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ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У БЕОГРАДУ 

Катедра за грађанско право 

 

Предмет: Грађанско право – Општи део и Стварно право. 

 

План рада на вежбама у школској 2021/22. години 

руководилац - доцент др Снежана Дабић Никићевић 

 

Термин: Петак од 17:10 (амф. IV или online snezana.dabic@ius.bg.ac.rs, 

https://ppma.webex.com/meet/snezana.dabic) 

 

НАПОМЕНА: Вежбе се изводе у јесењем семестру. Свака група за вежбе има један 

двочас недељно. Због обима материје и изузетно малог броја часова, није могуће да се 

све наставне јединице обраде на вежбама. Због тога ће се посебно обрађивати само 

наставне јединице према овом плану (одабране теме). Од студената се, међутим, очекује 

да сами припремају и преосталу испитну материју из уџбеника и других материјала за 

припрему испита, а руководилац вежби ће им бити на располагању за одговоре на питања 

ако су неки делови недовољно јасни. Писане вежбе ће укључивати како материју обрађену 

на вежбама, тако и преосталу материју која није посебно обрађивана и коју студенти 

морају припремити сами, са предавања, из уџбеника, читанке итд. План је 

оријентационог карактера, те руководилац вежби задржава право да од њега одступи. 

 

НЕРАДНИ ДАНИ:  

 

Због обележавања Дана примирја у Првом светском рату у четвртак, 11. новембра 2021. 

године, Факултет неће радити од 11. до 14. новембра 2021. године. 

 

Због прославе новогодишњих и божићних празника Факултет ће бити затворен у периоду 

од 1. јануара 2020. године до 7. јануара 2020. године. године. 

 

НАДОКНАЂИВАЊЕ НАСТАВЕ ЗБОГ ПРАЗНИКА: 

 

Наставне обавезе предвиђене за петак, 12. новембар 2021. године одржаће се у суботу, 6. 

новембра 2021. године. 

 

ОЦЕЊИВАЊЕ: Похађање вежби је обавезно, а може донети од 5 до 30 поена. За уредно 

похађање вежби добија се 5 поена. Свака писана вежба (планиране су две) носи до 10 

поена (0 поена ако је студент није радио). До пет поена добија се за активност током 

вежби.
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ПЛАН РАДА: 

 

1 ЧАС (22. октобар) 

 

УВОД - о вежбама и њиховом извођењу, предмету итд. 

 

О правним субјектима [Уџбеник Станковић-Водинелић: стр. 51-100 (пасуси 114-291); 

Уџбеник Стојановић-Антић: стр. 129-189] 

 

Физичка лица – правна способност. 

 

2 ЧАС (29. октобар) 

 

О правним субјектима [Уџбеник Станковић-Водинелић: стр. 51-100 (пасуси 114-291); 

Уџбеник Стојановић-Антић: стр. 129-189]; Субјективна грађанска права [Уџбеник 

Станковић-Водинелић: стр. 101-131 (пасуси 292-396); Уџбеник Стојановић-Антић: стр. 

191-224]; имовина и правни промет [Уџбеник Станковић-Водинелић: стр.132-141 

(пасуси 397-418) и стр.153-158 (пасуси 453-465); Уџбеник Стојановић-Антић: стр. 401-411 

(имовина), 302-306 (промет)]. 

 

- Физичка лица – пословна и деликтна способност. 

- Субјективна грађанска права - појам; врсте: имовинска и неимовинска, 

преносива и непреносива, релативна и апсолутна; правне моћи (преображајна 

права). 

- Правни промет - појам; сингуларна и универзална сукцесија; транслативан и 

конститутиван пренос; деривативно и оригинaрно стицање; персонална и реална 

суброгација. 

 

3 ЧАС (5. новембар) 

 

Правни послови [Уџбеник Станковић-Водинелић: стр. 159-192 (пасуси 466-555); 

Уџбеник Стојановић-Антић: стр. 309-344]; Модификација правних послова [Уџбеник 

Станковић-Водинелић: стр. 184-192 (пасуси 537-555); Уџбеник Стојановић-Антић: стр. 

342-344]. 

