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1. Појам, предмет и подела грађанског права   

 

ШТА ИЗУЧАВА ГРАЂАНСКО ПРАВО? 

 грађанско право изучава грађанске правне норме, којима се уређују:  

o РОБНО-НОВЧАНИ ОДНОСИ  

o НЕКА ЛИЧНА ИМОВИНСКА ПРАВА  

 најзначајнији закони грађанског права:  

o ФРАНЦУСКИ ГРАЂАНСКИ ЗАКОНИК (code civil) 

o АУСТРИЈСКИ ГРАЂАНСКИ ЗАКОНИК (АГЗ)  

 оба се заснивају на римском праву  

 

КОЈИ СУ СИСТЕМИ ГРАЂАНСКОГ ПРАВА? 

 ИНСТИТУЦИОНАЛНИ СИСТЕМ   

o заснива се на учењу римског правника Гаја  

o грађанско право дели на:  

 res - ствари 

 personae - лица  

 akciones - тужбе  

o француски грађански законик је прихватио овај систем  

o од чега се састоји француски грађански законик?  

 ПРВИ ДЕО - субјекти пправа, пословна и правна способност, брак... 

 ДРУГИ ДЕО - стварна права, правном промету међу живима и у смрти 

 ПОСЕБНИ ДЕО - о грађанском процесном праву  

 ПАНДЕКТНИ СИСТЕМ  

o 533. г.н.е. римски цар Јустинијан сакупио је 17 правника и наредио им да 

напишу законе Рима  

o збирка тих закона је ПАНДЕКТА  

o грађанско право дели на:  

 СТВАРНО ПРАВО 

 ПОРОДИЧНО ПРАВО  

 НАСЛЕДНО ПРАВО  

 ГРАЂАНСКО ПРОЦЕСНО ПРАВО  

o аустријски грађански законик је прихватио овај систем  
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2. Стварно право   

 

ШТА СУ РЕЛАТИВНА, А ШТА АПСОЛУТНА ПРАВА? 

 РЕЛАТИВНА ПРАВА  

o делују inter partes - према одређеним лицима  

o застаревају ако се не остваре у одређеном периоду  

o то су ОБЛИГАЦИЈЕ  

 АПСОЛУТНА ПРАВА  

o делују erga omnes - према свим лицима  

o не застаревају невршењем  

 

КОЈА СУ НАЧЕЛА СТВАРНОГ ПРАВА? 

 НАЧЕЛО АПСОЛУТНОСТИ  

o делују према свима, не застаревају и недељива су права  

 НАЧЕЛО ОГРАНИЧЕНОСТИ  

o таксативно су наведена  

 ПРАВО СВОЈИНЕ  

 ХИПОТЕКА  

 ПРАВО СЛУЖБЕНОСТИ  

 ПРАВО ГРАЂЕЊА  

 ДРЖАВИНА (фактичка власт на ствари)  

 НАЧЕЛО ПУБЛИЦИТЕТА  

o уноси правну сигурност  

o средство публицитета:  

 ЗА ПОКРЕТНЕ СТВАРИ је ДРЖАВИНА  

 за НЕПОКРЕТНЕ СТВАРИ је УПИС У ЗЕМЉИШНЕ КЊИГЕ (јавне регистре) 

 НАЧЕЛО СПЕЦИЈАЛИТЕТА  

o односе се само на појединачно одређене ствари  
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3. Ствари у праву   

 

ШТА СУ СТВАРИ У ПРАВУ? 

 материјални делови природе који се налазе у људској власти и грађанском 

правном промету  

 

КАКО ИХ ДЕЛИМО? 

 ПОКРЕТНЕ И НЕПОКРЕТНЕ 

o ПОКРЕТНЕ : 

 могу се преместити  

 аутомобил, телефонски импулси, електрична енергија  

 преношење права својине: проста предаја ствари  

 стицање путем одржаја: 

 савесност, 10 година 

o НЕПОКРЕТНЕ :  

 не могу се преместити, а да не промене суштину  

 зграда, њива, пословни простор  

 преношење права својине: упис у јавне регистре  

 стицање путем одржаја: 

 савесност, 20 година 

 ИНДИВИДУАЛНЕ И ПО РОДУ ОДРЕЂЕНЕ  

o ИНДИВИДУАЛНЕ:  

 јединствене у роду 

 само оне могу бити предмет права својине, закупа, послуге... 

o ПО РОДУ ОДРЕЂЕНЕ:  

 одређене по врсти, количини, квалитету 

 када пропадне, обавеза из уговора остаје, јер род не пропада  

 ЗАМЕНЉИВЕ И НЕЗАМЕНЉИВЕ  

o ЗАМЕНЉИВЕ:  

 уместо ње се може добити ствар исте намене и вредности  

 када се оштети, накнаде може бити у натури (реституција)  

o НЕЗАМЕНЉИВЕ:  

 уместо ње се НЕ може добити ствар исте намене и вредности  

 када се оштети, накнада мора бити у новцу  
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 ГЛАВНЕ И СПОРЕДНЕ  

o СПОРЕДНЕ:  

