
8 

 

 

Студијски програм: Право (240 ЕСПБ) 

Врста и ниво студија: основне академске студије првог степена 

Назив предмета: Наследно право 

Наставник: Биљана Б. Петровић 

Статус предмета: обавезан 

Број ЕСПБ: 7 

Услов: Уписан четврти  семестар, одслушан предмет и успешно реализоване предиспитне обавезе 

Циљ предмета:  
Циљ предмета јесте упознавање студената са основним појмовима наследног права и правилима о наслеђивању. 
Стицање основних теоријских знања неопходних за примену и тумачење прописа о наслеђивању и прописа о 
ванпарничној процедури. Оспособљавање студената за савладавање вештина деобе наслеђа, појма нужног дела 
наслеђа и завештања, као и за решавање практичних проблема са којима ће се сусретати  обављајући послове струке 
везане за ову област. 

Исход предмета:   
Након положеног испита студент је усвојио теоријска знања  из области наследног и правилима о наслеђивању; 
оспособљен да разуме и тумачи прописе о наслеђивању и прописе о ванпарничној процедури; оспособљен за 
примену теоријског знања о установама и прописима о наслеђивању; за решавање конструисаних правних 
случајева; оспособљен за израду основних правних документа из ове области. 

Садржај предмета:  

Теоријска настава: 
1.Увод у предмет. 2.Појам наследног права, начела, извори и претпоставке за наслеђивање (појам, смрт оставиоца, 
проглашење несталог лица за умрло, постојање наследника); 3.Заоставштина (појам, предмет наслеђивања, права 
која нису предмет наслеђивања); 4.Одрицање од наслеђа (одрицање од неотвореног наслеђа, одрицање од наслеђа 
које је отворено, одрицање у корист одређеног наследника, немогућност одрицања од наслеђа); 5.Основи позивања 
на наслеђе;  6.Наслеђивање по основу закона; Чињенице на основу којих се наслеђује на основу закона, наследни 
редови; 7.Редовни законски наследни редови, посебна правила за неке законске наследнике; Императивно законско 
наслеђивање; Нужни наследници, појам и природа права на нужни део; 8.Нужни и расположиви део, лишење права 
на нужни део, круг нужних наследника, величина нужног дела, повреда нужног дела, израчунавање нужног дела, 

смањење нужног дела; 9.Застарелост захтева; 10.Искључивање из наслеђа (појам, искључење нужних наследника, 
лишење нужних наследника); Укључивање поклона и легата у наследни део; 11.Република Србија као законски 
наследник; 12.Наслеђивање на основу завештања; Завештајна способност, Облици завештања; Садржина и 
тумачење завештања; Ништавост и рушљивост завештања, Опозив завештања, Доказивање уништеног или 
сакривеног завештања; 13.Одговорност за оставиочеве дугове, Деоба наследства; 14.Уговори у наследном праву, 
Оставински поступак, Шеме крвног сродства; 15. Обрасци тестамената и уговора. 

Практична настава:  
Ближе појашњавање неких од тема које се обрађују на предавањима, са посебним освртом на тумачење основних 

појмова наследног права и правила о наслеђивању; Симулација суђења, обрада примера из праксе, шема крвног 
сродства и шеме законских наследника, обрасци тестамената и уговора – примери из стварног живота. Дискусија 
одабраних тема уз активно учешће студената. Припрема колоквијума и испита. Евалуација реализоване наставе и 
анализа њених резултата. 

Литература  

Основна: 
1.Бабић, И. : Наследно право, Службени лист СРЈ,  Београд, 2007. 

2.Антић, О.: Наследно право, Правни факултет, Београд, 2004. и Службени гласник, Београд, 2010. 

Допунска: 
1.Ђурђевић Д.: Институције наследног права, Службени гласник, Београд, 2011. 
2.Закон о наслеђивању, Сл. гласник РС, бр. 46/95 и 101/2003.  

Број часова  активне наставе Остали часови 

Предавања: 
30 

Вежбе: 
30 

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 

Методе извођења наставе Предавања су аудиторна, и изводе се у амфитеатру са свим студентима.  Вежбе  се 
изводе по групама студената у слушаоницама и то:  (1) као аудиторне, где се даље разрађују  поједине теме са 
предавања и аналазирају појмови наследног права и правила о наслеђивању;  (2) као  показне, шема крвног сродства 
и шеме законских наследника, обрасци тестамената и уговора ; и (3) као, дискусионе за дискусију одабраних тема из 
пређеног градива;   

Оцена знања (Максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 20 писмени испит  

колоквијум-први 15 усмени испит 50 

колоквијум-други 15 укупно 100 

 

Knjiga%20nastavnika/PetrovicBiljana.doc

