Спецификација предмета за – предмета
Студијски програм
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета
Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ
7
Услов
Циљ
предмета

Исход
предмета

Мастер академске студије права - Општи смер
Мастер академске студије
II
Уговорна одговорност за штету
Доц. др Михајло Цветковић
Доц. др Михајло Цветковић
Статус предмета
(обавезни/изборни)

Изборни

Развијање научних сазнања, способности и академских вештина у процесу
истраживања у области уговорне одговорности; развој креативних способности у
тумачењу и примени правних принципа и правних правила о уговорној
одговорности; проширење и продубљење знања из Облигационог права стеченог на
основним студијама.
По положеном испиту из предмета уговорна одговорност, од студента се очекује да
поседује основне информације и сазнања о правном уређењу уговорне
одговорности, о положају и односу уговорних страна, као и о њиховим специфичним
правима и дужностима. Као и да :
1) познаје међународне и домаће изворе из ове области;
2) влада појмовима и категоријама предмета;
3) познаје друштвени контекст Уговорне одговорности;
4) познаје институционалне механизме за заштиту права уговарача;
5) уме да критички анализира релевантну литературу, нормативну грађу и
друштвену праксу;
6) способан је да прати и унапређује развој ове области, и
7) мотивисан је да се професионално усавршава.

Садржај предмета
Теоријска
Теоријска настава се одвија преко интерактивне наставе о следећим темама: појам
настава
уговорне одговорности; околности због којих наступа уговорна одговорност;
;немогућност испуњења обавезе и њен значај за искључење уговорне одговорности;
узроци немогућности испуњења обавезе и њихов значај за искључење уговорне
одговорности; одговорност дужника у случају мањивог испуњења уговорне обавезе
; случајеви у којима је одговорност дужника пооштрена ; положај дужника који је
извршење уговорне обавезе поверио трећем лицу; одговорност по основу
правичности у случају раскидања или измене уговора због промењених околности;
накнада штете због повреде уговора; уговорна казна као начин за одмеравање
накнаде штете; затезна камата као начин за одмеравање накнаде штете; законске
одредбе о умањењу накнаде и ограничењу одговорности дужника; уговорно
искључење, ограничење или проширење одговорности дужника; однос уговорне и
неуговорне одговорности.

Практична
настава
(вежбе,
ДОН,
студијски
истраживачки рад)
Литература
1
2

Анализа судске праксе и хипотетичких случајева. Дискусија у оквиру одабраних
тема, припрема и израда кратког есеја.

Ивица Јанковец, Уговорна одговорност, Београд, 1993.
Закон о облигационим односима („Сл. лист СФРЈ“, бр. 29/78,..., „Сл. лист СРЈ“,
бр. 31/93)

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе
ДОН
Студијски истраживачки рад
Остали часови
3
1
Методе
извођења
наставе

Остваривање циља предмета подразумева: теоријску наставу, вежбе, израду
семинара, консултације са студентима, као и посете судовима и другим установама.

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена
Завршни испит
активност у току
0-10
писмени испит
предавања
практична настава
0-15
усмени испит
Колоквијуми
0-12
Посећеност предавања
Семинари
0-8

Поена
51
0-4

