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Студијски програм: Право (240 ЕСПБ) 

Врста и ниво студија: основне академске студије првог степена 

Назив предмета: Облигационо право 

Наставник: Биљана Б. Петровић 

Статус предмета: обавезан 

Број ЕСПБ: 8 

Услов: Уписан пети семестар, одслушан предмет и реализоване предиспитне обавезе 

Циљ предмета:  
Циљ предмета је  упознавање студента са општим принципима и правилима облигационог права, најзначајнијим 
правним институима који уређују облигације; анализа ових института праћена је многим питањима чије познавање 
треба да послужи студентима као темељно знање за примену облигационог норми на конкретан случај. 

Исход предмета:   
Након положеног испита студент је усвојио теоријска знања  из  области облигационог права и савременим правним 
институтима облигационог права; оспособљен да препозна, утврди и разликује опште правне појмове и правила 
облигационог права; савладао вештине примене облигационо правних норми у пракси. 

Садржај предмета:  

Теоријска настава: 
1.Увод у предмет. 2.Појам, значај, развој, систем и извори облигационог права; 3. Основне карактеристике 
облигације и облигационог односа и врсте обавеза; 4.Извори облигационих односа; 5.Дејство облигационих односа; 

6.Гашење облигационих односа; 7.Облигациони односи са више дужника и поверилаца; 8.Замена субјеката 
облигационих односа; 9.Одговорност за проузроковану штету; 10.Општа теорија уговора; 11.Уговор о куповини и 
продаји;  Уговор о поклону;  Уговор о зајму; 12. Уговор о делу; Уговор о превозу; Уговор о налогу; 13.Уговор о 
остави; Уговор о закупу; 14.Уговор о послузи; Уговор о ортаклуку; 15.Уговор о доживотном издржавању; Уговор о 
ангажовању угоститељских капацитета. 

Практична настава: 
 Ближе појашњавање неких од тема које се обрађују на предавањима, са посебним освртом на тумачење 
најзначајнијих правних института који уређују облигације. Симулација судских спорова,  методологија 
уобличавања уговора, 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.Антић, О.,:  Облигационо право, Правни факултет Универзизета у Београду,  Београд, 2009. и каснија издања. 
2.Перовић, С.,: Облигационо право, Правни факултет Универзизета у Београду,  Београд, 1980 и каснија издања.  

Допунска: 
1.Радишић Ј.: Облигационо право- општи део, Номос, Београд, 2000.,  и каснија издања 

2.Закон о облигационим односима 

Број часова  активне наставе Остали часови 

Предавања: 
3 

Вежбе: 
3 

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 

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 правни институти који уређују облигације;  (2) као  показне, за представљање методологије 
уобличавања уговора, анализа случајева из судске праксе идр.; и (3) као, дискусионе за дискусију одабраних тема из 
пређеног градива;   

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 20 писмени испит  

колоквијум-први 15 усмени испит 50 

колоквијум-други 15 укупно 100 
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