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

Обавезни

Упознавање студената са основним појмовима из права као и са значајем цивилног права за сигурност
правног и економског промета. Развијање практичних вештина у разумеваwу односа грађанског са другим
гранама права, поготово кривичног и уставног права.

Оспособљеност студената да разумejу теоријско и практично значење права за стабилност
укупних друштвених односа преко основних правних института. Схватање својине као базног
друштвеног односа за свеукупност друштвених односа у друштву. Разумевање стварних и
Исход
облигационих права у правном поретку.
предмета
Садржај предмета
Појам, предмет, систематика и извори имовинског права; правни субјекти и њихова способност;
субјективна грађанска права; правни послови, врсте, настанак и престанака; имовина и
имовинска маса; тумачење права; заступништво; злоупотреба права; дејство протека времена на
имовинска права; вршење и заштита субјективних права; стицање и престанак имовинских права;
Теоријска
велике грађанске кодификације; евиденција стварних права.
настава
Практична
настава
(вежбе,
ДОН,
студијски
истраживачки рад)
Литература
1
2
3

Обухвата: обраду основних грађанско правних односа, разраду елемената правног посла,
разраду елемената субјективног права.
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године
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе
ДОН
Студијски истраживачки рад
Остали часови
2
2
Примењују се вербално-текстуална и илустративно-демонстративна метода, метода израде
Методе
реферата, семинарских радова и пројеката, као и метода „корак по корак".
извођења
наставе
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
семинари
15

50