 ПРИРАШТАЈ  

 у физичкој вези са главном ствари, али самостална је  

 нпр. дрво  

 ПРИПАДАК  

 није у тесној вези са главном ствари, али чини економску целину  

o подела значајна јер споредна ствар прати правну судбину главне ствари  

 

 ПРОСТЕ И СЛОЖЕНЕ  

o ПРОСТЕ:  

 представља природну целину  

o СЛОЖЕНЕ:  

 састоји се из делова  

o подела значајна због преноса права својине  

 

 ПОТРОШНЕ И НЕПОТРОШНЕ  

o ПОТРОШНЕ:  

 једном употребом се утроше или отуђе  

 нпр. новац  

o НЕПОТРОШНЕ:  

 могу се употребити више или неограничени број пута  

 нпр. одело, књига  

o предмет плодуживања и употребе могу бити само потрошне ствари  
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4. Хартије од вредности (ХоВ)   

 

ШТА ЈЕ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ? 

 писмена исправа којом се њен издавалац обавезује да испуни обавезу из ХоВ 

законитом имаоцу 

o право на ХоВ је стварно право, а право из ХоВ је стварно, облигационо и 

лично имовинско  

 

КОЈЕ СУ ОСОБИНЕ ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ? 

 ИНКОРПОРАТИВНОСТ  

o законски ималац ХоВ је титулар права на које се односи  

o с обзиром на право које је садржано у ХоВ, ХоВ се деле на:  

 СТВАРНО ПРАВНЕ  

 складишница, коносман, преносиви товарни лист  

 ОБЛИГАЦИОНО ПРАВНЕ  

 менице, чекови 

 СА ПРАВОМ УЧЕШЋА У ДОБИТИ  

 акције  

 НЕГОЦИЈАЛНОСТ (ПРОМЕТЉИВОСТ)  

o преносивост права  

o према прометљивости ХоВ се деле на:  

 ХоВ НА ИМЕ  

 чек на име, обвезница на име  

 ХоВ НА ДОНОСИОЦА  

 чек на доносиоца  

 ХоВ ПО НАРЕДБИ  

 менице по наредби, чек по наредби  

 

ШТА ЈЕ ЛЕГИТИМАЦИОНИ ПАПИР? 

 писмена исправа, није хартија од вредности  

 садржина обавезује издаваоца да извршни чинидбу његовом имаоцу  

 нпр. гардеробни знак, улазнице ...  
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5. Својина   

 

НА ОСНОВУ ЗАКОНА О ОСНОВНИМ СВОЈИНСКИМ ПРАВИМА, КОЈА 

ОВЛАШЋЕЊА ИМА ВЛАСНИК СТВАРИ? 

 ДА СТВАР ДРЖИ, КОРИСТИ, И С ЊОМ РАСПОЛАЖЕ  

 ПРАВО СЛЕДОВАЊА  

o када се ствар без правног основа нађе код трећег лица, власник ствари има 

право да врати ствар реивиндикационом тужбом  

 

ШТА ЈЕ НЕГАТОРНА, А ШТА ПУБЛИЦИЈАНСКА ТУЖБА? 

 НЕГАТОРНА  

o служи за заштиту власника ствари од узнемиравања  

 ПУБЛИЦИЈАНСКА  

o служи за заштиту права својине  

 

КОЈИ СУ ОБЛИЦИ СВОЈИНЕ? 

 СУСВОЈИНА  

o сувласник има овлашћења власника, право следовања и прече ковине  

o право на деобу не застарева  

o делови су идеални (у разломцима)  

o обавеза одржавања је заједничка  

o пример:  

 умиру родитељи, заједничка својина  

 оставинска расправа  

 први и други наследник постају сувласници  

 ванпарнични поступак (ко ће где и шта?)  

 ЗАЈЕДНИЧКА СВОЈИНА  

o имовина брачних другова; имовина наследника у тренутку смрти оставиоца 

o делови су неопредељени  

o оно што се унело у брак у случају развода враћа се породици  

o стечено у браку с дели  

 ЕТАЖНА СВОЈИНА  

o својина на стану и пословном простору  

o право својине на делу, право коришћења на заједничким просторијама и 

грађевинском земљишту  
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КОЈИ СУ НАЧИНИ СТИЦАЊА СВОЈИНЕ? 

 ДЕРИВАТИВНО  

o својина прелази са носиоца на стицаоца права  

o нико не може пренети више права него што их има  

o потребна два услова: 

 iustus titulus - правни основ  

 modus aquirendi - начин стицања  

 ОРИГИНАРНО  

o изворно стицање права својине  

o начини стицања: 

 стварањем нове ствари  

 сједињавањем  

 грађењем на туђем земљишту  

 одвајањем плодова  

 од невласника  

 одржај  

 

КОЈИ СУ УСЛОВИ ЗА СТИЦАЊЕ СВОЈИНЕ КОД АПСОЛУТНОГ ОДРЖАЈА? 

