
Правни факултет Универзитета у Београду 

ОБЛИГАЦИОНО ПРАВО 
РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА ЗА 2020/2021. ГОДИНУ 

ПРВА НЕДЕЉА (проф. др Марко Ђурђевић) 
уторак, 5. октобар; 3 часа 

Појам и правне особине облигације; Облигациони однос; Облигационо право: 
појам, предмет и место у систему грађанског права; Извори облигационог 
права; Закон као извор облигационог права; Закон о облигационим односима; 
Начела Закона о облигационим односима. 

среда, 6. октобар; 2 часа 

Подела облигација (општи поглед); Цивилне и натуралне облигације; Позитивне 
и негативне облигације; Облигације циља и облигације средства; Тренутне и 
трајне облигације 

четвртак, 7. октобар; 2 часа 

Новчане и неновчане облигације 

 

ДРУГА НЕДЕЉА (проф. др Марко Ђурђевић) 
уторак, 12. октобар; 3 часа  

Алтернативне, факултативне и кумулативне облигације; Дељиве и недељиве 
облигације; Солидарне облигације 

среда, 13. октобар; 2 часа 

Извори облигација (општи поглед); Уговор као извор облигација; Појам 
уговора; Начела уговорног права 

четвртак, 14. октобар; 2 часа 

Слобода уговарања; Ограничења слободе уговарања; Консенсуализам  

 

ТРЕЋА НЕДЕЉА (проф. др Марко Ђурђевић) 
уторак, 19. октобар; 3 часа 

Подела уговора (општи поглед); Именовани и неименовани уговори; Формални 
и неформални уговори; Једнострано-обавезујући и двострано-обавезујући 
уговори; Комутативни и алеаторни уговори 

среда, 20. октобар; 2 часа 

Теретни и доброчини уговори; Уговори с трајним и уговори с тренутним 
извршењем престација; Уговори закључени с обзиром на личност и уговори 
закључени без обзира на личност уговорника 
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четвртак, 21. октобар; 2 часа 

Уговори по приступу; Закључење уговора (општи поглед); Способност 
уговарања 

 

ЧЕТВРТА НЕДЕЉА (проф. др Марко Ђурђевић) 
уторак, 26. октобар; 3 часа 

Сагласност воља ; Преговори; Одговорност за прекид преговора; Предуговор 

среда, 27. октобар; 2 часа 

Понуда за закључење уговора; Општа понуда; Позив на понуду 

четвртак, 28. октобар; 2 часа 

Прихвање понуде; Време и место закључења уговора; Сагласност трећег лица за 
закључење уговора 

 

ПЕТА НЕДЕЉА (проф. др Марко Ђурђевић) 
уторак, 2.новембар; 3 часа  

Неспоразум; Недостаци сагласности (заблуда, превара, принуда); Предмет 
уговора 

среда, 3. новембар; 2 часа 

Кауза (основ) 

четвртак, 4. новембар; 2 часа 

Форма уговора; Додатак: Електронска и јавнобележничка форма 

 

ШЕСТА НЕДЕЉА (проф. др Марко Ђурђевић) 
уторак, 9. новембар; 3 часа 

Дејства уговора међу уговорницима и према трећим лицима; Уговор у корист 
трећег лица; Тумачење уговора; Посебна дејства теретних уговора (општи 
поглед); Одговорност за материјалне недостатке испуњења 

среда, 10. новембар; 2 часа 

Одговорност за правне недостатке испуњења; Прекомерно оштећење; 
Зеленашки уговор 
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СЕДМА НЕДЕЉА (доц. др Милош Вукотић) 
уторак, 16. новембар; 3 часа  

Престанак уговора (општи поглед); Неважност уговора; непостојећи уговори; 
Апсолутно ништави уговори; делимична ништавост; Конверзија; Релативно 
ништави уговори; конвалидација 

среда, 17. новембар; 2 часа 

Раскид уговора (општи поглед); Споразумни раскид; Раскид уговора због 
неиспунења; Додатак: Одустанак у уговорном потрошачком праву 

четвртак, 18. новембар; 2 часа 

Раскидање или измена уговора због промењених околности; Немогућност 
испуњења; Протек времена и отказ; Смрт физичког лица односно престанак 
правног лица 

