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Овај план извођења вежби је оквирног, информативног карактера. 

Промене у његовом спровођењу су могуће и зависе од објективних околности 

током семестра.   

С обзиром на околност да свака група има један двочас недељно, због 

обима материје и изузетно малог броја расположивих часова, није могуће све 

наставне јединице обрадити на вежбама.  

 Због тога се, начелно, обрађују само овим планом предвиђене наставне 

јединице.  

 Од студената се, међутим, очекује да сами припремају и преосталу испитну 

материју а руководилац вежби им је на располагању за одговоре на сва питања 

или нејасне области у терминима за консултације.  

 Колоквијуми укључују, како материју обрађену на вежбама, тако и 

преосталу материју која није посебно обрађивана или је обрађена на 

предавањима а студенти је морају припремити самостално. Колоквијумско 

градиво обухвата само текст у уџбенику штампан крупнијим словима.   

Студент, који успешно савлада оба колоквијума, ослобођен је у потпуности 

писаног дела испита. 

Студент, који не савлада I колоквијум, у обавези је да полаже и писани део 

испита у дану одређеном испитним распоредом. Том приликом полаже целокупно 

градиво Римског приватног права. 

Студент, који успешно савлада I колоквијум, а не савлада II, у обавези је да 

полаже и писани део испита у дану одређеном испитним распоредом. Том 

приликом је ослобођен дела градива који је положио на првом колоквијуму. 

Први колоквијум планиран је за понедељак, 13. новембар  

Други колоквијум предвиђен је за суботу, 23. децембар. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



час недеља области обраде напомена 

1. 3 - 4. X / 

Упознавањe са 

планом извођења 

вежби 

2. 10 - 11. X 

Грађански судски поступак; 

Редовни поступак; 

Легисакциони поступак; 

Формуларни поступак 

обрада 

3. 17 – (18.) X 
Actio и друга процесна средства; 

Ванредни поступак 
обрада, утврђивање 

4. 24 - 25. X 

Стварно право; Појам; Особине; 

Врсте, порекло и развој; Ствари; 

Possessio 

обрада 

5. 31. X – (1. XI) 

Својина; Појам; Врсте; 

Деривативно и оригинарно стицање; 

Одржај и Usucapio  
обрада, утврђивање 

6. 13. XI / I КОЛОКВИЈУМ 

7. 14 - 15. XI 

Својинске тужбе; 

Преторска својина; Службености; 

Заложно право 
обрада, утврђивање 

8. 18. XI 

Облигационо право; Правна природа; 

Предмет облигације; Накнада штете; 

Доцња 
обрада, утврђивање 

9. 21 - 22. XI 
Субјекти облигација; 

Гашење облигација 
обрада 

10. 25. XI 
Извори облигација; Контракти; 

Stipulatio; Реални контракти; 
обрада 

11. 5 – (6.) XII 
Консенсуални контракти; 

Неименовани контракти 
обрада, анализа 

извора, утврђивање 

12. 12 – 13. XII 
Pacta; Квазиконтракти;  

Деликти; Квазиделикти 
обрада, анализа 

извора, утврђивање 

13. 19. – 20. XII 

Наследно право; Тестамент; 

Интестатско наслеђивање; Нужно 

наследно право; Стицање наслеђа и 

положај наследника; 

Сингуларне сукцесије mortis causa 

обрада 

14. 23. XII / II КОЛОКВИЈУМ 

15. 26. – 27. XII / 

резултати и 

закључивање 

оцена 

 