 САВЕСНОСТ  

o нико ме није упозорио, а користим ствар не знајући ко је власник  

 ПРОТЕК ВРЕМЕНА  

o за непокретне ствари 20 година  

o за покретне ствари 10 година  

 

КАКО ДОЛАЗИ ДО АПСОЛУТНОГ ПРЕСТАНКА СВОЈИНЕ? 

 ФИЗИЧКОМ ПРОПАШЋУ СТВАРИ 

 ОДУЗИМАЊЕМ СТВАРИ НА ОСНОВУ ПРАВНОГ АКТА  

 НАПУШТАЊЕМ СТВАРИ  

 

КАКО ДОЛАЗИ ДО РЕЛАТИВНОГ ПРЕСТАНКА СВОЈИНЕ? 

 КАДА СВОЈИНА ПРЕЛАЗИ СА ЈЕДНОГ СУБЈЕКТА НА ДРУГИ 
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6. Правни посао   

 

ШТА ЈЕ ПРАВНИ ПОСАО? 

 правна чињеница настала изјавом воље коју чини субјект права ради постизања 

одређеног грађанског правног дејства  

 услови да би се произвело грађанско правно дејство:  

o СЛОБОДНА БОЉА СУБЈЕКАТА  

o ПРЕДМЕТ ЈЕ ИМОВИНСКА ВРЕДНОСТ ИЗРАЖЕНА У НОВЦУ  

 

ШТА МОЖЕ БИТИ ПРЕДМЕТ ПРАВНОГ ПОСЛА? 

 СТВАРИ У ПРАВУ  

 ЉУДСКЕ РАДЊЕ  

 ПРАВА  

 

ШТА ЈЕ КАУЗА? 

 економски циљ које странке желе да постигну правним послом 

 

КАКВИ МОГУ БИТИ НЕВАЖЕЋИ ПРАВНИ ПОСЛОВИ? 

 АПСОЛУТНО НИШТАВИ  

o они где су предмет и кауза супротни закону, јавног поретку и моралу  

o о разлозима за апсолутно ништавост води рачуна суд по службеној дужности  

o тужба за утврђивање апсолутне ништавости не застарева и не производи 

правног дејство  

o примери: 

 закључење посла са пословно неспособним лицем  

 зеленашки посао (аморалан посао) 

 РЕЛАТИВНО НИШТАВИ  

o они где постоји МАНА ВОЉЕ (претња, превара, заблуда, принуда)  

o о разлозима за релативну ништавост воде рачуна заинтересоване странке  

o тужба производи правно дејство  

o пример:  

 брак, постоји претња или принуда - може се поништити  
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7. Врсте правних послова 

 

КОЈЕ ВРСТЕ ПРАВНИХ ПОСЛОВА ПОСТОЈЕ? 

 ЈЕДНООБАВЕЗНИ И ДВООБАВЕЗНИ 

o ЈЕДНООБАВЕЗНИ: 

 настају и производе дејство изјавом само једне воље (тестамент, 

издавање ХоВ)  

o ДВООБАВЕЗНИ: 

 настају и производе дејство сагласношћу воља (уговори) 

 ТЕРЕТНИ И ДОБРОЧИНИ  

o ТЕРЕТНИ:  

 накнада се даје за оно што се послом добија  

 купац плаћа цену за стан  

o ДОБРОЧИНИ:  

 странка која има корист није дужна да плати накнаду  

 тестамент, уговор о поклону  

 ФОРМАЛНИ И НЕФОРМАЛНИ 

o ФОРМАЛНИ: 

 за настанак се захтева испуњење форме одређене законом или вољом 

странака  

 уговор о непокретности  

o НЕФОРМАЛНИ:  

 за настанак довољна неформална, проста изјава воље  

 већина уговора у нашем праву  

 КАУЗАЛНИ И АПСТРАКТНИ  

o КАУЗАЛНИ: 

 види се економски циљ (уговор о продаји)  

o АПСТРАКТНИ:  

 не види се економски циљ (меница)  

 КОМУТАТИВНИ И АЛЕАТОРНИ  

o КОМУТАТИВНИ:  

 у време склапања биле познате међусобне чинидбе (купопродаја)  

o АЛЕАТОРНИ:  

 у време склапања нису позната права и  обавезе (игра на срећу)  

 МЕЂУ ЖИВИМА И ЗА СЛУЧАЈ СМРТИ  
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8. Облигационо право  

 

ШТА ЈЕ ОБЛИГАЦИОНО ПРАВО? 

 грана права која својим правилима уређује понашање субјеката у процесу 

преношења својине са једног субјекта на друго  

o имамо две стране у облигационо-правном односу:  

 ДУЖНИК  

 ПОВЕРИЛАЦ  

o на страни дужника је ОБАВЕЗА  

o на страни повериоца је ОВЛАШЋЕЊЕ  

o предмет у вези кога се успоставља облигационо-правни однос мора имати 

ИМОВИНСКУ-ПРАВНУ ВРЕДНОСТ  

 

КОЈЕ СУ ОСОБИНЕ ОБЛИГАЦИЈА? 