 

субота, 20. новембар; 3 часа (проф. др Марија Караникић Мирић) 
(одрађује се уторак 4. јануар 2022. год) 

Проузроковање штете као извор облигација; Основ одговорности; плуралитет 
основа грађанскоправне одговорности; Услови за заснивање одговорности; 
Општи грађанскоправни деликт; Кривичноправна и грађанскоправна 
одговорност; Уговорна и вануговорна одговорност; Основна обележја српског 
одштетног права 

 

ОСМА НЕДЕЉА (проф. др Марија Караникић Мирић) 
уторак, 23. новембар; 3 часа 

Субјективна одговорност за штету: појам и услови; Имовинска штета; 
Неимовинска штета; Субјективна и објективна концепција неимовинске штете;  

среда, 24. новембар; 2 часа 

Узрочно-последична веза као услов одговорности у грађанском праву 

четвртак, 25. новембар; 2 часа  

Кривица у грађанском праву: појам, схватања о кривици; Степеновање кривице; 
начело интегралне накнаде; Оборива законска претпоставка кривице; 
Противправност  

субота, 27. новембар; 2 часа (одрађује се среда 5. јануар 2022. год) 

Одговорност за другога (општи поглед); Одговорност за малолетнике; 
Одговорност старалаца за штићенике  
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ДЕВЕТА НЕДЕЉА (проф. др Марија Караникић Мирић) 
уторак, 30. новембар; 3 часа 

Одговорност послодавца за запосленог; Одговорност правног лица за своје 
органе; Појам објективне одговорности; Општа норма о објективној 
одговорности 

среда, 1. децембар; 2 часа 

Одговорност за штету од опасне ствари или опасне делатности; Основ и услови 
за заснивање објективне одговорности; Претпоставка узрочности 

четвртак, 2. децембар; 2 часа  

Ослобођење од објективне одговорности; Посебни облици објективне 
одговорности (општи поглед) 

субота, 4. децембар; 2 часа (одрађује се четвртак 6. јануар 2022. год) 

Одговорност за штету од грађевине; Одговорност за штету од животиње 

 

ДЕСЕТА НЕДЕЉА (проф. др Марија Караникић Мирић) 
уторак, 7. децембар; 3 часа 

Одговорност за штету од производа с недостатком; Одговорност у случају удеса 
изазваног моторним возилом у покрету; Посебни случајеви одговорности за 
штету (општи поглед) 

среда, 8. децембар; 2 часа 

Одговорност за штету изазвану актима јавног политички мотивисаног насиља; 
Одговорност организатора приредбе;  

четвртак, 9. децембар; 2 часа 

Одговорност због ускраћивања неопходне помоћи; Одговорност у вези с 
обавезом закључења уговора; Одговорност у вези с вршењем послова од општег 
интереса 

 

ЈЕДАНАЕСТА НЕДЕЉА (проф. др Марија Караникић Мирић) 
уторак, 14. децембар; 3 часа 

Накнада имовинске штете; Накнада неимовинске штете 

среда, 15. децембар; 2 часа 

Остали извори облигација (општи поглед); Правно неосновано обогаћење 

четвртак, 16. децембар; 2 часа 

Незвано вршење туђих послова; Једнострана изјава воље као извор облигација 
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ДВАНАЕСТА НЕДЕЉА  
уторак, 21. децембар, 3 часа 

Промена субјеката (општи поглед); Уступање уговора; Промена повериоца; 
Посебни случајеви промене повериоца; Асигнација 

среда, 22. децембар; 2 часа 

Промена дужника 

 

четвртак, 23. децембар; 2 часа (доц. др Милош Вукотић) 

Обезбеђење потраживања (општи поглед); Јемство 

 

ТРИНАЕСТА НЕДЕЉА (доц. др Милош Вукотић) 
уторак, 28. децембар; 3 часа 

Уговорна казна; Одустаница; Капара, кауција 

среда, 29. децембар; 2 часа 

Престанак облигација (општи поглед); Испуњење 

четвртак, 30. децембар; 2 часа 

Пребијање или компензација; Отпуштање дуга; Пренов; Сједињење 
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