
 
 
 

Спецификација предмета за књигу предмета 
 

Студијски програм   Основне струковне студије права 

Изборно подручје (модул)   

Врста и ниво студија  Основнеструковне студије  

Назив предмета Основи уговорног права 

Број ЕСПБ  10 Статус предмета 
(обавезни/изборни) 

 обавезни 

Услов   

Циљ 
предмета 

Развијање практичних сазнања о структури Уговорног права, о 
принципима регулисања и њиховом значају; овладавање 
методама, процесима и поступцима примене  
Уговорног права; овладавање специфичним правним вештинама у систему правне 
заштите имовинских и неимовинских права; развијање креативних способности 
ради унапређења правних односа у вези са   Уговорним правом. 

Исход 
предмета 

Оспособљавање студента да: 1) схвати структуру Уговорног  права;  
2) влада кључним терминима, појмовима и институтима;  
3) разуме  однос облигационог права и Уговорног права; 
4) развије способност да компетентно и аргументовано дискутује о заштити 
интереса уговарача; 
5) уочава, сагледава и даје предлоге за решавање правних 
проблема у овој области;  
6) развије способност анализе и синтезе, и навике да перманентно ради на 
сопственом проф. усавршавању. 

Садржај предмета 

Теоријска 
настава 

појам облигационог уговора; принцип слободе уговарања; општи услови настанка 
уговора; сагласност воља; пoнуда 
прихват понуде; преговори за закључење уговора; форма уговора; општа дејства 
уговора; посебна дејства двостраних уговора; престанак уговора 

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

Вежбе : Судска пракса из горе наведених области 
 
Дискусија у оквиру одабраних тема. 

Литература 

 Ј. Радишић, Облигационо право, општи део,  Центар за публикације Правног 
факултета Универзитета у Нишу, 2016 

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови 
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Методе 
извођења 
наставе 

Предавања и вежбе 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

активност у току  
предавања 

 15 писмени испит   

практична настава  15 усмени испит  50 

колоквијуми  15     

семинари  5     

Списак тема по недељама 

1     I. ПОЈАМ ОБЛИГАЦИОНОГ УГОВОРА 
Појам уговора уопште. - Појам 
облигационог уговора. Значај 
облигационог уговора. 

 

Ј. Радишић, 
Облигационо право, 
општи део, на основу 
садржаја 

2     II. ПРИНЦИП СЛОБОДЕ УГОВАРАЊА 
Појам и садржина принципа 
слободе уговарања. - Опште 
ограничење слободе уговарања. - 
Посебна ограничења слободе 
уговарања. 

 

  

3     III. ОПШТИ УСЛОВИ НАСТАНКА 
УГОВОРА 
Способност уговарања (пословна 
способност) уговорника. - Пословно 
способна лица. - Ограничено 
пословно способна лица. - 
Пословно неспособна лица 

  

4   IV. Предмет уговора. - Појам 
предмета уговора. - Захтеви који се 
постављају предмету уговора 
(Одређеност, могућност и 
допуштеност предмета уговора).  
Основ (causa) уговора. - Појам 
основа. - Разлика између мотива и 
основа. - Значај основа и мотива. 

 

 

5     V. САГЛАСНОСТ ВОЉА 
Воља и њени атрибути. - Изјава 
воље и сагласност воља. - 

  



Закључивање облигационих 
уговора. 

 

6     VI. ПOНУДА 
Појам понуде. - Услови које треба 
да задовољи понуда. - Дејство 
понуде. -  Понуда присутном лицу. - 
Понуда одсутном лицу. - 
Повлачење понуде. 

 

  

7   VII. ПРИХВАТ ПОНУДЕ 
Појам прихвата понуде. - Услови 
прихвата понуде. - Време и место 
закључења уговора. 
Уговори који се склапају на темељу 
општих услова пословања 

 

 

8     VIII. ПРЕГОВОРИ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ 
УГОВОРА 
Појам прегoвора и обавезе његових 
учесника. - Одговорност у вези са 
преговорима (Culpa in contrahendo). 

 

  

9     IX. ФОРМА УГОВОРА 
Појам и сврха форме. - 
Конститутивна и доказна форма. - 
Писмена форма и форма јавне 
исправе. - Законска и уговорена 
форма. 

 

  

10     X. ОПШТА ДЕЈСТВА УГОВОРА 
У чему се састоје дејтва уговора. - 
Лица према којима уговор 
дејствује. 
Уговор у корист трегег лица. 
 

  

11   XI. ПОСЕБНА ДЕЈСТВА ДВОСТРАНИХ 
УГОВОРА 
Одговорност због правних 
недостатака. 
Одговорност због физичких 
недостатака. 

 



 

12     XII. Прекомерно оштећење. - 
Промењене околности. 

 

  

13     XIII. ПРЕСТАНАК УГОВОРА 
Раскид уговора. - Споразумни 
раскид уговора. 
Једнострано раскидање уговора 
због неиспуњења. - Појам и развој. - 
Услови. - Последице. Раскидање 
фиксних уговора. 

 

  

14     XIV. Поништење уговора 
Разлика између поништења и 
раскида.  
Ништави уговори. - Разликовање 
ништавих од непостојећих. - Појам 
ништавих уговора. - Истицање 
ништавости. - Последице 
утврђивања ништавости. 

 

  

15     XV. Рушљиви уговори. - Појам 
рушљивог уговора. - Поништење 
рушљивог уговора. - Оснажење 
рушљивог уговора. - Последице 
поништења. 
Протек времена и отказ. - Смрт 
једне уговорне стране. 
 

  

 