 РЕЛАТИВНА СУ ПРАВА  

 ОБЛИГАЦИОНО-ПРАВНИ ОДНОС ИМА ОДРЕЂЕНУ САДРЖИНУ  

 ПРЕДМЕТ ОБАВЕЗЕ ЈЕ ОДРЕЂЕН ПОНАШАЊЕМ СУБЈЕКАТА  

o позитивна радња = чињење  

o негативна радња = нечињење  

 ПРЕДМЕТ ОБАВЕЗЕ МОРА ДА ИМА ИМОВИНСКУ ВРЕДНОСТ  

 ПРЕДМЕТ ДУЖНИКОВЕ ОБАВЕЗЕ МОРА БИТИ МОГУЋ И ДОПУШТЕН  
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9. Извори облигација 

 

ШТА СУ ИЗВОРИ ОБЛИГАЦИЈА? 

 правне чињенице (правна стања) из којих произилази облигационо-правни однос 

 

ШТА СПАДА У ИЗВОРЕ ОБЛИГАЦИЈА? 

 УГОВОРИ  

o сагласност воља две странке који има за циљ да успостави, промени или 

укине облигационо-правни однос  

 ПРОУЗРОКОВАЊЕ ШТЕТЕ  

o то је свако: 

 умањење имовине  

 спречавање увећања имовине  

 повреда личних добара неког субјекта  

o настаје: 

 када субјект својом радњом или употребом опасне ствари умањи лична 

добра или имовину другог субјекта  

o ко је крив? 

 кривим се сматра деликтно способно лице које се не понаша онако 

како се очекује од пажљиве особе  

o степени кривице:  

 ЗЛА НАМЕРА  

 НЕХАТ  

 ГРУБА НЕПАЖЊА (лакша и тежа)  

o врсте штете:  

 МАТЕРИЈАЛНА  

 НЕМАТЕРИЈАЛНА (увек се изражава у новцу)  

o шта је субјективна одговорност?  

 ОДГОВОРНОСТ ЗА ДРУГОГ  

 ОДГОВОРНОСТ ПРАВНОГ ЛИЦА ЗА ШТЕТУ КОЈУ УЧИНИ ДРЖ.ОРГАН  

 ОДГОВОРНОСТ ДРЖАВЕ  

o шта је објективна одговорност?  

 одговорност БЕЗ КРИВИЦЕ  

 не доказује се кривица, већ узрочна веза између опасне ствари, радње 

и настале штете  
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 ЈЕДНОСТРАНА ИЗЈАВА ВОЉЕ  

o производ воље једног субјекта који има за циљ да произведе облигационо-

правно дејство  

o то су: 

 ЈАВНО ОБЕЋАЊЕ НАГРАДЕ  

 обећалац награде се обавезује да нешто учини или да да другом 

лицу које ће извршити чинидбу  

 посао или дело које треба да се изврши предвиђено је у изјави 

обећаоца награде  

 врши се преко средстава информисања  

 нпр. конкурс за израду архитектонског пројекта  

 ПОНУДА ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА  

 обавезује понудиоца да закључи уговор са понуђеним под 

условима продаје  

 ИЗДАВАЊЕ ХоВ  

 НЕОСНОВАНО ОБОГАЋЕЊЕ  

o када субјект увећава имовину на рачун имовине другог лица, без правног 

основа (пример: исплата недугованог)  

 ПОСЛОВОДСТВО БЕЗ НАЛОГА  

o када пословођа без налога учини радње услед којих се смањује имовина или 

спрећава увећање имовине власника посла  

o да би настао облигационо-правни однос, неопходна је хитност извршеног 

посла  

o пословођа без налога: 

 има право на нужне и корисне трошкове  

 има право на награду за уложени труд  

 посао треба да обави са дужном пажњом  

 ЗАКОНСКЕ ОБЛИГАЦИЈЕ  

o биле присутне у ПЛАНСКОЈ ПРИВРЕДИ  

o пример: обавеза издржавања деце и брачних другова  
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10. Закључење уговора 

 

КОЈИ СУ БИТНИ ЕЛЕМЕНТИ УГОВОРА? 

 РОБА  

 ЦЕНА  

 може и РОК  

 

КОЈИ СУ ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА? 

 СПОСОБНОСТ УГОВАРАЊА  

 САГЛАСНОСТ ВОЉА  

 ПРЕДМЕТ И КАУЗА  

 

КОЈИ СУ ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА? 

 ФОРМА  

 ОДОБРЕЊЕ и ДОЗВОЛА  

 

ШТА ЈЕ ПОНУДА? 

