Спецификација предмета за књигу 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
Уговори у наследном праву
Проф. др Наташа Стојановић
Доц. др Новак Крстић
Статус предмета
(обавезни/изборни)

Изборни

Стицање продубљених научних сазнања о облигационоправним уговорима који
имају посебан значај за установу наслеђивања и о наследноправним уговорима,
даље усавршавање креативног потенцијала и овладавање правним вештинама у
поступку остваривања и заштите права наслеђа.
Очекује се да савладавањем програма студент успешно може да: развије
способност свеобухватног и критичког сагледавања спорних питања у вези уговора у
наследном праву и да понуди образложене одговоре; да развије способност да
научно аргументовано дискутује, да овлада методологијом истраживачког процеса и
да квалитетно презентује резултате свог научног рада; да стечена знања примени у
пракси.

Садржај предмета
Теоријска
Наследноправни уговори; уговор о наслеђивању; уговор о будућем наследству
настава
или испоруци; уговор о садржини завештања; уговор о одрицању од наслеђа које
није отворено; облигационоправни уговори од посебног значаја за наследно право;
уговор о уступању и расподели имовине за живота; уговор о доживотном
издржавању; уговор о доживотној ренти; уговор о поклону за случај смрти; уговор о
уступању наследног дела пре деобе наследства другом наследнику; уговор о
уступању наследног дела пре деобе наследства трећем лицу; уговор о деоби
наследства.
Практична
настава
(вежбе,
ДОН,
студијски
истраживачки рад)
Литература
1
2

Тумачење релевантних правних извора; Анализа случајева из судске праксе;
Решавање хипотетичких случајева и састављање правних докумената.

Крстић, Н.: Вишеструко располагање непокретном ствари на основу уговора о
доживотном издржавању, Правни живот, бр. 10/2011, стр. 597−614.
Стојановић, Н.: Наследничка заједница, Правни факултет у Нишу, Ниш, 2009.
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Стојановић, Н.: Наследно право, Правни факултет у Нишу, Ниш, 2011.
Стојановић, Н.: Облигационоправни уговори од посебног значаја за наследно право
и установа нужног дела, Зборник радова „Тридесет година Закона о облигационим
односима“, Београд, Немачка организација за техничку сарадњу (GTZ), 2009, стр.
445−456.
Стојановић, Н.: Опорезовање добара, стечених по наследноправном основу, у
Републици Србији, Зборник радова Правног факултета у Нишу, Ниш, Правни
факултет, бр. 55/2010, стр. 73−88.

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

– Предавања;
– Вежбе;
– Колоквијум;
– Тестови;
– Индивидуалне и групне консултације;
– Часови семинара.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена
Завршни испит

Поена

активност у току
предавања

0-10

писмени испит

практична настава

0-15

усмени испит

51

Колоквијуми

0-12

Посећеност предавања

0-4

Семинари

0-8

