
7 Статус предмета (обавезни/изборни) Обавезни
Услов

Циљ
предмета

Исход
предмета

Теоријска
настава

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

1
2
3

4

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

Предмет има за циљ упознавање студената са основним појмовима из грађанског права, 
Развијање научних сазнања о структури грађанскоправне области, о принципима
регулисања грађанскоправних односа и њиховом значају; овладавање методама,
процесима и поступцима истраживања грађанскоправних принципа и института;
овладавање специфичним правним вештинама у систему грађанскоправне заштите
имовинских и неимовинских права; развијање креативних способности ради
унапређења правних односа између субјеката приватно правних односа и ради
учествовања у планирању и анализи развоја института грађанског права

Садржај предмета
Појам, предмет,систематика и извори имовинског права; правни субјекти и њихова 
способност; место грађанског права у систему права; субјективна грађанска права; правни 
послови, врсте, настанак, промена и престанак грађанскопрованог односа; имовина и 
имовинска маса; тумачење права; заступништво;хартије од вредности; злоупотреба права; 
дејство протека времена на имовинска права; вршење и заштита субјективних права; стицање 
и престанак имовинских права; велике грађанске кодификације; објекти грађанског права.                                  

                          

И. Бабић, Уводу у грађанско и стварно право, Правни факултет:Службени гласник, Београд, 
2012. године

В. В. Водинелић, Грађанско право: увод у грађанско право и општи део грађанског права, 
Правни факултет Универзитета Унион: Службени гласник, Београд, 2014.

Д. Стојановић, О. Антић, Увод у грађанско право, Правни факултет, Београд, 2004. године.

ПРАВО

Испуњење предиспитних обавеза
Број ЕСПБ

Овладавањем програма Увод у грађанско право, кроз планиране активности и облике наставе 
студенти ће познавати изворе грађанског права и усвојиће знања о структури и природи 
института грађанског права, владаће појмовима и институтима грађанског права и користиће 
стручну терминологију, разумеће грађанскоправно окружење у систему европског 
континенталног правног система, његову правну логику и однос грађанског права са сродним 
гранама права, развиће способност да компетентно и аргументовано дисктују о 
приватноправним односима у друштву.

Обухвата: обраду основних грађанско правних односа, разраду елемената правног посла,  
разраду елемената  субјективног права и решавањем проблемских задатака и практичних 
случајева и анализирање судксе праксе. 

Спецификација предмета за књигу предмета

Литература
О. Станковић, В. В. Водинелић, Увод у грађанско право, Номос, Београд, 2014. године.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Заједнички
Основне академске студије првог нивоа
Увод у грађанско право

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

поена Завршни испит поена

8 писмени испит
7 усмени испит 50

20
15

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Предавања, вежбе, семинари, индивидуалне консултације, истраживачки пројекат, активан и 
интерактиван метод рада са студентима.
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