Табела 5.2Спецификација предмета Шифра:П.З.1.О.10
Студијски програм/студијски програми: Општеправни;
Врста и ниво студија: Основне академске студије; Студије првог степена
Назив предмета: Увод у грађанско право
Наставник (Име, средње слово, презиме):Рок Ф. Лампе
Сарадник: Бојан М. Коцић
Статус предмета: Обавезни предмет на основним академским студијама,III семестар
Број ЕСПБ: 5
Услов: Положен испит из предмета Историја правних институција
Циљ предмета:
Упознавање са основним знањима о грађанском праву, његовим основним појмовима, који представљају
основу правне терминологије за породицу грађанскоправних наука. Усвајање знања о изворима
грађанског права, тумачењу и попуњавању правних целина., својини, појму физичког лица у грађанском
праву, субјекту и објекту физичког лица, заступању, роковима.
Исход предмета:
Студент би требало да може правилно да се користи правном терминологијом која се односи на породицу
грађанскоправних наука; да може да покаже детаљно разумевање основних појмова грађанског права као
што су субјекти имовинскоправног односа, физичка и правна лица, имовинскоправни однос, правни
посао; да уме да дефинише појам стварног права и наведе врсте стварног права; да уме да деифнише
појам и садржину права совјине као и да наведе и објасни основне врсте својине.
Садржај предмета:
• Појам, предмет, систематика, метод и извори имовинског права
• Субјекти имовинскогправног односа: појам, физичка и правна лица, имовинскорпавни однос
• Правни послови: појам и дејство, разграничење, подела правних послова, модификација правног
просла, састојци правног посла
• Заступање: Појам, дејство, врсте
• Неважећи правни послови: ништави и рушљиви правни послови
• Злоупотреба права
• Дејство протека времена на имовинска права
• Вршење и заштита субјективних права
• Стицање и престанак имовинских права
• Појам и обележја стварног права
• Подела стварних права, Хартије од вредности, Легитимациони знаци
• Државина, Субјекти државине, Предмет државине, Врсте државине, Прибављање и губитак
државине, Заштита државине
• Право својине: Појам права својине, Садржина права својине, Ограничења права својине,
Стицање права својине, Престанак и заштита права својине, Сусвојина, Заједничка својина,
Етажна својина, Државна својина, Друштвена својина
• Стварно право на туђој ствари: право службености, Заложно право,
• Земљишни регистри
• Уписи у земљишне књиге; Тапијски систем
Литература:
а) основна: Бабић И.: Основи имовинског права, Службени Гласник, Београд, 2003; Бабић И.: Увод у
грађанско и стварно право, Пројурис, Београд, 2005.
б) додатна: Николић, Д.: Увод у систем грађанског права, Правни факултет, Нови Сад, 2001;
Попов, Д.: Грађанско право (Општи део), Службени гласник, Београд, 2001;.
Остали часови
Број часова активне наставе
Предавања:
Вежбе:
Други облици
Студијски истраживачки /
2x15=30
2x15=30
наставе: /
рад: /
Методе извођења наставе: Усмена предавања илустрована у Power Point-u, Индивидуални и групни
радови, интерактивни облици наставе, презентације, дискусионе групе
Оцена знања (максимални број поена 100)
Завршни испит
поена
Предиспитне обавезе
поена
присуство и активност на
писмени
испит
10
предавањима
50
присуство и активност на вежбама
усмени испт
10
колоквијуми I и II
20
семинарски рад
10