 предлог за закључење уговора који се упућује одређеном лицу и садржи све 

битне елементе уговора  

 странке: ПОНУЂЕНИ и ПОНУЂАЧ  

 понуда обавезује понуђача док трају преговори  

 излагање робе у излогу је понуда, оглашавање није понуда  

 

БИТНЕ ЧИЊЕНИЦЕ О ПОНУДИ  

 ако није одговорено на све елемент,е онда понуђени чини нову понуду понудиоцу  

 чутање у праву не обавезује  

 уколико понуђени није одговорио на понуду, а у сталном је пословном односу са 

понуђачем, сматра се да је понуда прихваћена  

 уговор се закључује између присутних лица  

 моменат закључења уговора:  

o код нас ТЕОРИЈА ПРИЈЕМА  

 уговор је закључен када је понудилац примио одговор о прихватању 

понуде  
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11. Форма уговора 

 

КОЈИ СУ ТО ТИПСКИ УГОВОРИ? 

 ТИПИЧНИ ЗА ТРЖИШНУ ПРИВРЕДУ  

 ЗАХТЕВА СЕ САМО САГЛАСНОСТ ВОЉА - КОНЦЕСУАЛНИ УГОВОРИ  

 

КОЈЕ ФОРМЕ УГОВОРА ПОСТОЈЕ? 

 ПРЕМА НАЧИНУ ИСПОЉАВАЊА:  

o ПИСМЕНА  

 писмени уговор који има својеручне потписе странака  

o РЕАЛНА  

 поред сагланости воља, неопходна и предаја ствари  

o ЈАВНЕ ИСПРАВЕ (СВЕЧАНА)  

 оверава се пред надлежним судом  

 врши се овера потписа  

 ПРЕМА ПРАВНОМ ДЕЈСТВУ:  

o СВЕЧАНА  

o ДОКАЗНА  

 ПРЕМА НАЧИНУ НАСТАНКА:  

o ЗАКОНСКА  

 предвиђена законом  

 предвиђене законом последице уколико се не састави у таквој форми 

 тада уговор не производи правно дејство  

o УГОВОРНА  

 странке споразумом одређују као посебан услов да ће форма бити 

услов за пуноважност уговора  
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12. Дејство уговора 

 

БИТНЕ ЧИЊЕНИЦЕ .... 

 СТРАНКЕ МОГУ БИТИ:  

o ФИЗИЧКА И ПРАВНА ЛИЦА ц 

 УГОВОР СЕ МОЖЕ ЗАКЉУЧИТИ ПРЕКО:  

o ЗАКОНСКОГ ЗАСТУПНИКА 

o ПУНОМОЋНИКА  

 УГОВОР ПРОИЗВОДИ ПРАВНО ДЕЈСТВО ПРЕМА СТРАНКАМА КОЈЕ СУ ГА ЗАКЉУЧИЛЕ  

 

ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА У КОРИСТ ТРЕЋЕГ ЛИЦА  

 у римском праву није могла да се закључи обавеза у корист или на штету трећег 

лица  

 у савременом праву то је могуће!  

o КАДА?  

 КОД НАСЛЕЂИВАЊА  

 наслеђују се и права и обавезе оставиоца  

 не случај уколико је обавеза везана за личне особине оставиоца  

 КОД ОДГОВОРНОСТИ ЗА ПРАВНЕ И МАТЕРИЈАЛНЕ НЕДОСТАТКЕ СТВАРИ 

(ЕВИКЦИЈА)  

 продавац дужан да штити купца од узнемиравања од стране 

трећег лица  

 правно узнемиравање постоји када стицалац права у моменту 

стицања права не зна да је то право већ конституисано у корист 

трећег лица (својина, хипотека, залога...)  
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13. Уступање потраживања путем уговора - цесија  

 

БИТНЕ ЧИЊЕНИЦЕ .... 

 ЦЕСИОНАР = нови поверилац  

 ЦЕДЕНТ = стари поверилац  

 предмет дуга остаје исти  

 дужник остаје исти, он се само обавештава о цесији  

 не могу се преностии потраживања везана за личне особине повериоца  

 

КОД ТЕРЕТНИХ УГОВОРА... 

 цедент је обавезан да гарантује цесионару:  

o ИСТИНИТОСТ ПОТРАЖИВАЊА  

o НАПЛАТИВНОСТ ПОТРАЖИВАЊА 
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14. Рокови  

 

ШТА ЈЕ РОК? 

 будућа извесна чињеница (протек времена) од које зависи настанак или 

престанак неког правног односа  

 

КАКО СЕ РАЧУНА РОК? 

 рачунају се на дане, месеце, године и минуте (астрономски)  

o упис хипотеке (минути)  

 рок се рачуна од првог дана после дана од када се рачуна рок па до последњег 

дана рока  

o уколико последњи дан рока пада на дан који је законом одређен као 

нерадни, рок се помера на први радни дан  

 

КОЈЕ СУ ВРСТЕ РОКОВА? 

 РАСКИДНИ  

o рок када се ПРЕСТАНАК уговорног дејства везује за наступање рока  

 ОДЛОЖНИ  

o рок када се ПОЧЕТАК уговорног дејства везује за наступање рока  

 

 

НАПОМЕНА ... 

 право не застарева услед протека времена, већ се само губи могућност да се оно 

оствари принудним путем  
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15. Уговор о комисиону 

 

КОЈЕ СУ СТРАНКЕ? 

