Студијски програм: Право (240 ЕСПБ)
Врста инивостудија: Основне академске студије првог степена
Назив предмета: Увод у грађанско право
Наставник: проф. др Живорад Рашевић
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 8
Услов: Уписан други семестар, одслушан предмет и успешно реализоване предиспитне обавезе
Циљ предмета:
Циљ предмета је увођење студената у материју грађанског права и упознавање са основним институтима
релевантним за грађанско правну област, као и стицање темељних знања као полазишта за касније
изучавање стварног, облигационог, породичног и наследног права.
Исход предмета:
Након положеног испита студент је усвојио теоријска знања из области увода у грађанско право и разуме
опште институте грађанског права; овладао је правилима и различитим методама тумачења прописа и
појединачних правних аката из ове области; стекао сазнања из грађанског права изражених у судској
пракси редовних судова у земљи.
Садржај предмета:
Теоријска настава:
1. Компаративистика и историја грађанског права; 2. Појам савременог грађанског права (систематика,
предмет и метод); 3. Извори грађанског права; 4. Начела грађанског права; 5. Правни субјекти, (физичка
лица, правна лица, правна, пословна, деликтна способност); 6.Субјективна грађанска права, обавезе и
објекти (појам и врсте); 7. Имовина и правни промет; 8. Повреда и заштита субјективних грађанских
права (судска заштита и самозаштита); 9. Права личности; 10. Правни послови (појам и врсте); 11.
Неважећи правни послови (ништави и рушљиви); 12. Модификације правних послова (услов, рок, налог),
13. Заступништво (појам, уговорно, вануговорно); 14. Грађанскоправна одговорност (грађанскоправни
деликт); 15. Протек времена као правна чињеница (застарелост, преклузија, право ограниченог трајања,
одржај).
Практична настава:
Ближе појашњавање неких од тема које се обрађују на предавањима, са посебним освртом на тумачење
најзначајнијих института грађанског права. Симулација судских спорова, анализа случајева из судске
праксе. Дискусија одабраних тема уз активно учешће студената. Припрема колоквијума и испита.
Евалуација реализоване наставе и анализа њених резултата.
Литература:
Основна:
1. Рашевић Ж. (2022). Увод у грађанско право, ВШПЕП, Београд.
2. Водинелић В. Грађанско право. (2014). Увод у грађанско право и општи део грађанског права, Правни
факултет Универзитета Унион и Службени гласник, Београд.
Допунска:
1. Николић, Д. (2013). Увод у систем грађанског права, Правни факултет, Нови Сад.
2. Станковић О., Водинелић В. (2007). Увод у грађанско право, Номос, Београд.
Остали часови
Број часова активне наставе
Предавања: 3
Вежбе: 3
Други облици наставе: 0
Методе извођења наставе
Предавања су аудиторна, и изводе се у амфитеатру са свим студентима. Вежбе се изводе по групама
студената у слушаоницама и то: (1) као аудиторне, где се даље разрађују поједине теме са предавања и
аналазирају најзначајнији институти грађанског права; (2) као показне, илустрације примера из судске
праксе; и (3) као, дискусионе за дискусију одабраних тема из пређеног градива;
Оцена знања (максимални број поена 100)
Завршни испит
поена
Предиспитне обавезе
поена
активност у току предавања
20
писмени испит
колоквијум-први
15
усмени испит
50
колоквијум-други
15
100
укупно

