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Назив предмета       Увод у грађанско право
Наставник који учествује на предмету:Проф.др Станка Стјепановић
Асистент: 
Предмет Увод у грађанско право се као обавезан изводи на општем смјеру 
основних академских –додипломских студија  права у трајању од 8 семестара. 
Број ECTS БОДОВА 7
Настава се изводи у другом семестру (љетном)
Број часова предавања недељно 3  ; вјежби 2
Циљеви изучавања предмета:У овом предмету студенти се упознају са основним 
појмовима  грађанског права.Студентима треба да стекну основна знања о 
најзначајнијим правним институтима релевантним за грађанскоправну 
област.Анализа ових института праћена је многим питањима чије познавање треба 
пслужити студентима као темељно знање за касније изучавање стварног и 
облигационог  права   у праву Републике Српске и упоредном законодавству
Метод наставе и савладавања градива:Предавања подразумијевају интерактивно 
учешће студената у виду дискусија о питањима из материје која се излаже, њихове 
илустрације  примјерима  из  судске  праксе,  постављања  питања  професору  и 
излагања мишљења и ставова у погледу конкретне проблематике.Први Колоквијум 
студенти   пишу у  седмој  недељи,  а  други у  дванаестој  недељи.Семинарски  рад 
може урадити студент из тема које се обрађују на предавањима.Вјежбе се базирају 
на рекапитулацији градива , анализи случајева из судске праксе   и индивидуалним 
рјешавањима  задатака  кроз  тест  провјере  знања. 
Условљеност  приступања  завршном  испиту:положени  испити  из  предмета 
Увод у право и Римско право

