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Правни факултет Универзитета Унион у Београду 

Вежбе: Основи грађанског и привредног права 

Руководилац вежби: Слободан Вукадиновић 

 

РЕФЕРАТИ – АКАДЕМСКА 2013/14. ГОДИНА - ГРУПА IV – ЧЕТВРТАК, 13.00, учионица бр. 3 
 

ТЕМА оријентациони 

датум излагања 

број 

индекса 

презиме и име 

1. Повреда и заштита грађанских права, 

провозаштитни захтев и правозаштитна 

радња, приговори, превентивна и 

реактивна заштита, стр. 311-316 

13.02.2014.год.   

2. Судска и вансудска заштита, стр. 316-

324 

13.02.2014.год. 2013/071 ВИЈАТОВ АЛЕКСАНДРА 

3. Правно лице и организација, начело 

правне раздвојености и самосталности, 

функције правног лица  стр. 376-382 

27.02.2014.год.   

4. Врсте правних лица, стр. 383-395  

 

27.02.2014.год. 2013/076 ДУЛИЋ ВОЈИСЛАВ 

5. Елементи правног лица (организационо 

јединство, идентитет правног лица) и 

признање правног субјективитета правног 

лица, стр. 395-404 

06.03.2014.год.   

6. Правна, пословна и деликтна 

способност правног лица, стр. 404-410 

 

06.03.2014.год. 2013/083 ЈЕВТИЋ ВЕЛИМИР 

7. Животиње, стр. 411-416 

 

06.03.2014.год. 2013/072 ПОПОВИЋ МАРИЈА 

8. Појам и врсте правних чињеница и 

чињенични скуп, стр. 417-426 

 

13.03.2014.год. 2013/068 МУЊИЗА ЛУКА 

9. Правни посао – појам, функције, 

редован случај, теорије, начини изјаве 

воље, перфекција правног посла, стр. 427-

434 

13.03.2014.год.   

10. Састојци правног посла, стр. 434-439 

 

13.03.2014.год.   

11. Прости и сложени пп; једнострани пп, 

уговори и заједнички акти; адресовани и 

неадресовани; пп располагања и пп 

обвезивања, стр. 439-449 

27.03.2014.год. 

 

  

12. Теретни и доброчини пп, каузални и 

апстрактни пп, формални и неформални 

пп, правни послови inter vivos и mortis 

causa, стр. 449-456 

27.03.2014.год. 

 

2013/097 БОГДАНОВИЋ ЈЕЛЕНА 

13. Пуноважни и непуноважни правни 

послови, стр. 456-469 

 

27.03.2014.год. 

 

  

14. Заступање и сродне правне установе, 

стр. 470-483 

03.04.2014.год. 
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15. Непословне радње: право 

одговорности, проузроковање штете, 

субјективна и објективна одговорност за 

штету; неосновано обогаћење и негаторно 

право, стр. 484-490 и 511-515 

03.04.2014.год.   

16. Уговорна, предуговорна и 

вануговорна одговорност и општи услови 

одговорности, стр. 490-500 

03.04.2014.год. 2013/075 ГРУЈИЧИЋ МИЛОРАД  

17. Посебни услови одговорности, врсте 

накнаде штете и функције одштетног 

права, стр. 500-511 

03.04.2014.год. 2013/077 ЦВЕТКОВИЋ СНЕЖАНА 

18. Рачунање времена и правни институти 

код којих је време конститутивна правна 

чињеница, стр. 516- 528 

24.04.2014.год. 

 

  

19. Предмет и метод грађанског права, 

стр. 35-45 

24.04.2014.год.   

20. Грађанско право у систему права, стр. 

46-56 

24.04.2014.год. 2013/070 ЗОБЕНИЦА НИКОЛА 

21. Упоредно грађанско право и историја 

грађанског права, стр. 57-66 

24.04.2014.год.   

22. Извори грађанског права: назив и 

појам, извори права и стварање и примена 

права, правне норме о изворима 

грађанског права, круг извора грађанског 

права, стр. 67-77 

08.05.2014.год.   

23. Хијерархија извора грађанског права и 

колизија извора грађанског права, стр. 77-

85 

08.05.2014.год.   

24. Грађански законици и закони, стр. 86-

107 

08.05.2014.год.   

25. Обичајно право, узансе и обичаји, 

општи услови пословања, стр. 107-114 

08.05.2014.год.   

26. Колективни уговори, правни послови, 

судска пракса и шта нису извори права, 

стр. 114-121 

08.05.2014.год.   

27. Грађанскоправни појмови, стр. 122-

132 

08.05.2014.год.   

28. Грађанскоправне норме, стр. 133-153 

 

08.05.2014.год.   

29. Решавање грађанскоправних проблема  

и правни оквир тумачења, 

конкретизовања и попуњавања празнина, 

стр. 154-164 

08.05.2014.год.   

30. Тумачење, конкретизовање и 

попуњавање празнина грађанскоправних 

прописа, стр. 164-179 

08.05.2014.год.   

31. Тумачење, конкретизовање и 

попуњавање празнина грађанскоправних 

послова, стр. 179-184 

08.05.2014.год.   

 


