскоправно тумачење, 

конкретизовање и попуњавање празнина. 

11-15.05.2015.год 

 

КОЛОКВИЈУМ III 

На колоквијум донети индекс и личну карту. 

Колоквијум обухвата сву материју која је изложена на 

предавањима, обрађена на вежбама, садржана у књизи 

и практикуму за вежбе. Oбласти: Правне чињенице. 

Правни послови. Заступање и сродне правне установе. 
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Непословне радње. Проузроковање штете. Време. 

Грађанско право-назив и појам. Систематика 

савременог грађанског права. Предмет и метод 

грађанског права. Грађанско право у систему права. 

Упоредно грађанско право и историја грађанског 

права. Извори грађанског права. Хијерархија извора 

грађанског права. Грађанскоправни појмови. 

Грађанскоправне норме. Грађанскоправно тумачење, 

конкретизовање и попуњавање празнина. 

 

18-22.05.2015.год 

 

Анализа одржаног колоквијума. Уписивање бодова. 

Питања и разговор о изабраним темама. 

 

 

Желим Вам пријатан и успешан рад. 

 

 

  


