Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм
ПРАВО
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Основне академске студије првог нивоа
Назив предмета
Стварно право
Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ
6 Статус предмета (обавезни/изборни)
Услов
Испуњење предиспитних обавеза
Циљ
предмета

Обавезни

Упознавање студената са основним појмовима из стварног права, посебно са правом својине као
централним појмом стварног права, али са другим правним стварима изведеним из права својине, са
посебним освртама позитивног права.

Оспособљеност студената да разумеју стварна права у правном поретку због њиховог значаја за
Исход
економски правни промет, обезбеђење потраживања и евиденцију непокретности. Право својине
предмета
разрадити у практичном смислу кроз вежбе власникових овлашћења.
Садржај предмета

Теоријска
настава
Практична
настава
(вежбе,
ДОН,
студијски
истраживачки рад)
Литература
1
2

Стварно право у објективном и субјективном смислу; појам и подјела ствари; хартије од вриједности; појам и
врсте државине; стицање права својине; одржај; прираштај; заштита права својине; разни облици својине;
појам и врсте службености; појам и врсте заложног права; законско и уговорно право; закупчево право;
станарско право; земљишнокњижни систем; евиденција непокретности и значај; фикција апсолутне
тачности; тапије.

Савладавање вештине примене позитивноправних норми на конкретне случајеве, стварне или
конструисане за потребе наставе; анализа случајева из судске праксе; утврђивање и провера
теоријског знања.
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Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе
ДОН
Студијски истраживачки рад
Остали часови
2
2
Методе
извођења
Примењују се вербално-текстуална и илустративно-демонстративна метода, метода израде
наставе
реферата, семинарских радова и пројеката, као и метода „корак по корак".
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
поена
активност у току
предавања
8 писмени испит
практична настава
7 усмени испит
колоквијуми
20 (10+10)
семинари
15

50

