Табела 5.2Спецификација предмета Шифра:П.З.1.О.19
Студијски програм/студијски програми: Општеправни;
Врста и ниво студија: Основне академске студије; Студије првог степена
Назив предмета: Облигационо право
Наставник (Име, средње слово, презиме):Александар В. Радованов

Сарадник: Кристина С.
Бенка
Статус предмета: Обавезни предмет на основним академским студијама, V семестар
Број ЕСПБ:8
Услов: Положен испит из предмета Увод у грађанско право
Циљ предмета:Стицање знања о правним односима који настају у промету роба и услуга и
потраживањима која настају у промету. Због општег значаја који има, облигационо право се
сматра”општим делом свих права”.
Исход предмета: Студент би требало да може да дефинише основне појмове облигационог права,
(облигације, облигациони однос, уговор и остале изворе облигационог односа); да уме да сачини основне
врсте облигационих уговора; да може да приликом анализе текста различитих уговора идентификује и
објасни основне елементе садржине поменутих уговора.
Садржај предмета:
• Општи део: Значење појмова-облигационо право, облигација, облигациони однос;
• Уговор као извор облигационих односа (појам, услови, врсте, неважећи, престанак);
• Тумачење уговора
• Дејство уговора
• Посебна дејства теретних уговора
• Закључивање уговора: преговори, понуда, прихват понуде
• Проузроковање штете (одговорност, кривица, противправност, искључење одговорности)
• Одговорност за опасне ствари и делатности
• Накнада штете
• Остали извори облигација
• Стицање без основа; Незвано вршење туђих послова; Јавно обећање награде
• Дејства облигационих односа, осигурање испуњења, доцња;
• Гашењеоблигација испуњење или исплата,
пребијање,опроштајдуга,новација,конфузија,застарелост,преклузија;
• Облигације са више дужника или поверилаца;
• Замена субјекта облигационог односа(уступање потраживања,преузимање
дуга,асигнација,законска суброгација);
• Посебни случајеви одговорности
• Једнострана изјава воље
• Замена субјеката у обликацији
• Застарелост
• Престанак облигација
• Посебни део: Уговор о продаји, Уговор о размени, Уговор о поклону, Уговор о зајму, Уговор о
остави, Уговор о послузи, Уговор о ортаклуку, Уговор о закупу, Уговор о делу, Уговор о
пуномоћству, Уговор о доживотном издржавању.
Литература:
а) основна: Радишић, Ј.: Облигационо право, Номос, Београд, 2004., Антић О.: Облигационо право,
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Остали часови
Број часова активне наставе
/
Предавања:
Вежбе:
Други облици
Студијски
3x15=45
2x15=30
наставе: /
истраживачки рад: /
Методе извођења наставе: Предавања, вежбе, студијска група, стручна група, семинарски радови,
консултације, судска пракса, вежбе гостујућих истакнутих стручњака из праксе.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Завршни испит
поена
Предиспитне обавезе
поена
присуство и активност на предавањима
писмени испит
10
30
присуство и активност на вежбама
усмени испт
15
колоквијуми I и II
20
семинарски рад
25

