
 

ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О НАСТАВИ НА ПРЕДМЕТУ 

ОСНОВИ ГРАЂАНСКОГ И ПРИВРЕДНОГ ПРАВА 

У АКАДЕМСКОЈ 2014/15. ГОДИНИ  
  

 

ЛИТЕРАТУРА: 

I) Основна литература: 

1. Водинелић, В., Грађанско право - Увод у грађанско право и Општи део грађанског 

права, Правни факултет Универзитета Унион у Београду и ЈП ,,Службени гласник“, Београд, 

2014. 

 2.  Вукадиновић, С., Oснови грађанског и привредног права: Практикум за вежбе, 

Правни факултет Универзитета Унион, Београд, 2014. 

  Оба учила студенти могу, уз индекс, преузети у Скриптарници нашег факултета. 

II) Додатну литературу студент користи у договору са предметним наставником. 

 

 НАСТАВА: У академској 2014/15. години настава се, у оквиру предмета Основи грађанског и 

 привредног права, организује и изводи кроз следеће облике: 

I) ПРЕДАВАЊА: УТОРАК у термину: 11,00 – 13, 45, Велика сала.  

Предавања изводи проф. др др h.c. Владимир Водинелић, а део материје која се односи на 

правна лица изводи проф. др Златко Стефановић. 

II) ВЕЖБЕ: Вежбе се настављају у четвртак 19.02. и петак 20.02.2015. године. 

У табели је приказан распоред група за вежбе у зимском семестру 2014/15. године. Вежбе се 

одржавају у учионици број 3. 

Група Дан Време Учионица 

I ЧЕТВРТАК  13,00-13,45 

14,00-14,45 

бр. 3 

II ЧЕТВРТАК 15,00-15,45 

16,00-16,45 

бр. 3 

III ПЕТАК 14,00-14,45 

15,00-15,45 

бр. 3 

IV ПЕТАК 12,00-12,45 

13,00-13,45 

бр. 3 

V ЧЕТВРТАК 17,00-17,45 

18,00-18,45 

бр. 3 

VI ПЕТАК 16,00-16,45 

17,00-17,45 

бр. 3 

 

 



Руководиоцу вежби Слободану Вукадиновићу се можете обратити за време вежби или 

четвртком (13-16h) и петком (12-16h), сваке седмице у којој се одржавају вежбе, у кабинету V на 

првом спрату (поред Средње сале), као и путем е-mailа: slobodan.vukadinovic@pravnifakultet.rs 

 

III) КОНСУЛТАЦИЈЕ СА НАСТАВНИЦИМА 

(Консултације се одржавају током свих седмица у којима се одржава настава. Консултације се 

не одржавају у време испитних рокова.) 

проф. др др h.c. Владимир Водинелић: УТОРАК 13,45 – 14,45 – Кабинет VIII, други спрат 

проф. др Златко Стефановић: УТОРАК 13,00 – 14,00 – Деканат, други спрат 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

У оквиру веб сајта Факултета (www.pravnifakultet.rs) постоји и посебна страна предмета 

Основи грађанског и привредног права намењена објављивању свих релевантних информација 

у вези са наставом на овом предмету, којој приступате: 

а) тако што у основном менију веб сајта нашег факултета (www.pravnifakultet.rs) бирате 

поље Студенти - отвориће се падајући мени у коме бирате поље Материјал за наставу, након 

чега ће се са леве стране приказати називи различитих предмета и бирате поље Основи 

грађанског и привредног права или 

б) директно на линк: https://sites.google.com/a/pravnifakultet.rs/ogpp/obavestenja  

 

У оквиру стране предмета постоје два дела: 

а) Опште информације – где су стално доступне опште информације о настави на 

предмету Основи грађанског и привредног права у академској 2014/15. години, наставни 

програм, план вежби и вредновање предиспитних обавеза и 

б) Обавештења – где се континуирано и ажурно током целе академске године 

постављају сва релевантна обавештења у вези са наставом на овом предмету. 

 

Позивамо Вас да редовно читате обавештења и информишете се на сајту Факултета и 

огласној табли.  

 

Желимо Вам пријатан и успешан рад. 
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