 КОМИСИОНАР – обавезује се да у своје име а за рачун комитента обави послове 

које му повери комитент  

 КОМИТЕНТ (НАЛОГОДАВАЦ)  –  обавезује се да плати одређени износ провизије 

 

ШТА ЈЕ ПРЕДМЕТ УГОВОРА О КОМИСИОНУ? 

 продаја робе  

 ХоВ 

 поједини банкарски и берзански послови  

 

РАЗЛИКА ИЗМЕЂУ КОМИСИОНАРА И ТРГ.ПОСРЕДНИКА/ЗАСТУПНИКА?  

 комисионар закључује уговоре у своје име и за рачун комитента, а трговински 

посредник не закључује уговоре, већ доводи у везу комитента и треће лице  

 комисионар наступа у своје име и за рачун комитента, а трговински заступник 

наступа у име и за рачун комитента  

 комисионар преузима обавезу да закључи посао, а трговински заступник не  

 треће лице не зна у чије име иступа комисионар, а зна за тргов. заступника 

 

КОЈЕ СУ ТО ВРСТЕ КОМИСИОНА? 

1. ПРОДАЈНИ КОМИСИОН 

 комисионар се обавезује да преда робу или ХоВ трећем лицу  

 најчешћа врста комисиона  

2. КУПОВНИ КОМИСИОН  

 комисионар се обавезује да купи робу или ХоВ од трећег лица  

 најчешћа врста комисиона у спољнотрговинском промету  

3. КОМИСИОН У ТРАНСПОРТУ  

 комисионар се обавезује да закључи уговор о превозу са превозником  

 у Француској и Швајцарској: уговор о комисиону у транспорту   

 у Америци и англосаксонском праву: уговор о трг. заступништву 

4. КОМИСИОН СТАР ДЕЛ КРЕДЕРЕ 

 комисионар се додатно обавезује да ће гарантовати за извршење обавезе 

трећег лица, и због тога има увећану провизију  
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КОЈЕ СУ ТО ОБАВЕЗЕ КОМИСИОНАРА?  

1. ДА ИЗВРШАВА НАЛОГЕ КОМИТЕНТА  

2. ДА ЗАКЉУЧУЈЕ УГОВОРЕ СА ТРЕЋИМ ЛИЦЕМ  

3. ДА ШТИТИ ИНТЕРЕСЕ КОМИТЕНТА 

4. ДА ОБАВЕШТАВА КОМИТЕНТА 

5. ДА ЧУВА ПОСЛОВНУ ТАЈНУ  

6. ДА ВОДИ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ  

 

КОЈЕ СУ ТО ОБАВЕЗЕ КОМИТЕНТА?  

1. ДА ПЛАТИ ПРОВИЗИЈУ КОМИСИОНАРУ  

2. ДА ИЗВРШИ НАКНАДУ ТРОШКОВА КОЈЕ ЈЕ КОМИСИОНАР ИМАО  
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16. Уговор о превозу 
 

КОЈЕ СУ СТРАНКЕ? 

 ПРЕВОЗНИК – обавезује се да робу превезе од места отпреме до места допреме 

и преда је примаоцу 

 ПОШИЉАЛАЦ – обавезује се да за извршену услугу плати превознику  

 ПРИМАЛАЦ  

 

ТОВАРНИ ЛИСТ  

 доказ да је уговор закључен и да је роба примљена  

 легитимациони је папир, није ХоВ 

o ако гласи на доносиоца или по наредби, онда јесте ХоВ и зове се 

преносиви товарни лист  

 попуњава се на прописаном обрасцу и прати робу до места отпреме  

 дупликат се издаје пошиљаоцу  

 ЕЛЕМЕНТИ ТОВАРНОГ ЛИСТА:  

o назив пошиљаоца  

o адреса и назнака  

o врста и тежина робе  

o потпис и печат  

o место и датум састављања  

o ознаке успутних станица  

o подаци о трошковима превоза 

 

ПОМОРСКИ И РЕЧНИ ПРЕВОЗ  

 уређен је законом о поморској и речној пловидби и међународним правилима 

 СТРАНКЕ:  

o БРОДАР – дужан да превезе робу од луке укрцаја до луке искрцаја 

 издаје КОНОСМАН (ТЕРЕТНИЦУ) као доказ пријема робе на превоз 

o КОРИСНИК ПРЕВОЗА – може бити ШПЕДИТЕР или СКЛАДИШТАР 

 закључује се у писменој форми  

 закључује се најчешће за превоз:  

o РАСУТЕ РОБЕ  

o КАБАСТЕ РОБЕ 

o РОБЕ ВЕЛИКЕ ТЕЖИНЕ  
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КОЈЕ СУ ТО ОБАВЕЗЕ ПРЕВОЗНИКА?  

