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ПРИПРЕМА РЕФЕРАТА У АКАДЕМСКОЈ 2017/18. ГОД. 
 

Тему рeферата одабира студент према сопственом интересовању, уз могућност 

консултовања са предметним наставницима и сарадницима на предмету. Теме реферата 

се одобравају према редоследу пријављивања. 

 

Пријављивање тeма реферата се врши на вежбама у четвртак 14. децембра 

2017. год. 

 

Toком припреме рeферата студент треба да претражи електронски каталог 

факултетске библиотеке и донесе списак пронађених референци у вези са темом 

реферата. 

 

Електронски каталог библиотечког фонда нашег факултета је доступан на 

линку: 

http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?command=CONNECT&scri=cyr&base=70602 . 

 

Упутство за претраживање електронског каталога и добијање публикације у 

Библиотеци нашег факултета је доступно на линку: 

http://www.pravnifakultet.rs/images/2015/dokumenta/Uputstva_za_e-katalog.pdf . 

 

За коначан избор референци (са списка пронађених) уколико жели, студент 

може консултовати предметног наставника или руководиоца вежби. Током припреме 

реферата обавезно је коришћење најмање две монографије или чланка и најмање једне 

стручне енциклопедије или стручног лексикона. 

 

Студент треба да припреми усмено излагање у трајању од 15-20 минута, 

изузетно и дуже, у зависности од сложености теме.  

 

На основу квалитета излагања и коришћене литературе, студент остварује 

најмање 1, a највише 4 поена зa предиспитне обавезе. 

  

Излагање реферата сваки студент врши у групи у којој похађа вежбе, а током 

летњег семестра академске године. Редослед тема реферата је одређен редоследом 

којим се материја излаже и обрађује тoком извођења наставе. Оријентациони датум 

излагања реферата студент може одредити на основу плана рада на вежбама, који је 

садржан у овом практикуму, а доступан је и у електронском облику на страни 

предмета: https://sites.google.com/a/pravnifakultet.rs/ogpp/opste-informacije . 

 

 Следи списак оријентационих тема реферата, а по жељи студента, могу се 

одобрити и другачије теме. 

  

OРИЈЕНТАЦИОНЕ ТЕМЕ РЕФЕРАТА 

 

ПРАВНА ЛИЦА 

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

функције правног лица  стр. 384-391  

2. Врсте правних лица, стр. 392-404 

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

признање правног субјективитета правног лица, стр. 404-413 

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

http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?command=CONNECT&scri=cyr&base=70602
http://www.pravnifakultet.rs/images/2015/dokumenta/Uputstva_za_e-katalog.pdf
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5. Животиње, стр. 421-426 

 

ПРАВНЕ ЧИЊЕНИЦЕ 

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

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

перфекција правног посла, стр. 437-444 

8. Састојци правног посла, стр. 444-449 

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

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

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

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

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

  

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

 

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

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

496-502 и 524-528 

14. Уговорна, предуговорна и вануговорна одговорност и општи услови 

одговорности, стр. 502-513 

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

права, стр. 513-524 

 

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

правна чињеница, стр. 529- 541 

 

УВОД У ГРАЂАНСКО ПРАВО 

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

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

 

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 

20. Хијерархија извора грађанског права и колизија извора грађанског права, стр. 

81-89 

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

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

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

права, стр. 119-126 

 

24. Грађанскоправни појмови, стр. 127-138 

25. Грађанскоправне норме, стр. 139-159 

 

26. Решавање грађанскоправних проблема  и правни оквир тумачења, 

конкретизовања и попуњавања празнина, стр. 160-170 

27. Тумачење, конкретизовање и попуњавање празнина грађанскоправних 

прописа, стр. 170-185  

28. Тумачење, конкретизовање и попуњавање празнина грађанскоправних 

послова, стр. 185-190 


