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Правни факултет Универзитета УНИОН у Београду 

 

ОРИЈЕНТАЦИОНИ ПЛАН РАДА НА ВЕЖБАМА НА ПРЕДМЕТУ 

ОСНОВИ ГРАЂАНСКОГ И ПРИВРЕДНОГ ПРАВА 

У ЛЕТЊЕМ СЕМЕСТРУ АКАДЕМСКЕ 2014/15. ГОДИНЕ 
 

Руководилац вежби: Слободан Вукадиновић 
 
 

E-mail: slobodan.vukadinovic@pravnifakultet.rs                Тел.  2095-562            Први спрат, кабинет V  

 

План рада на вежбама је сачињен према уџбенику и практикуму: 

1. Владимир Водинелић, Грађанско право: увод у грађанско право и општи део грађанског 

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

2014; 

2. Слободан Вукадиновић, Основи грађанског и привредног права: практикум за вежбе, 

Правни факултет Универзитета Унион, Београд, 2014. 

 
 

 

ДАТУМ 

НАУЧИТИ из 

књиге 

 

ТЕМА 

19-20.02.2015.год. књига, стр. 319-

360  

 

Пријављивање тема реферата. 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. 

26-27.02.2015.год. 

  

књига, стр. 360-

383  

Пословна способност физичког лица. Деликтна 

способност. Идентитетска својства физичког 

лица. 

05-06.03.2015.год. књига, стр. 384-

404  

Правна лица. Начело правне раздвојености и 

самосталности. Функције правног лица. Врсте 

правних лица.  

12-13.03.2015.год. књига, стр. 404-

426  

Елементи правног лица. Организационо 

јединство. Идентитет правног лица. Признање 

правног субјективитета. Правна способност. 

Пословна способност. Деликтна способност. 

Животиње. 

19-20.03.2015.год. 

 

књига, стр. 427-

449  

Правне чињенице. Врсте правних чињеница. 

Чињенични скуп, правни основ и начин. Правни 

послови. Појам. Функције. Начини изјаве воље. 

Перфекција правног посла. Састојци правног 

посла. 

ЧЕТВРТАК 

26.03.2015.год. 

Велика сала 

ЗА СВЕ СТУДЕНТЕ: 

-13.45-групе I, II, VI 

(студенти који 

похађају вежбе 

четвртком) 

-14.45-групе III, IV, V 

(студенти који 

похађају вежбе петком) 

књига, стр. 319-

449  
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. 
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02-03.04.2015.год. књига, стр. 449-

481 

Врсте правних послова. Пуноважни и 

непуноважни правни послови.  

четвртак 9.04.2015.год. 

за све студенте (јер је 

петак 10.04. нерадни 

дан – Велики петак) 

књига, стр. 482- 

528 

Заступање и сродне правне установе. Непословне 

радње. Проузроковање штете.  

Априлски испитни рок (не одржава се 

настава) 

УЧЕЊЕ ЗА КОЛОКВИЈУМ 

четвртак30.04.2015.год. 

за све студенте (јер је 

петак 1. мај нерадни 

дан) 

 

књига, стр. 529-

541, 33-70 

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.   

07-08.05.2015.год. књига, стр. 71-190 Извори грађанског права. Хијерархија извора 

грађанског права. Грађанскоправни појмови. 

Грађанскоправне норме. Грађанскоправно 

тумачење, конкретизовање и попуњавање 

празнина. 

ЧЕТВРТАК 

14.05.2015.год 

Велика сала 

ЗА СВЕ СТУДЕНТЕ: 

-13.45-групе III, IV, V 

(студенти који 

похађају вежбе петком) 

-14.45-групе I, II, VI 

(студенти који 

похађају вежбе 

четвртком) 

књига, стр. 449-

541 и 33-190 
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. 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. 

 

21-22.05.2015.год 

 

 

понети индексе 

Анализа одржаног колоквијума. Уписивање 

бодова. Питања и разговор о изабраним темама. 

 

Желим Вам пријатан и успешан рад на вежбама. 