  Садржај  предмета
                           Предавања                                                                 Вјежбе 
1 недеља  Упознавање студената са 
облицима праћења рада,терминима 
провјере знања,карактером и садржином                                                  ххххххххххххх 
завршног испита,структуром укупног 
броја поена и начином формирања оцјене                                               хххххххххх 
Предмет и метод грађанског права 
Мјесто грађанског права у општем 
систему   права                                                                                                  хххххххх 
Разграничење грађанског  од осталих 
грана права                                                                                                   
2 недеља  Кодификације грађанског права                                      Грађанско право и 
код нас и у свијету                                                                                приватно право 
Извори грађанског права                                                                      Систем грађанског права 
Примјена и тумачење  правних норми                                                Аутономија воље  
3.недеља  Правни субјекти                                                         Општи имовински 
Правна способност физичких лица                                            законик за Књажевину 
Пословна способност физичких лица                                       Црну Гору 
Деликтна способност физичких лица                                        Француски грађански 
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Атрибути физичког лица                                                              законик 
Парнична способност                                                                 Тест  провјере знања   
4.недеља Појам и особине правних лица                                Страначка способност 
Теорије о правним лицима                                                          Деликтна способност 
Врсте правних  лица                                                                          Објективна одговорност 
Постанак и престанак правних лица                                               (анализа случаја из судске 
Правна и пословна способност правних лица                                 праксе)                  
5.недеља   Деликтна способност правног лица                  Правна лица јавног и приватног 
Индивидуализација правних лица                                          права 
Разликовање правних лица од других имовинских  заједница  Престанак правног лица  
6.недеља  Појам и садржај грађанскоправног односа           Организација и органи правног 
Појам и садржина субјективног права                                       лица 
Правно стање                                                                               Правни положај или статус 
Апсолутна и релативна права                                                  Ауторско право 
Класификациј апсолутних  права                           
7.недеља Преносива и непреносива права                         Стварна права 
Самостална и несамостална права                                        Право на жиг 
Права која су коначно настала                                               Тест провјере знања 
Колоквијум          
8.недеља Вршење и заштита права                                Забрана злоупотребе права 
Временске границе у вршењу субјективних                 Застарјелост  самог права 
права                                                                                  Прекид застарјевања 
Потраживања накнаде штете
9.недеља Правне чињенице                                                  Правне претпоставке 
Стицање права                                                                         Деривативно стицање   
10.недеља  Појам и елементи правног посла               Тумачење изјаве воље 
Врсте правних послова                                                    Теретни и доброчини правни послови 
Непостојећи правни послови                                           Двострани правни послови
11.недеља  Ништави правни послови                           Рушљиви правни послови (анализа 
Посљедице неважности правних послова                       случајева из судске праксе 
Побијање  правних  послова                                            Тест провјере знања
12.недеља Модалитети правних  послова                       Рачунање рокова 
Заступништво 
Грађанскоправни деликт                                                   Статутарно заступништво 
Колоквијум                                                                       (анализа  Статута Универзитета)
13.недеља Штета                                                               Накнада штете (примјер из судске 
Кривица штетника                                                                  праксе) 
Узрочна веза                                                                       Одговорност  за  другога 
Накнада нематеријалне штете 
Објекти грађанског  права                                         
14.недеља  Појам ствари                                                            Подјела ствари 
Хартије од вриједности                                                                 Људске радње 
Функције имовине                                                                   Тест провјере знања 
Карактеристике имовине                                
  15.недеља       Овјера семестра и  пријављивање  испита 
Предавања држи предметни наставник  Проф др Станка Стјепановић ,а вјежбе на свим 
групама држи   асистент 
Консултације послије сваког предавања држи Проф др Станка Стјепановић 
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Обавезна литература 
1.Стојановић-Антић ,Увод у грађанско право,Правни факултет Београд 2004. 
Допунска литература  1.Гамс др Андрија,Увод у грађанско право    2Визнер др 
Борис,Грађанско право,Загреб 1962.  
3..Др Станка Стјепановић,Системи деобе имовине брачних другова     Универзитет у 
Источном Сарајеву Правни факултет ,2008. 
Начин провјере знања и оцјењивање
Оцјењивање и вредновање рада студента врши се у складу са Статутом Универзитета у 
Источном Сарајеву и Правилима студирања на првом циклусу студија и Правилника 
Правног факултета Пале о вредновању и оцјењивању предиспитних 
активности,организацији завршног испита и формирању закључне оцјене. 
Да би могао приступити  на завршни испит, који је обавезно усмени ,студент мора  имати 
минимално 26 поена  из предиспитних обавеза .У току предиспитних обавеза студенти 
могу максимално остварити 50 поена.Предиспитне обавезе се студенту вреднују на 
слиједећи начин : 1.присуствовање предавањима,  ПП, максимално 10 поена 
2.активности на вјежбама,ПВ, максимално 10 поена 
3.колоквијуми  К1+К2 ,сваки максимално  6    поена  , оба заједно максимално 12 поена 
4.тест провјере знања ,ТПЗ, максимално 3 поена 
5.семинарски рад  ,СЕМ,максимално  6 поена 
Коловијум се пише 45 минута (један школски час) и има  шест  питања .Потпун одговор на 
питање доноси максимално 1 поен , а сматра се да је студент положио колоквијум ако 
оствари 3 поена   Тест провјере знања се састоји од три питања и пише се 20 минута .Сваки 
правилан одговор на питање доноси један поен.Укупно се ради у току семестра четири 
теста провјере знања , тако да студент по овој основи може остварити максимално 12 поена 
у предиспитним обавезама
                   Условљеност приступања завршном испиту:положени испити из предмета 
Увод у право и Римско право 
Завршни испит ЗИ је обавезан и  доноси максимално 50 поена 
Укупни број поена израчунава се збрајањем поена из предиспитних активности и  поена 
остварених на завршном испиту  тако да студент пролазну оцјену(шест) може добити  ако 
из предиспитних активности  и завршног испита оствари укупно  51-60 поена. Оцјену 
седам студент може добити ако укупно оствари 61 - 70 поена.Оцјену осам може добити ако 
сакупи 71-80 поена.Оцјену девет студент може добити ако оствари 81-90 поена.Оцјену 
десет може добити ако оствари 91-100 поена  .
                                         Табела активности, поени и оцјењивање
                                      УВОД  У  ГРАЂАНСКО  ПРАВО          Семестар II 
број часова :Предавања (П) 3+Вјежбе(В) 2                                                         ECTS 7 
Број поена :   50 (Предиспитне обавезе  ПИ )   +  50(Завршни испит ЗИ )  = 100(Укупан број 
поена)

Расподјела и додјељивање поена на предиспитне активности

Предиспитне обавезе            Поени 
Мин                  Макс

активност у току 
предавања           ПП

5                      10

Присуство вјежбама ПВ 5                       10
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Тестови провјере знања 
ТПЗ

