
 
 
 

Спецификација предмета за књигу предмета 

Студијски програм   Основне академске студије права 
Изборно подручје (модул)   
Врста и ниво студија  Основне академске студије права 
Назив предмета  Наследно право 
Наставник (за предавања)  Проф. др Наташа Стојановић, доц. др Новак Крстић,  
Наставник/сарадник (за вежбе)  Доц. др Новак Крстић,  
Наставник/сарадник (за ДОН)   
Број ЕСПБ  8 Статус предмета 

(обавезни/изборни) 
 Обавезни 

Услов  Положен испит из предмета Увод у грађанско и Стварно право 
Циљ 
предмета 

Стицање основних и продубљених знања о установи наслеђивања; 
оспособљавање за примену и тумачење прописа о наслеђивању и прописа о   
ванпарничној процедури; оспособљавање за састављање правних докумената 
(завештање, уговор о уступању и расподели имовине за живота, уговор о 
доживотном издржавању, уговор о деоби наследства итд.). 

 
Исход 
предмета 

Савладавањем програма предмета, кроз планиране активности и облике 
наставе, очекује се да студент: да влада кључним терминима, појмовима и 
наследноправним категоријама; да развије способност да аргументовано и 
компетентно дискутује о наследноправним проблемима; да разуме суштину 
основних института наследног права; да схвати механизам применљивости 
наследноправних института у пракси; да стечена знања примени у пракси. 

 
Садржај предмета 
Теоријска 
настава 

    Појам и предмет наследног права; Претпоставке за наслеђивање; Круг законских 
наследника; Законски наследни редови; Наследноправни положај супружника, 
родитеља, усвојиоца и усвојеника; Држава као законски наследник; Нужни 
наследници; Израчунавање нужног и расположивог дела заоставштине; 
Остваривање и заштита права на нужни део; Искључење из наслеђа; Лишење 
права на нужни део; Урачунавање поклона и испорука у наследни и нужни део;  
Завештајна способност; Облици завештања; Садржина завештања; Тумачење 
завештања; Опозив завештања; Ништавост и рушљивост заведштања; 
Наследничка заједница; Одговорност за оставиочеве дугове и дугове отовореног 
наслеђа; Деоба наследства; Наследноправни уговори; Облигциони уговори од 
посебног значаја за установу наслеђивања; Оставински поступак. 

 



Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, 
студијски 
истражива-
чки рад) 

     Анализа случајева из судске праксе, решавање хипотетичких случајева, писање 
правни докумената и теренска настава у суду.   
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2 Стојановић, Н.: Практикум за наследно право, Правни факултет у Нишу, Ниш, 2012. 
3 Стојановић, Н. Видић-Трнинић, Ј.: Поступак за расправљање                         

заоставштине у Србији, Правни факултет у Нишу, Ниш, 2015. 
4   
5   
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 
Предавањ
а 

Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови 

 60  15      15 

Методе 
извођења 
наставе 

Предавања; вежбе; индивидуалне и групне консултације; презентација 
семинарских радова студената и дискусија о радовима. 

 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит Поена 
активност у току  
предавања 

0-15  писмени испит   

практична настава  0-15 усмени испит 10 (десет); 9 (девет); 
8 (осам); 7 (седам); 6 (шест); 5 (пет) 

91-100; 81-90; 71-80; 61-
70; 51-60; 50 и мање  

Колоквијуми  0-12     
Семинари  0-8     
Списак тема по недељама 
1        1. Уводна и основна питања 

наследног права 
2. Основна начела домаћег 
наследног права 
3. Извори наследног права у 
Републици Србији 

 
 

Стојановић, Н.: Наследно 
право, Правни факултет 
у Нишу, Ниш, 2011, стр. 
2-18 и 34-37. 
 

2     1. Основни услови за наступање 
наслеђивања 

       2. Неспособност и недостојност за 
наслеђивање 

Стојановић, Н.: Наследно 
право, Правни факултет 
у Нишу, Ниш, 2011, стр. 
39-72. 



   3. Одрицање од наслеђа 
 

 

 
 

3     1. Појам и наступање законског 
наслеђивања 

       2.  Чињенице на којима је 
утемељено законско наслеђивање 

   3. Начини груписања крвних 
сродника као могућих законских 
наследника 

   4. Парентеларни систем 
      5. Право представљања и право 

прираштаја 
 

 

Стојановић, Н.: Наследно 
право, Правни факултет 
у Нишу, Ниш, 2011, стр. 
77-78 и 91-102. 
 

4         1. Грађанско сродство са 
оставиоцем и законско 
наслеђивање 

   2. Брачна веза са оставиоцем и њен 
утицај на формирање законског 
наследног реда 

   3. Заоставштина без наследника 
 

 

Стојановић, Н.: Наследно 
право, Правни факултет 
у Нишу, Ниш, 2011, стр. 
82-90 и 133-135. 

