
 
 
 

Спецификација предмета за књигу предмета 

Студијски програм   Докторске академске студије права 
Изборно подручје (модул)  
Врста и ниво студија  Докторске академске студије 
Назив предмета  Римско и савремено уговорно право 
Наставник (за предавања)  Доц. др Марија Игњатовић 
Наставник/сарадник (за вежбе)   
Наставник/сарадник (за ДОН)   
Број ЕСПБ  12 Статус предмета 

(обавезни/изборни) 
 изборни 

Услов   
Циљ 
предмета 

  
Циљ предмета је унапређење научних сазнања и теоријских схватања и развијање 
академских способности за даља истраживања у области римског уговорног права 
као и овладавање потребним знањима и вештинама за компаративни приступ 
савременом уговорном праву, овладавање научним методама у изучавању 
релевантне литературе и правних извора.  

 
Исход 
предмета 

  
Савладавањем студијског програма из римског и савременог уговорног права на 
докторским студијама на Правном факултету у Нишу студент стиче следеће 
предметно-специфичне компетенције: темељно познавање и разумевање 
института римског уговорног права; способност праћења историјског развоја ових 
института; повезивање напредних знања из наведених правних области са 
њиховом данашњом применом; способност компаративне анализе; развој 
вештина и спретности у употреби одговарајућих правних извора римског уговорног 
права; развој афинитета за правну науку и правну етику на примерима великих 
римских правника, развој свести о важности и достојанству правничке професије, и 
о одговорности у стручном и етичком погледу. 

 
Садржај предмета 
Теоријска 
настава 

1. ТЕОРИЈСКЕ ОСНОВЕ РИМСКОГ ОБЛИГАЦИОНОГ ПРАВА 
 

Општи елементи облигационог права; О правним пословима, 
правне чињенице-стицање и губитак права, Правни послови, О облицима 
правних послова;  О изражавању воље и тумачењу правних послова, 
Садржај правног посла, Услов, Рок, Налог, Неважност правних послова, 
Разлози неважности правних послова, Мане воље, Заблуда, превара, сила, 
Заступање код правних послова, Време и његово рачунање у праву, 
Правна природа обавеза, Природне облигације.  

 
2. ПОСТАНАК ОБАВЕЗА 



 
Разлози постанка обавеза, Обавезе из контраката (obligationes ex 

contractu). 
 

3. ПРАВНИ САДРЖАЈ ОБАВЕЗА 
 

Уопште о чинидби, Садржај уговорене чинидбе, чинидбе stricti iuris 
и bonae fidei, накнада штете, Уговорна казна, Камате, Закашњење дужника 
или повериоца 

 
 

4. СУБЈЕКТИ ОБАВЕЗА 
 

Подељене и солидарне облигације, Adstipulatio, Остала средства 
осигурања обавеза, Деловање обавеза према трећим лицима, Промена 
субјеката облигационог односа. 

 
5. ПРЕСТАНАК ОБАВЕЗА 

 
Општи преглед, Престанак обавеза ipso iure, Престанак обавеза ope exceprionis. 

 
  
     6.РИМСКО УГОВОРНО ПРАВО  
 
Обавезе из контраката, Вербални контракти, Литерарни контракти, 

Реални контракти, Консенсуални контракти. 
 

7. РИМСКО И САВРЕМЕНО УГОВОРНО ПРАВО 
 

Компаративни приступ институтима римског и савременог 
уговорног права 

 
Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, 
студијски 
истражива-
чки рад) 
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Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 
Предавањ
а 

Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови 

 5      1   

Методе 
извођења 
наставе 

Предавања 
Индивидуалне консултације 
Групе за дискусију 

 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 
активност у току  
предавања 

 0-30 писмени испит   

практична настава   усмени испит  0-100 
колоквијуми       
семинари  0-20     
Списак тема по недељама 
1      Римски контракт и савремени 

уговор  

 

  

2      О утицају појединих правила 
римског уговорног права на 
савремено уговорно право 

 

  

3     Bona fides у римском и савременом 
уговорном праву 

  

4      Laesio еnormis у римском и 
савременом уговорном праву 

 

  

5      Брачни уговори у римском и 
савременом праву 

 

  

6      Реални уговори у римском и 
савременом праву 

 

  

7      Уговор о зајаму у римском и   



савременом уговорном праву 

 
8      Depositum у римском и савременом 

праву 

 

  

9      Заложни уговори у римском и 
савременом праву 

 

  

10      Купопродаја у римском и 
савременом праву 

 

  

11      Права и обавезе купца и продавца 
код римске и савремене 
купопродаје 

 

  

12      Одговорност продавца за правне и 
физичке недостатке ствари у 
римском и савременом уговорном 
праву 

 

  

13      Societas у римском и савременом 
уговорном праву 

 

  

14      Locatio-conductio у римском праву 
и савремени облици уговора о делу, 
најму радне снаге и закупу ствари  

 

  

15      Обнављање   
 