1                      12

колоквијум К1
Колоквијум К2

3                       6 
3                        6

Семинарски рад СЕМ  2                        6

                                  

                         ИСПИТНА ПИТАЊА ИЗ УВОДА У ГРАЂАНСКО ПРАВО 

1.Предмет и метод грађанског права 
2.Подјела на приватно и јавно право у нашем правном систему
3.Однос грађанског и трговинског права 
4.Француски грађански законик 
5.Аустријски грађански законик 
6.Општи имовински законик за Књажевину Црну Гору 
7.Грађански законик за Краљевину Србију 
8.Њемачки грађански законик 
9.Швајцарски грађански законик 
10.Англосаксонско грађанско право 
11.Извори грађанског права 
12.Врсте грађанско правних норми 
13.Временско, просторно и персонално важење грађанскоправних норми 
14.Аналогија као метод тумачења грађанског права 
15.Правна способност физичких лица 
16.Страначка способност 
17.Пословна способност 
18.Парнична способност
19.Проглашење несталог лица за умрло 
20.Деликтна способност малољетника 
21.Деликтна способност пунољетних лица 
22.Објективна одговорност 
23.Атрибути физичког лица 
24.Органи правног лица 
25.Негаторске теорије о правним лицима
26.Афирмативне теорије о правним лицима 
27.Правна лица јавног и приватног права 
28.Удружење и установе 
29.Постанак правних лица 
30.Престанак правних лица
31.Правна способност правних лица 
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32.Пословна способност правних лица 
33.Деликтна способност правних лица 
34.Атрибути правног лица 
35.Појам и садржина субјективног права 
36.Правна моћ 
37.Правно стање
38.Правни положај или статус 
39.Апсолутна и релативна права 
40.Лична права 
41.Ауторско право 
42.Право индустриске својине 
43.Проналазачко право-право на патент
44.Право на жиг 
45.Право на географску ознаку поријекла производа 
46.Забрана злоупотребе права 
47.Преклузивни рокови 
48.Застарјелост 
49.Застарјелост повремених потраживања
50.Застарјелост потраживања накнаде штете 
51.Једногодишњи рок застарјелости 
52.Застарјелост потраживања утврђених судском одлуком 
53.Рокови застарјелости код уговора о осигорању
54.Застој застарјевања  
55.Прекид застаревања 
56.Правне чињенице 
57.Основи и начин стицања права 
58.Престанак и промјена права
59.Елементи правног посла 
60.Чинови воље, саопштења и реални акти 
61.Правне радње 
62.Изјава воље 
63.Кауза 
64.Једнострани, двострани, и вишестрани правни послови 
65.Теретни и доброчини правни послови 
66.Правни послови обвезивања и располагања 
67.Каузални и апстрактни правни послови 
68.Формални и неформални правни послови 
69.Правни послови међу живима и правни послови за случај смрти 
70.Фидуцијарни правни послови 
71.Непостојећи правни послови 
72. Ништави правни послови 
73.Рушљиви правни послови 
74.Побијање правних послова
75.Услов као модалитет правног посла 
76.Рок као модалитет правног посла 
77.Налог као модалитет правног посла 
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78.Уговорно заступништво-пуномоћство 
79.Законско заступништво 
80.Судско заступништво 
81.Статутарно заступништво 
82.Грађанско правни деликт 
83.Штета
84.Кривица штетника 
85.Одговорност за другог 
86.Одговорност за опасне ствари и опасне дјелатности 
87.Узрочна веза између штете и штетниковог понашања 
88.Накнада штете 
89.Објект грађанског права 
90.Ствари у промету и ствари ван промета 
91.Непокретне и покретне ствари 
92.Индивидуално одређене ствари и ствари одређене по роду 
93.Замјенљиве и незамјенљиве ствари 
94.Потрошне и непотрошне ствари 
95.Дјељиве и недјељиве ствари 
96.Просте и сложене ствари 
97.Плодови 
98.Новац
99.Хартије од вриједности 
100.Легитимациони папири и знаци
101.Људске радње 
102.Лична добра 
103.Производи људског духа 
104.Појам имовине 
105.Функција имовине 
106.Карактеристике имовине 
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