
9 Статус предмета (обавезни/изборни) Обавезни
Услов

Циљ
предмета

Исход
предмета

Теоријска
настава

Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, 
студијски 
истражива-
чки рад)

1
2
3

4
5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови
3 3

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

8 писмени испит
7 усмени испит 50

20 (1+B150+10)
15

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

По завршетку овог предмета студент ће разумети структуру облигационоправних односа, 
примењиваће принципе регулисања облигационих односа и анализираће  њихов значај, 
овладаће методама, процесима и поступцима истраживања и института уговорног и одштетног 
права, овладаће правним вештинама у систему правне заштите имовинских и неимовинских 
права, развиће креативне способности ради унапређења правних односа између субјеката 

Обухвата: Савладавање методологије решавања облигационоправних (грађанскоправних) 
случајева и на тај начин овладавање вештином тумачења облигационоправних норми и 
вештином критичког вредновања законодавних решења и судске праксе. Савладавање 
методологије уобличавања уговора. 

Оспособљавање студената да препознају, утврде и разликују опште правне појмове и правила 
облигационог права, стицање знања о савременим правним институтима облигационог права и 
савладавање вештине примене облигационоправних норми на конкретни случај. 

Појам и значај облигационог права; настанак, извори, начела и систем облигационог права; 
субјекти, врсте и заштита облигационог односа; основни принципи уговорног права; општи 
услови настанка уговора, форма и тумачење уговора, дејства уговора и престанак уговора, 
врсте уговора, обезбеђење извршења уговорне обавезе; проузроковање штете другоме као 
извор облигационих односа, основи и услови грађанске одговорности, штета, кривица, узрочна 
веза, противправност, одговорност за другога, одговорност за штету изазвану опасном ствари 
и опасном делатношћу, посебни случајеви одговорности за штету, неосновано богаћење, 
незвано вршење туђих послова; једностране изјаве воље; дејство облигационих односа; 
престанак облигационих односа (испуњење, компензација, новација, опроштај дуга, 
сједињење, застаревање тражбина); замена субјеката, уступање потраживања (цесија), 
преузимање дуга, асигнација (упут).
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ПРАВО

Испуњење предиспитних обавеза

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Спецификација предмета за књигу предмета

Примењују се вербално-текстуална и илустративно-демонстративна метода, метода израде 
реферата, семинарских радова и пројеката, као и метода „корак по корак".

Литература
O. Антић, Облигационо право, Правни факултет:Досије студио, Београд, 2014. године

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Заједнички
Основне академске студије
Облигационо право

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