Спецификација предмета за књигу предмета

Студијски програм
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета
Број ЕСПБ
10

Специјалистичке струковне студије права
Специјалистичкеструковне студије
Одштетно право
Статус предмета
(обавезни/изборни)

изборни

Услов
Циљ
предмета

Развијање практичних сазнања о структури Одштетног права, о
принципима регулисања и њиховом значају; овладавање
методама, процесима и поступцима примене
одштетног права; овладавање специфичним правним вештинама у систему правне
заштите имовинских и неимовинских права; развијање креативних способности
ради унапређења правних односа у вези са Одштетним правом.
Исход
Оспособљавање студента да: 1) схвати структуру Одштетног права;
предмета
2) влада кључним терминима, појмовима и институтима;
3) разуме однос облигационог права и Одштетног права;
4) развије способност да компетентно и аргументовано дискутује о заштити
интереса штетника и оштећеног;
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
проузроковање штете другоме као извор облигационих односа, основи и услови
настава
грађанске одговорности, штета,
кривица, узрочна веза, противправност, одговорност за другога, одговорност за
штету изазвану опасном ствари и опасном делатношћу, посебни случајеви
одговорности за штету, надокнада материјалне и нематеријалне штете
Практична Вежбе : Судска пракса из горе наведених области
настава
(вежбе,
Дискусија у оквиру одабраних тема.
ДОН,
студијски
истраживачки рад)
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

4

2

1

Методе
извођења
наставе

Предавања и вежбе

Предиспитне обавезе поена
активност у току
15
предавања
практична настава
15
колоквијуми
15
семинари
5
Списак тема по недељама
1

2

Завршни испит
писмени испит

поена

усмени испит

50

Опште учење о одговорности због Ј. Радишић,
штете
Облигационо право,
општи део, на основу
садржаја
Однос грађанске и кривичне
одговорности, врсте одговорности

3

Основи одговорности

4
5
6
7
8

Штета
Узрочна веза
Кривица
Противправност штетне радње
Околности које искључују или
ограничавају
одговорност
за
почињену штету
Одговорност за другог
Одговорност
послодавца
за
запослене;
Одговорност правног лица за своје
органе
Одговорност за штету изазвану
опасном
ствари и опасном делатношћу
Посебни случајеви одговорности за
штету од опасне ствари
Посебни случајеви одговорности за
штету
Надокнада штете
Надокнада
штете
због
прикраћивања права личности

9
10

11

12
13
14
15

