
Правни факултет Универзитета Унион у Београду 

Вежбе: Основи грађанског и привредног права 

Руководилац вежби: Слободан Вукадиновић 

 

ТЕМА датум излагања 

1. Правно лице и организација, начело правне раздвојености и самосталности, функције 

правног лица  стр. 384-391 

09.03.2017.год. 

2. Врсте правних лица, стр. 392-404 09.03.2017.год. 

3. Елементи правног лица (организационо јединство, идентитет правног лица) и признање 

правног субјективитета правног лица, стр. 404-413 

16.03.2017.год. 

4. Правна, пословна и деликтна способност правног лица, стр. 413-420 16.03.2017.год. 

5. Животиње, стр. 421-426 16.03.2017.год. 

6. Појам и врсте правних чињеница и чињенични скуп, стр. 427-436 23.03.2017.год. 

7. Правни посао – појам, функције, редован случај, теорије, начини изјаве воље, 

перфекција правног посла, стр. 437-444 

23.03.2017.год. 

 

8. Састојци правног посла, стр. 444-449 23.03.2017.год. 

9. Прости и сложени пп; једнострани пп, уговори и заједнички акти; адресовани и 

неадресовани; пп располагања и пп обвезивања, стр. 450-460 

06.04.2017.год. 

10. Теретни и доброчини пп, каузални и апстрактни пп, формални и неформални пп, 

правни послови inter vivos и mortis causa, стр. 460-467 

06.04.2017.год. 

11. Пуноважни и непуноважни правни послови, стр. 467-481 06.04.2017.год. 

12. Заступање и сродне правне установе, стр. 482-495 13.04.2017. год. 

13. Непословне радње: право одговорности, проузроковање штете, субјективна и 

објективна одговорност за штету; неосновано обогаћење и негаторно право, стр. 496-502 и 

524-528 

13.04.2017. год. 

 

14. Уговорна, предуговорна и вануговорна одговорност и општи услови одговорности, 

стр. 502-513 

13.04.2017. год. 

 

15. Посебни услови одговорности, врсте накнаде штете и функције одштетног права, стр. 

513-524 

13.04.2017. год. 

16. Рачунање времена и правни институти код којих је време конститутивна правна 

чињеница, стр. 529- 541 

04.05.2017.год. 

 

17. Грађанско право у систему права, стр. 50-61 04.05.2017.год. 

18. Упоредно грађанско право и историја грађанског права, стр. 61-70  04.05.2017.год. 

19. Извори грађанског права: назив и појам, извори права и стварање и примена права, 

правне норме о изворима грађанског права, круг извора грађанског права, стр. 71-81 

11.05.2017.год. 

20. Хијерархија извора грађанског права и колизија извора грађанског права, стр. 81-89 11.05.2017.год. 

21. Грађански законици и закони, стр. 91-111 11.05.2017.год. 

22. Обичајно право, узансе и обичаји, општи услови пословања, стр. 112-118 11.05.2017.год. 

23. Колективни уговори, правни послови, судска пракса и шта нису извори права, стр. 

119-126 

11.05.2017.год. 

24. Грађанскоправни појмови, стр. 127-138 11.05.2017.год. 

25. Грађанскоправне норме, стр. 139-159 11.05.2017.год. 

26. Решавање грађанскоправних проблема  и правни оквир тумачења, конкретизовања и 

попуњавања празнина, стр. 160-170 

11.05.2017.год. 

27. Тумачење, конкретизовање и попуњавање празнина грађанскоправних прописа, стр. 

170-185 

11.05.2017.год. 

28. Тумачење, конкретизовање и попуњавање празнина грађанскоправних послова, стр. 

185-190 

11.05.2017.год. 

 