 

- Правни послови - појам; врсте правних послова: једнострани и двострани 

(уговори), теретни и доброчини, каузални и апстрактни, inter vivos и mortis causa, 

формални и неформални (консенсуални); неважећи правни послови: ништави 

правни послови, рушљиви правни послови, непостојећи правни послови, 

конвалидација и конверзија. 

- Модификација правних послова 

 

4 ЧАС (субота 6. новембар) 

 

Материја заступништва [Уџбеник Станковић-Водинелић: стр. 193-208 (пасуси 556-592); 

Уџбеник Стојановић-Антић: стр. 344-348]; протек времена као правна чињеница 

[Уџбеник Станковић-Водинелић: стр. 209-214 (пасуси 593-611); Уџбеник Стојановић-

Антић: стр. 255-262 и 282-291]. 

 

- Заступништво. 

- Протек времена као правна чињеница 
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5 ЧАС (19. новембар) 

 

Грађанскоправни деликти, [Уџбеник Станковић-Водинелић: стр. 215-220 (пасуси 612-

622); Уџбеник Стојановић-Антић: стр. 349-371], вршење и заштита права [Уџбеник 

Станковић-Водинелић: стр. 225-241 (пасуси 631-700); Уџбеник Стојановић-Антић: стр. 

225-255 (вршење) и 292-302 (заштита, ту су и правне чињенице тј. претпоставке и 

фикције)]. 

 

- Грађанскоправни деликти 

- Вршење и заштита права 

 

 

ПИСАНА ВЕЖБА (СУБОТА 20. НОВЕМБАР), ЦЕО ОПШТИ ДЕО 

 

 

6 ЧАС (26. новембар) 

 

Државина [Уџбеник Станковић-Орлић: стр. 33-55], увод и ствари [Уџбеник Станковић-

Орлић: стр. 1-32; Устав и Људскоправни аспект из Читанке]. 

 

- Резултати писмене вежбе 

- Државина (појам и врсте државине; заштита државине – вансудска и судска) 

 

7 ЧАС (3. децембар) 

 

Својина [Уџбеник Станковић-Орлић: стр. 56 – 98 (појам, стицање)]. 

 

- Својина (појам; стицање права својине: на основу уговора са претходним 

власником; стицање од невласника; одржај) 

 

8 ЧАС (10. децембар) 

 

Својина [Уџбеник Станковић-Орлић: стр. 131 – 142 (престанак и заштита); 142 – 179 

(сусвојина, заједничка и етажна својина)]. 

 

- Својина (престанак права својине; заштита својине (својинске тужбе)) 

- Својина (сусвојина- појам, садржина, стицање и заштита; заједничка и етажна 

својина) 

 

9 ЧАС (17. децембар) 

 

Заложно право [Уџбеник Станковић-Орлић: стр. 229 – 269; Закон о регистрованој залози 

(Закон о заложном праву на покретним стварима уписаним у регистар из 2003. године, 

измене из 2005. године)], али треба прећи (ради постављања питања) и службености, које 

се неће посебно обрађивати на вежбама [Уџбеник Станковић-Орлић: стр. 180 – 228].  

 

- Залога (ручна залога- појам, врсте, стицање, заштита и подзалога; залагање 

потраживања и других права) 

- Регистрована залога (појам, врсте, стицање и намирење) 

- Право ретенције 
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10 ЧАС (24. децембар) 

 

Хипотека [Уџбеник Станковић-Орлић: стр. 269 – 285; Закон о хипотеци из 2005. године] 

 

- Хипотека (појам, врсте, стицање, натхипотека и намирење) 

 

 

ПИСАНА ВЕЖБА (СУБОТА 25. ДЕЦЕМБАР), СТВАРНО ПРАВО 

 

 

11 ЧАС - о тачном термину и просторији ће студенти накнадно бити обавештени 

 

РЕЗУЛТАТИ ПИСМЕНЕ ВЕЖБЕ; АНАЛИЗА; ПОТПИСИ И ОЦЕЊИВАЊЕ; ЕВАЛУАЦИЈА 

РУКОВОДИОЦА ВЕЖБИ.  

 


