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

Обавезни

Упознаванје студената са најважнијим појмовима, категоријама и институтима цивилног права које су
створили Римљани током дуге историје своје владавине. Нагаласак давати само на оне институте који су
преживели векове и данас су присутни у позитивном праву. Наравно, реч је, пре свега, о институтима
стварног, облигационог и наследног права. Савладавши те институте римског права, студенти ће боље
разумети и једноставније савладати стварно, облигационо и наследно право.

Циљ
предмета

Оспособљавање студената да историју римске државе и права посматрају у узрочнопоследичној вези са историјским променама које су се нужно дешавале, те да схвате да су бројни
Исход
институти цивилног права опстајали упоркос времену, управо због своје универзалности и
предмета
искуства које је у њих уткао луцидни римски геније на основама приватне својине.
Садржај предмета
У оквиру предмета Римско право изучава се историја настанка римске државе, као и фазе њеног развоја.
Део који обрађује рецепцију римског права даје објашњене разлога изучавања Римског права, као и пут
којим су римски институти постали основ цивилног права. Потом следи област статусниог права, породичног
права, судског поступка, стварног права, наследног права и облигационог права. На крају се говори о
доприносу Римског права историји цивилизације.

Теоријска
настава
Практична Вежбање латинске терминологије;
настава
- Састављање елемената тужбе (акцио) по формуларном поступку
(вежбе,
- читање и препричавање
ДОН,
- вежбање из дигеста појединих фрагмената
студијски
- упоређивање модела разних врста контрактуса по њиховим саставним елементима
истраживачки рад)
Литература
1 О. Станојевић, Римско право, Досије студио, Београд, 2010. године.
2 М. Милошевић, Римско право, Правни факултет, Београд, 2016. године
3 Е. Станковић, С. Владетић, Римско право, Правни факултет, Крагујевац, 2014. год.
4 А. Маленица, Наташа Деретић, Римско право, Нови Сад, 2011. год.
5
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе
ДОН
Студијски истраживачки рад
Остали часови
3

3

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
семинари
15

50

