
Спецификација предмета за књигу предмета 
 

Студијски програм   Основне струковне студије права 

Изборно подручје (модул)   

Врста и ниво студија  Основне струковне студије 

Назив предмета  Основи грађанског права 

Број ЕСПБ  10 Статус предмета  
(обавезни/изборни) 

обавезни 

Услов   

Циљ 
предмета 

Развијање научних сазнања о структури грађанскоправне области, о принципима 
регулисања грађанскоправних односа и њиховом значају; овладавање методама, 
процесима и поступцима истраживања грађанскоправних принципа и института; 
овладавање специфичним правним вештинама у систему грађанскоправне заштите 
имовинских и неимовинских права; развијање креативних способности ради 
унапређења правних односа између субјеката приватноправних односа и ради 
учествовања у планирању и анализи развоја института грађанског права.  
 

Исход 
предмета 

Оспособљавање студента да: 1) схвати структуру и природу института грађанског 
права; 2) влада кључним терминима, појмовима и институтима грађанског права; 3) 
разуме грађанскоправно окружење у систему европског континенталног правног 
система, његову правну логику и однос грађанског права са сродним и 
дивергентним гранама права; 4) развије способност да компетентно и 
аргументовано дисктује о приватноправним односима у друштву, уочава, сагледава 
и даје предлоге за решавање правних проблема у овој области; 5) развије 
способност систематичног приступа грађанскоправним проблемима и да прати 
развој и правилно примењује прописе о грађанскоправним односима; 6) развије 
способност анализе и синтезе и навике да перманентно ради на сопственом проф. 
усавршавању. 

Садржај предмета 

Теоријска 
настава 

Појам и место грађанског права у систему права; Извори грађанског права; 
Грађанскоправни однос и принципи његовог регулисања; Субјекти 
грађанскоправних односа; Објекти грађанскоправних односа; Грађанска субјективна 
права; Правни промет; Имовина; Појам, предмет и значај облигационог права; 
Извори облигационог права и облигационих односа; Појам и предмет наследног 
права; Претпоставке за наслеђивање; Законски наследни редови; 

Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, 
студијски 
истражива-
чки рад) 

Анализа и решавање проблемских задатака, анализа судске праксе, критичка и 
аргументована дискусија о заузетим правним ставовима и схватањима у важнијим 
судским одлукама. 
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Методе 
извођења 
наставе 

  

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит Поена 

активност у току   писмени испит   

предавања 

практична настава   усмени испит   

колоквијуми       

семинари       

Списак тема по недељама 

1  Појам, предмет и 
систематика  
грађанског права,  
Увод у грађанско 
право: стр. 7, 9-14. 

 Врсте 
грађанскопраних 
система 
Увод у грађанско 
право: стр. 26-30 

Извори 
грађанског права. 
Грађански 
законик 
Републике Србије. 
Европско 
приватно право. 
Увод у грађанско 
право: стр. 74-80, 
стр. 62-66. 

  

2   Грађанскоправни 
однос. 
Увод у грађанско 
право: стр. 91-92 

  Врсте и елементи 
грађанскорпавних 
односа. 
Увод у грађанско 
право: стр. 92. 
 

Начела уређења 
грађанскоправних 
односа. 
Увод у грађанско 
право: стр. 97-105, 

  Субјекти 
грађанскопраних 
односа. Физичка 
и правна лица. 
Увод у грађан 
ско право: стр.  
107-110, 136-
137. 

3   Грађанска сујективна 
права. 

  Појам и елементи 
грађанских 

    Појам и 
карактеристике 



Увод у грађанско 
право: стр. 159-160 

субјективних 
права. Увод у 
грађанско 
право:стр.  159-
162;  
Класификација 
грађанских 
субјективних 
права. 
Увод у грађанско 
право: стр. 168-
172. 

облигационих 
субјективних 
Увод у грађанско 
право, стр. 174-
175 

4 Начело слободног 
вршења и заштите  
грађанских 
субјективних права. 
Увод у грађанско 
право: стр. 349-350, 
383-384. 

Забрана 
злоупупотребе 
права. Увод у 
грађанско право: 
стр. 352-357. 

Имовина 
Увод у грађанско 
право: стр. 207-
217.Правни 
промет 
Увод у грађанско 
право: стр. 201-
206 

Увод у грађанско 
право: стр. 93-97 
- Правни објекти 
Правне 
чињенице 
Увод у грађанско 
право: стр. 93-
97. 

5   Појам и 
карактеристике 
стварних субјективних 
права.  Стварно 
право: стр. 2-7. 
Појам и разлике 
између својине, 
сусвојине и заједничке 
својине. Стварно 
право: стр. 59-64, 147-
150, 156-157. 

      

6    Појам, предмет и 
значај облигационог 
права 

Облигационо 
право: стр.9-19 

    

7  Извори облигационог 
права и облигационих 
односа. 

Облигационо 
право: стр. 42-63 , 

    

8  Врсте уговора   Облигационо 
право: стр. 128-148 

    

9   Склапање и дејства 
брака, ванбрачна 
заједница 

  Породично право, 
Зоран Поњавић, 
стр. 80-120 

    

10 Престанак брака    Породично 
право, Зоран 
Поњавић, стр. 127-
175 

    

11 Старатељство   Породично право,     



Зоран Поњавић, 
стр. 271-293 

12   1. Уводна и основна 
питања наследног 
права 
2. Основна начела 
домаћег наследног 
права 
3. Извори наследног 
права у Републици 
Србији 

Стојановић, Н.: 
Наследно право, 
Правни факултет у 
Нишу, Ниш, 2011, 
стр. 2-18 и 34-37. 

    

13 1. Основни услови за 
наступање 
наслеђивања 
       2. Неспособност и 
недостојност за 
наслеђивање 
   3. Одрицање од 
наслеђа 
 

  Стојановић, Н.: 
Наследно право, 
Правни факултет у 
Нишу, Ниш, 2011, 
стр. 39-72. 

     
 

14  1. Појам и наступање 
законског 
наслеђивања 
   2. Законски наследни 
редови у  Републици 
Србији 
 

  Стојановић, Н.: 
Наследно право, 
Правни факултет у 
Нишу, Ниш, 2011, 
стр. 77-78 и 113-
130. 

 
 

  
 

15 1.       Круг нужних 
наследника у 
савременом српском 
праву 
 Величина нужног дела 

    Стојановић, Н.: 
Наследно право, 
Правни факултет у 
Нишу, Ниш, 2011, 
стр. 150-156. 

     
 
 

 