  
 

5     1. Законски наследни редови у        
савременом српском праву 

2.  Редовна подела наслеђа 
3.  Одступања од редовне поделе 

наслеђа 
 
 

Стојановић, Н.: Наследно  
право, Правни факултет 
у Нишу, Ниш, 2011, стр. 
113-130. 
 
 

6     1. Појам и порекло права на 
нужни део 

2. Оправдање нужног дела 
3. Круг нужних наследника у 

српском праву  
4. Величина нужног дела 
5. Правна природа права на нужни 
део 
6. Одређивање обрачунске 
вредности заоставштине 

 
 

Стојановић, Н.: Наследно 
право, Правни факултет 
у Нишу, Ниш, 2011, стр. 
138-143 и 150-161.  
  

7     1. Искључење из наслеђа  
2. Лишење права на нужни део 
3.  Могући начини остваривања и 

заштите права на нужни део 

Стојановић, Н.: Наследно 
право, Правни факултет 
у Нишу, Ниш, 2011, стр. 
163-187. 



  
8       1. Појам  и битне особине 

завештања као правног посла 
2. Завештајна способност 
3. Облици завештања у 
савременом  праву 

 
 

Стојановић, Н.: Наследно 
право, Правни факултет 
у Нишу, Ниш, 2011, стр. 
192-208. 
 

9     1. Својеручно завештање  
2. Писмено завештање пред 

сведоцима  
3. Судско завештање 
4.  Конзуларно завештање 
5.  Међународно завештање 
6.  Завештање на броду и 

војно завештање 
7.  Усмено завештање 
8.  Завештајни сведоци 

 
 

Стојановић, Н.: 
Наследно право, 
Правни факултет у 
Нишу, Ниш, 2011, стр. 
211-228. 

 
 

10     1. Садржина завештања 
2. Одређивање наследника 
3. Ограничење права наслеђа   

услово или роком 
4. Одређивање супститута 

наследнику  
5. Испорука 

 

Стојановић, Н.: 
Наследно право, 
Правни факултет у 
Нишу, Ниш, 2011, стр. 
232-270. 
 

11     1. Налог у завештању 
2.  Располагање заоставштином у 

дозвољене сврхе 
3. Одређивање извршиоца 

завештања 
4.  Тумачење завештања 
5.  Поступање са завештањем 
6.  Опозив завештања 
7.  Неважност завештања 

 
 

Стојановић, Н.: 
Наследно право, 
Правни факултет у 
Нишу, Ниш, 2011, стр. 
270-302. 
 
 

12     1. Наследничка заједница 
2.  Престанак наследничке 

заједнице деобом наследства 
3.  Урачунавање поклона и 

испорука у наследни и нужни 
део 

4. Одговорност наследника за 
дугове из заоставштине 

Стојановић, Н.: 
Наследно право, 
Правни факултет у 
Нишу, Ниш, 2011, стр. 
306-351. 
 



5.  Наследнички захтев 
 

13     1. Уговор о наслеђивању 
2.  Уговор о будућем наследству 

или испоруци 
3.  Уговор о одрицању од наслеђа 

које није отворено 
4.  Уговор о садржини завештања 
5.  Уговор о уступању и расподели 

имовине за живота 
 

 

Стојановић, Н.: 
Наследно право, 
Правни факултет у 
Нишу, Ниш, 2011, стр. 
354-369. 

14        1. Појам и порекло уговора 
доживотном издржавњу 

       2. Правна природа уговора о 
доживотном издржавању 
3. Уговор о доживотном 
издржавању и сродни уговори 
4. Субјекти уговора о доживотном 
издржавању 

       5. Предмет уговора о доживотном 
издржавању 
6. Дејства уговора о доживотном 
издржавању 
7. Раскид уговора о доживотном 
издржавању 
8. Неважност  уговора о 
доживотном издржавању 

 
 

Стојановић, Н.: 
Наследно право, 
Правни факултет у 
Нишу, Ниш, 2011, стр. 
369-384. 
 

15     1. Уводна и основна питања 
поступка за расправљање 
заоставштине 
2. Претходне радње, којима се 
припрема расправљање 
заоставштине и обезбеђују права 
странака 
3. Поступање суда у оставинској 
ствари 
4.  Правни лекови против решења о 
наслеђивању 

 
 

Стојановић, Н. Видић-
Трнинић, Ј.: Поступак 
за расправљање 
заоставштине у 
Србији, Правни 
факултет у Нишу, Ниш, 
2015, стр. 29- 106. 
 

 


