ОБЛИГАЦИОНО ПРАВО
- испитна питања1. Појам и значај облигационог права 25-27
2. Настанак и развој облигационог права 27-29
3. Извори облигационог права- општи поглед, ЗОО и судска пракса 29-33
4. Систем облигационог права 33-35
5. Језичко значење речи“облигација” 35-36
6. Појмовно значење речи“облигација” - облигација, тражбина и дуг, појам
тражбине, предмет тражбине и корист повериочева од чинидбе 36-40
7. Облигациони однос- разлика између облигације и облигационог односа и
садржина облигационог односа 40-44
8. Субјекти облигационог односа 44-45
9. Заштита облигационог односа- дуг и одговорност и неутуживе тражбине 45-48
10. Однос облигационих и стварних права- разлике и сличности између њих 48-53
11. Врсте обавеза с обзиром на својства 53-55
12. Индивидуалне и генеричке обавезе 55-57
13. Алтернативне обавезе 57-59
14. Факултативне обавезе 59-61
15. Новчане обавезе- појам новца, законско средство плаћања у Србији,
особености новчаних обавеза и осигурање вредности новца 61-64
16. Камата- појам и особине камате и каматне стопе 65-67
17. Извори облигационих односа- појам и врсте извора облигационих односа
уопште и врсте извора облигационих односа у нашем праву 67-70
18. Облигациони уговор- појам и значај уговора 70-73
19. Принцип слободе уговарања(аутономије воље) - појам и садржина 73-75
20. Ограничење слободе уговарања 75-78
21. Пословна способност уговорника 78-79
22. Предмет уговора- појам предмета уговора и захтеви који се постављају
предмету уговора 79-84
23. Основ(causa) уговора- појам, разлика од мотива и значај основа и мотива 84-87
24. Изјава воље и сагласност воља 87-90
25. Понуда- појам, правна природа и услови 90-93
26. Дејство понуде, понуда присутном и понуда одсутном лицу 93-96
27. Смрт или губитак пословне способности једне стране и повлачење понуде 96-98
28. Прихватање понуде(акцепт) - појам и услови 98-101
29. Време и место закључења уговора 101-103
30. Уговори који се склапају на темељу општих услова пословања 103-106
31. Тзв. “фактички уговорни односи” 106-108
32. Облигациони односи на темељу преговора(culpa in contrahendo) 108-111
33. Форма уговора- појам и сврха 111-112
34. Конститутивна и доказна форма и последице непридржавања прописане
конститутивне форме 112-116
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35. Писмена форма уговора 116-119
36. Тумачење уговора- појам, врсте и критеријуми 119-121
37. Посебна правила тумачења и допуњујуће тумачење уговора 121-122
38. Консенсуални и реални уговори 123-124
39. Једнострано обавезујући и обострано обавезујући уговори 124-127
40. Теретни и доброчини уговори 127-128

41. Комутативни и алеаторни уговори 128-129
42. Предуговори и коначни уговори 129-132
43. Каузални и апстрактни уговори 132-136
44. Краткотрајни и дуготрајни уговори 136-137
45. Именовани и неименовани уговори 137-138
46. Главни и споредни уговори 138-139
47. Прости и сложени уговори 138-139
48. Генерални и посебни и индивидуални и колективни уговори 139-140
49. Општа дејства уговора- у чему се састоји дејство уговора 140-141
50. Лица према којима уговор дејствује 141-143
51. Уговор у корист трећег- појам и дејство 143-145
52. Уговор о обећању чинидбе трећег лица 145-146
53. Приговор неиспуњеног уговора- појам, услови за примену и правна природа 147149
54. Одговорност због правних недостатака ствари- појам правног недостатка
ствари и појам и врсте евикције 149-151
55. Услови обавезе заштите од евикције и правне последице евикције 151-153
56. Одговорност због материјалних недостатака ствари- појам материјалног
недостатка ствари и претпоставке одговорности због таквих недостатака 153-156
57. Правне последице материјалног недостатка ствари 156-157
58. Прекомерно оштећење- појам, услови и правне последице 157-158
59. Немогућност испуњења обавезе код узајамних уговора 158-161
60. Промењене околности- појам, значај, обележја и последице 161-164
61. Споразумно раскидање уговора 164-165
62. Једнострано раскидање уговора због неиспуњења- појам, развој, услови и последице
165-168
63. Раскидање фиксних уговора 169-170
64. Ништави уговори- разликовање од тзв. непостојећих уговора, појам ништавих
уговора и истицање ништавости 170-173
65. Последице утврђивања ништавости 173-175
66. Рушљиви уговори- појам, поништење, оснажење и последице поништења 175-176
67. Случајна немогућност испуњења обавезе- појам, врсте и дејство 177-178
68. Протек времена, отказ и смрт једне стране 178-180
69. Проузроковање штете другоме као извор облигационог односа 180-181
70. Уговорна и неуговорна одговорност- теоријске и практичне разлике 183-188
71. Основи(појам и врсте) и услови одговорности због штете 190-196
72. Одговорност због кривице(субјективна одговорност) - историја настанка,
суштина и подручје важења 191-193
73. Одговорност због створеног или конкролисаног ризика(објективна одговорност) историја настанка, суштина и подручје важења 193-195
74. Одговорност по основу правичности 195-196
75. Штета- појам штете и врсте штета 196-198
76. Материјална и нематеријална штета 198-200
77. Стварна штета и измакла добит 200-201
78. Позитивни и негативни интерес 203-204
79. Предвидљива и непредвидљива штета 204-205
80. Узрочна веза- појам, значај и разликовање природне и тзв. правне узрочности 205207
81. Теорије о узрочној вези 207-209
82. Нечињење као узрок штете 209-210