1. ДА РОБУ ПРЕВЕЗЕ САВЕСНО, ПАЖЉИВО И ПРОФЕСИОНАЛНО 

2. ДА РОБУ ПРЕВЕЗЕ У ПРЕДВИЂЕНОМ РОКУ 

3. ПРИ ПРИЈЕМУ РОБЕ, УТВРЂУЈЕ: 

 КВАЛИТЕТ 

 КОЛИЧИНУ  

 НАЧИН ЧУВАЊА  

 ИСПРАВНОСТ ПАКОВАЊА  

4. У ТОКУ ПРЕВОЗА, ДУЖАН ЈЕ ДА: 

 РОБУ ЧУВА ОД ОШТЕЋЕЊА И ГУБИТАКА  

 ИЗВРШАВА НАЛОГЕ ПОШИЉАОЦА  

5. КАДА СТИГНЕ НА УПУТНО МЕСТО, ДУЖАН ЈЕ ДА: 

 ОБАВЕСТИ ПРИМАОЦУ О ПРИСПЕЋУ И РОКУ ПРЕУЗИМАЊА  

 ПРОДА РОБУ УКОЛИКО РОБА НЕ БУДЕ ПРЕУЗЕТА У РОКУ  

 ИСТОВАРИ РОБУ АКО ЈЕ ТАКО УГОВОРЕНО 

 ДА ПЛАТИ ПОТРЕБНЕ ТАКСЕ  

6. ДА ВОДИ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ  

 

КОЈЕ СУ ТО ОБАВЕЗЕ ПОШИЉАОЦА?  

1. ДА РОБУ ДОСТАВИ НА УТОВАР У ПРЕДВИЂЕНОМ РОКУ 

2. ДА РОБУ УПАКУЈЕ И ЗАШТИТИ ОД ОШТЕЋЕЊА И ГУБИТАКА  

3. ДА СПРЕЧИ РЕФЛЕКСНУ ШТЕТУ  

4. ДА ПЛАТИ ЦАРИНУ И ВОЗАРИНУ 
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17. Уговор о складиштењу 
 

КОЈЕ СУ СТРАНКЕ? 

 СКЛАДИШТАР – обавезује се да прими робу на чување и предузме све мере 

неопходне да се роба очува и да је преда на захтев оставодавца или овлашћеног 

лица 

o издаје складишницу, која се састоји из два обавезна дела:  

 признаница    доказ права својине 

 варант    служи за добијање кредита и залагање  

o робу може да подигне само лице које има и признаницу и варант 

 ОСТАВОДАВАЦ – обавезује се да плати провизију за учињену услугу   

 

ОСНОВНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ УГОВОРА О СКЛАДИШТЕЊУ 

 двостранообавезан, комутативан, концесуалан (довољна сагласност воља) 

 предмет уговора: смештај и чување робе  

 чување драгоцености и ХоВ предмет уговора о сефу (припада банк.пословима) 

 

КОЈЕ СУ ТО ОБАВЕЗЕ СКЛАДИШТАРА?  

1. ДА ПРЕДУЗМЕ СВЕ МЕРЕ ЗА ОЧУВАЊЕ РОБЕ   

2. ДА ОБЈАВИ ОПШТЕ И ПОСЕБНЕ УСЛОВЕ ПОСЛОВАЊА  

3. ДА ПРЕДА РОБУ НА ЗАХТЕВ ОСТАВОДАВЦА  

4. ДА ДОЗВОЛИ ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР  

5. ДА ИЗДА СКЛАДИШНИЦУ  

6. ДА ВОДИ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ  

  може да прода или заложи робу, ако је оставодавац не преузме у предвиђ.року 

(мора обавестити оставодавца, доставити износ продаје, одбити трошкове продаје) 

 

КОЈЕ СУ ТО ОБАВЕЗЕ ОСТАВОДАВЦА?  

1. ДА ПЛАТИ ПРОВИЗИЈУ СКЛАДИШТАРУ   

2. ДА ПРЕДА ДОКУМЕНТА КОЈА ПРАТЕ РОБУ  

3. ДА ДÂ ИЗЈАВУ О ВРЕДНОСТИ РОБЕ  

  ималац варант може да затражи робу у случају опасности, квара, рефлексне штете 
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18. Уговор о шпедицији 
 

КОЈЕ СУ СТРАНКЕ? 

 ШПЕДИТЕР – обавезује се да у своје име а на рачун налогодавца закључи уговор 

са трећим лицем о превозу и све уговоре неопходне да се тај превоз обави, као 

и да обави све радње неопходне да се тај превоз обави  

o увек је правно лице  

 НАЛОГОДАВАЦ – обавезује се да плати провизију за учињену услугу  

o може бити и физичко и правно лице   

 

ОСНОВНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ УГОВОРА О ШПЕДИЦИЈИ 

 може бити сталан посао и повремен посао  

 сложенији је посао од уговора о превозу, обухвата:  

o  уговор о превозу, складиштењу и осигурању  

o одређивање превозног средства  

o одређивање посебних услова (налози налогодавца, царинске 

формалности, долеђивање робе) 

 шпедитер издаје шпедитерске потврде  

o потврда пријема робе, није ХоВ 

o на захтев пошиљаоца робу предаје овлашћеном лицу  

 

МЕЂУНАРОДНИ САВЕЗ УДРУЖЕЊА ШПЕДИТЕРА (FIATA) 

 издаје шпедитерске потврде  

o FCR – није ХоВ, доказ да је роба примљена у наиглед добром стању, али 

не гарантује квалитет 

o FCТ – јесте ХоВ, сви подаци као и у FCR 

o FBL – јесте ХоВ, доказ права својине, гласи по наредби или на доносиоца, 

користи се за комбиновани превоз  
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КОЈЕ СУ ТО ОБАВЕЗЕ ШПЕДИТЕРА?  

