План рада на наставном предмету
СТВАРНА ПРАВА ОБЕЗБЕЂЕЊА ПОТРАЖИВАЊА У
САВРЕМЕНИМ ПРАВНИМ СИСТЕМИМА
Шифра
предмета

Статус
предмета
обавезни

Циљеви предмета
Исход изучавања

Садржај и структура
предмета

Семестар
I

Број кредита

Фонд
часова

9

105

Стицање основних и продубљених научних, стручних и практичних
знања о стварним правима обезбеђења потраживања у домаћем и
упоредном праву.
Способност студената да стечена знања примене у пракси, као и
да овладају методологијом истраживања и презентовања
резултата својих истраживања.
Теоријска настава
Појам и карактеристике стварних права обезбеђења потраживања;
хипотека у домаћем праву и савременим правним системима;
ручна залога; регистровано заложно право на покретним стварима
у домаћем и упоредном праву; фидуција и фидуцијарни правни
послови у савременим правним системима; траст; задржавање
права својине на покретним стварима.
Практична настава
Изучавање случајева из домаће и стране судске праксе; решавање
хипотетичких
случајева;
семинарски
радови;
студијскоистраживачки рад.

ПРЕДАВАЊА
Тематска јединица

недеља
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV

недеља
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV

Појам, правна природа и функције заложног права
Врсте и начела заложног права
Ручна залога
Право задржавања
Хипотека - појам, предмет, стицање и права и обевезе у фази
обезбеђења; упоредноправно
Хипотека -, располагање, фаза намирења, престанак и заштита;
упоредноправно
Фидуција - настанак, појам и облици фидуције
Fiducia cum creditore
Фидуција као средство обезбеђења у праву Немачке и Швајцарске
Фидуција као средство обезбеђења у праву Црне Горе и Хрватске
Фидуција као средство обезбеђења у домаћем праву
Регистрована залога - појам, предмет, стицање и права и обавезе у
фази обезбеђења; упоредноправно
Регистрована залога - располагање рег. залогом, фаза намирења,
престанак и заштита
Траст
Залога потраживања и других права
ВЕЖБЕ
Тематска јединица
Ручна залога - анализа домаће и стране судске праксе и
решавање хипотетичких случајева
Право задржавања - анализа домаће и стране судске праксе и
решавање хипотетичких случајева
Хипотека - анализа домаће и стране судске праксе
Хипотека - решавање хипотетичких случајева
Фидуција - анализа страних судских одлука
Фидуција - анализа домаће судске праксе
Фидуција - решавање хипотетичких случајева
Колоквијум
Регистрована залога - презентовање регистра залоге
Регистрована залога - анализа домаће и стране судске праксе
Регистрована залога - решавање хипотетичких случајева
Траст - анлиза стране судске праксе и решавање хипотетичких
случајева
Залога потраживања - анализа домаће и стране судске праксе
Залога потраживања - решавање хипотетичких случајева
Колоквијум

Облици извођења наставе

Начин оцењивања на
предмету

број
часова
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

број часова
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Предавања, вежбе, консултације, семинарски радови,
1. Предиспитне активности - 50 поена
присуство и активност у току предавања - до 15 поена
вежбе – до 15 поена
колоквијум 20 поена
2. Завршни испит - 50 поена
Испит се полаже усмено (или посмено и усмено) пред

Литература

предметним наставником. Студент на испиту добија три
питања и на свако од њих мора дати задовољавајући
одговор да би положио. Коначна оцена се даје као збир
предиспитних и испитних стечених поена.
Услов за приступање усменом испиту је да се у наведеним
предиспитним обавезама освоји најмање 30 поена
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Подаци о наставницима и
сарадницима на предмету

Проф. Др Срђан Владетић,
Кабинет А214
tel. 034 306
e-mail: svladetic@jura.kg.ac.yu

Теме за семинарске радове
1. Ручна залога
2. Посебни облици хипотеке
3. Регистрована залога
4. Fiducia cum creditore
Списак тема за дипломске радове није коначан и студент може у договору са наставником изабрати и
неку другу тему из садржаја предмета

Теме за мастер радове
1. Фидуција у упоредном праву
2. Хипотека и реални дуг
3. Комисорна клаузула
4. Ретенција
Списак тема за дипломске радове није коначан и студент може у договору са наставником изабрати и
неку другу тему из садржаја предмета

Испитна питања
1. Појам, правна природа и функције заложног права
2. Врсте и начела заложног права
3. Ручна залога - појам предмет, стицање и права и обавезе у фази обезбеђења
4. Ручна залога - располагање и фаза намирења
5. Престанак и заштита ручне залоге
6. Право задржавања
7. Хипотека - појам, предмет, стицање и права и обевезе у фази обезбеђења
8. Хипотека -, располагање и фаза намирења
9. Престанак и заштита хипотеке
10. Фидуција - настанак и појам
11. Облици фидуције
12. Fiducia cum creditore
13. Фидуција као средство обезбеђења у праву Немачке
14. Фидуција као средство обезбеђења у праву Швајцарске
15. Фидуција као средство обезбеђења у праву Црне Горе
16. Фидуција као средство обезбеђења у праву Хрватске
17. Фидуција као средство обезбеђења у домаћем праву
18. Регистрована залога - појам, предмет, стицање и права и обавезе у фази обезбеђења
19. Регистрована залога - располагање рег. залогом, фаза намирења, престанак и
заштита
20. Траст
21. Залога потраживања и других права