83. Конкуренција узрока 210-214
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84. Кривица- о кривици уопште, однос кривице према противправној радњи и
способност за кривицу 214-216
85. Облици кривице- умишљај и нехат 216-220
86. Противправност штетне радње- став ЗОО, појам противправности штетне
радње и теорије о противправности 220-223
87. Чињенице које искључују противправност штетне радње 223-224
88. Пристанак оштећеног 224-226
89. Нужна одбрана 226-227
90. Стање крајње нужде 227-228
91. Дозвољена самопомоћ 228-229
92. Коришћење својим правом 229-230
93. Случај(casus) - појам и правни значај 230-231
94. Виша сила(vis maior) - појам, обележја и правни значај 231-233
95. Кривица оштећеног- појам и правни значај 233-235
96. Споразумно искључење и ограничење одговорности 235-236
97. Одговорност за другог- појам и опште карактеристике 236-237
98. Одговорност за малолетна лица- општи поглед, деликтна способност
малолетника и одговорна лица 237-239
99. Одговорност за душевно болесна лица и лица заосталог умног развоја 239-239
100. Одговорност за помоћнике 239-242
101. Одговорност послодавца за запослене 242-243
102. Одговорност правног лица за своје органе 243-244
103. Појам опасне ствари и опасне делатности 244-246
104. Општа правила одговорности за штету изазвану опасном ствари и опасном
делатношћу- услови одговорности и одговорна лица 246-250
105. Околности које искључују одговорност за штету изазвану опасном ствари и
опасном делатношћу 250-252
106. Одговорност у случају удеса изазваног моторним возилом у покрету 252-254
107. Одговорност за штету коју узрокује ствар с недостатком 254-257
108. Одговорност за штету коју је изазвала животиња 257-259
109. Одговорност за штету коју је изазвала грађевина 259-260
110. Одговорност за штету изазвану падом, бацањем или просипањем нечега из
просторија 260-261
111. Осигурање путника у јавном саобраћају од последица несрећног случаја 261-262
112. Осигурање сопственика, односно корисника моторних и прикључних возила 262265
113. Одговорност услед терористичких аката, јавних демонстрација или
манифестација 265-266
114. Одговорност организатора приредби 266-266
115. Одговорност због ускраћивања неопходне помоћи 266-267
116. Одговорност у вези са обавезом закључења уговора и одговорност у вези са
вршењем послова од општег интереса 267-267
117. Одговорност више лица за исту штету 268-269
118. Појам и циљ надокнаде материјалне штете 269-270
119. Облици надокнаде материјалне штете 270-271
120. Утврђивање висине штете- тренутак према коме се штета утврђује, мерило за
утврђивање штете, проблем ново за старо и одузимање користи од штете 271-275
121. Принцип потпуне надокнаде 275-276

122. Разлози за снижење надокнаде 276-280
123. Надокнада нематеријалне штете 280-282
124. Посебна ограничења за новчану надокнаду нематеријалне штете 282-284
125. Накнада штете изазване телесном повредом и оштећењем здравља 284-287
126. Накнада штете услед проузроковања смрти лица 287-290
127. Накнада материјалне штете изазване повредом части и ширењем неистинитих
навода 290-292
128. Неосновано обогаћење- појам, опште претпоставке и облици 292-296
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129. Исплата недугованог 296-298
130. Исплата с обзиром на основ који се није обистинио и основ који је доцније отпао
298-299
131. Обогаћење услед властите радње и обогаћење услед радње трећег или
спољњег догађаја 299-300
132. Дејство неоснованог обогаћења 300-302
133. Тужба због неоснованог обогаћења- правна природа тужбе и њен однос
према другим сличним тужбама 302-304
134. Допуштено незвано вршење туђих послова- појам и услови 304-307
135. Правне последице незваног вршења туђих послова 307-308
136. Недопуштено и неправо пословодство без налога 308-309
137. Једностране изјаве воље које творе облигационе односе 310-310
138. Јавно обећање награде- појам, услови, опозивање и дејство 310-312
139. Појам, значај и врсте вредносних папира 313-313
140. Појам, дејство и теорије о настанку обавеза из папира на доносиоца 313-314
141. Легитимациони папири и легитимациони знаци 316-318
142. Суштина дејства облигационог односа 318-318
143. Осигурање испуњења обавезе- општи поглед 318-318
144. Уговорна казна- појам, облици, однос уговорне казне и штете и правна природа
уговорне казне 318-321
145. Јемство- појам, особине, дејство и гашење 321-324
146. Нарочите врсте јемства 324-325
147. Одустаница- појам и дејство 325-326
148. Капара- појам и дејство 326-327
149. Кауција 327-328
150. Доцња дужника(mora debitoris) - појам, услови, последице и престанак 328-333
151. Доцња повериоца(mora creditoris) - појам, услови, последице и престанак 333-336
152. Мешање повериоца у дужникова имовинска права- појам, сврха и врсте мешања
336-337
153. Употреба дужникових права- појам, услови и дејство 337-338
154. Побијање дужникових правних радњи(actio Pauliana) - појам, сврха, субјекти и
правне радње које се могу побијати 338-339
155. Посебни услови за успех побијања и дејство побијања 339-341
156. Право задржавања(ius retentionis) - појам, услови и дејство 341-342
157. Појам испуњења или исплате 342-344
158. Субјекти исплате- лице које врши исплату, исплата са суброгацијом и лице коме се
врши исплата 344-346
159. Место и време исплате 346-347
160. Предмет исплате 347-348
161. Урачунавање и доказивање исплате 349-350
162. Депоновање и продаја дуговане ствари 350-352