1. ДА ПРИМИ И ЧУВА РОБУ  

2. ДА ПРЕДУЗИМА ПРАВНЕ РАДЊЕ   

3. ДА ОДРЕДИ ПРЕВОЗНИ ПУТ И ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО   

4. ДА ИЗВРШАВА НАЛОГЕ НАЛОГОДАВЦА  

5. ДА ШТИТИ ИНТЕРЕСЕ НАЛОГОДАВЦА  

6. ДА ОБАВЕШТАВА НАЛОГОДАВЦА  

7. ДА ИЗДАЈЕ ШПЕДИТЕРСКЕ ПОТВРДЕ  

  има право на накнаду за извршену услугу и на накнаду трошкова 

 

КОЈЕ СУ ТО ОБАВЕЗЕ НАЛОГОДАВЦА?  

1. ДА ПЛАТИ НАКНАДУ ЗА ИЗВРШЕНУ УСЛУГУ 

2. ДА ПЛАТИ НАКНАДУ ТРОШКОВА И ДА ДÂ ПРЕДУЈАМ 

3. ДА ОБАВЕСТИ ШПЕДИТЕРА О ЕВЕНТУАЛНИМ ОСОБИНАМА И НЕДОСТАЦИМА 

СТВАРИ 

4. ДА САМОСТАЛНО ИСТУПИ КАО ШПЕДИТЕР 
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19. Уговор о осигурању 
 

КОЈЕ СУ СТРАНКЕ? 

 ОСИГУРАВАЧ – обавезује се да уговарачу осигурања или неком наведеном 

кориснику осигурања исплати осигурану суму уколико наступи осигурани случај  

o увек је правно лице  

 УГОВАРАЧ ОСИГУРАЊА – обавезује се да плати премију осигурања  

o може бити и физичко и правно лице   

 

ОСНОВНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ УГОВОРА О ОСИГУРАЊУ  

 ШТА ЈЕ ОСИГУРАЊЕ?  

o привредна делатност која има за циљ материјално обезбеђење лица и 

имовине и стварања посебних фондова који почивају на принципима 

солидарности  

o може бити добровољно и обавезно (које је законом предвиђено) 

 КАКАВ ЈЕ ОВАЈ УГОВОР ПО ПРАВНОЈ ПРИРОДИ?  

o sui generis (уговор посебне врсте)  

 

КОЈИ СУ БИТНИ ЕЛЕМЕНТИ УГОВОРА О ОСИГУРАЊУ? 

 СТРАНКЕ  – ОСИГУРАВАЧ И ОСИГУРАНИК 

 ПРЕДМЕТ ОСИГУРАЊА – СТВАРИ И ЛИЦА 

 ОСИГУРАНА СУМА – ИЗНОС КОЈИ СЕ ПЛАЋА КАДА НАСТУПИ ОСИГУР. СЛУЧАЈ 

 ОСИГУРАНИ СЛУЧАЈ – БУДУЋА НЕИЗВЕСНА ЧИЊЕНИЦА КОЈА НЕ ЗАВИСИ ОД 

ВОЉЕ СТРАНАКА 

 ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА – ИЗНОС КОЈИ ПЛАЋА УГОВАРАЧ ОСИГУРАЊА  
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КОЈЕ СУ ТО ОБАВЕЗЕ ОСИГУРАВАЧА?  

ДА ИЗДА ПОЛИСУ ОСИГУРАЊА  

 садржи све битне елементе уговора  

 на полеђини полисе: општи и посебни услови пословања 

 ако се не налазе на полеђини, осигуравач мора да их предочи уговарачу 

осигурања, да прихвати понуду и закључи уговор  

 

КОЈЕ СУ ТО ОБАВЕЗЕ УГОВАРАЧА ОСИГУРАЊА?  

1. ДА ПРЕДУЗМЕ СВЕ ДА НЕ НАСТУПИ ОСИГУРАНИ СЛУЧАЈ  

2. ДА ПРЕДОЧИ ОСИГУРАВАЧУ НЕДОСТАТКЕ СТВАРИ  

3. ДА ПЛАТИ ПРЕМИЈУ ОСИГУРАЊА  

4. КАДА НАСТУПИ ОСИГУРАНИ СЛУЧАЈ, ДА У РОКУ ОД ТРИ ДАНА ОБАВЕСТИ 

ОСИГУРАВАЧА О ТОМЕ 

 

 

 