163. Пребијање или компензација- појам, значај и услови 352-355
164. Начини пребијања и дејство пребијања 355-357
165. Опроштај дуга- појам, услови и дејство 357-358
166. Пренов или новација- појам, значај, услови и дејство 358-360
167. Сједињење(confusio) - појам, услови и дејство 360-361
168. Застаревање тражбина- појам и сврха 361-361
169. Време потребно за застарелост- почетак и наступање застарелости, рокови
застарелости, застој и прекид застаревања 362-365
170. Последице застарелости и преклузија 365-366
171. Упојединачени или подељени облигациони односи 366-367
172. Солидарност дужника- појам, значај и односи који настају 367-371
173. Солидарност поверилаца- појам, зналај и односи који настају 371-372
174. Облигациони односи са недељивим обавезама 372-375
175. Замена субјеката облигационог односа 375-375
176. Уступање потраживања(цесија) - појам, услови и предмет 375-376
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177. Дејство уступања потраживања 376-378
178. Посебни случајеви уступања потраживања
179. Уступање уговора- појам и дејство 379-380
180. Преузимање дуга- појам, услови и дејство 380-382
181. Приступање туђем дугу и преузимање испуњења 382-382
182. Упут или асигнација- појам, значај и дејство 382-383
183. Уговор о продаји- појам, битне особине, порекло и значај 3-7
184. Битни састојци уговора о продаји 7-14
185. Обавезе продавца 15-27
186. Обавезе купца 27-31
187. Накнада штете у случају раскида продаје 31-33
188. Продаја са правом прече куповине 34-39
189. Куповина на пробу 48-49
190. Продаја са оброчним отплатама цене 51-55
191. Продаја са задржавањем права својине 44-46
192. Продајни налог 55-56
193. Уговор о размени 56-59
194. Уговор о поклону- појам, битне особине, порекло и значај 59-62
195. Услови настанка и битни састојци уговора о поклону 62-64
196. Дејство уговора о поклону 64-66
197. Опозивање поклона 66-74
198. Уговор о зајму- појам, битне особине, порекло и значај 76-78
199. Битни састојци уговора о зајму 78-80
200. Дејство уговора о зајму 80-83
201. Уговор о закупу- појам, битне особине, порекло и значај 85-89
202. Битни састојци уговора о закупу 89-91
203. Обавезе закуподавца 91-95
204. Обавезе закупца 95-97
205. Уговор о подзакупу 97-98
206. Отуђење закупљене ствари 98-99
207. Престанак уговора о закупу 99-101
208. Уговор о послузи- појам, битне особине, порекло и значај 118-120
209. Битни састојци уговора о послузи 120- 121
210. Дејство уговора о послузи 121-124

211. Уговор о делу- појам, битне особине, порекло и значај 124-127
212. Услови настанка и битни састојци уговора о делу 127-129
213. Дејство уговора о делу 129-133
214. Ризик, право залоге и престанак уговора о делу 133-134
215. Уговор о остави- појам, битне особине, порекло и значај 134-136
216. Битни састојци уговора о остави 136-137
217. Дејство уговора о остави 137-139
218. Неправа остава 139-140
219. Угоститељска остава 141-142
220. Уговор о пуномоћству- појам, битне особине и значај 144-146
221. Услови настанка и битни састојци уговора о пуномоћству 146-148
222. Дејство уговора о пуномоћству 148-151
223. Уговор о ортаклуку- појам, битне особине, порекло и значај 151-153
224. Битни састојци уговора о ортаклуку 153-155
225. Дејство уговора о ортаклуку 155-158
226. Уговор о опклади и уговор о игри 167-170
227. Уговор о куповини наде 170-173

