Табела 5.2Спецификација предмета Шифра:П.ОП.О.11
Студијски програм/студијски програми: Општеправни
Врста и ниво студија: Основне академске студије; Студије првог степена
Назив предмета: Наследно право
Наставник (Име, средње слово, презиме):Милан Б. Почуча
Сарадник: Бојан М. Коцић
Статус предмета: Обавезни предмет на основним академским студијама, 3 семестар
Број ЕСПБ: 8
Услов: Положен испит из предмета Историја правних институција
Циљ предмета: Стицање основнихтеоријских знања о наследном праву и правилима о наслеђивању.
Стицање знања потребних за примену и тумачење прописа о наслеђивању и прописа о ванпарничној
процедури. Савладавање вештина деобе наслеђа, појма нужног дела наслеђа и завештања.
Исход предмета:Студент би требало да буде покаже детаљно теоријско знање о правилима о
наслеђивању; да разуме и тумачи прописе о наслеђивању и прописе о ванпарничној процедури; да може
правилно да примени своје теоријско знање о установама и прописима о наслеђивању на решавање
конструисаних правних случајева; да може да састави основна правна документа из ове области
(завештање, уговор о уступању и расподели имовине за живота, уговор о доживотном издржавању, уговор
о деоби наследства).
Садржај предмета
• Појам наследног права; Начела, извори и претпоставке за наслеђивање
• Претпоставке за наслеђивање: појам, смрт оставиоца, проглашење несталог лица за умрло,
постојање наследника
• Заоставштина: појам, предмет наслеђивања, права која нису предмет наслеђивања
• Одрицање од наслеђа: одрицање од неотвореног наслеђа, одрицање од наслеђа које је отворено,
одрицање у корист одређеног наследника, немогућност одрицања од наслеђа
• Основи позивања на наслеђе; Наслеђивање по основу закона
• Чињенице на основу којих се наслеђује на основу закона, наследни редови
• Редовни законски наследни редови, посебна правила за неке законске наследнике
• Императивно законско наслеђивање: Нужни наследници; Појам и природа права на нужни део
• Нужни и расположиви део, лишење права на нужни део, круг нужних наследника, величина
нужног дела, повреда нужног дела, израчунавање нужног дела, смањење нужног дела,
Застарелост захтева
• Искључивање из наслеђа: оијам, искључење нужних наследника, лишење нужних наследника
• Укључивање поклона и легата у наследни део; Република Србија као законски наследник
• Наслеђивање на основу завештања: Завештајна способност, Облици завештања
• Садржина и тумачење завештања:Ништавост и рушљивост завештања, Опозив завештања,
Доказивање уништеног или сакривеног завештања
• Одговорност за оставиочеве дугове, Деоба наследства, Уговори у наследном праву, Оставински
поступак, Шеме крвног сродства, Обрасци тестамената и уговора
Практична настава: шема крвног сродства и шеме законских наследника на табли, решавање задатака на
табли, обрасци тестамената и уговора – примери из стварног живота, симулација суђења.
Литература:
а) основна: Бабић, И. : Наследно право, Службени лист СРЈ, Београд, 2007,
б) додатна: Антић, О.: Наследно право,Правни факултет, Београд, 2004; Момчиловић, Р., Живановић, М.:
Наследно право, Просвета, Нови Сад 2000; Закононаслеђивању, Сл. гласникРС, бр. 46/95 и 101/2003;
Бабић И.: Коментар закона о наслеђивању, Службени лист СРЈ, Београд, 2002.
Остали часови
Број часова активне наставе
Предавања:
Вежбе:
Други облици
Студијски истраживачки /
2x15=30
3x15=45
наставе: /
рад: /
Методе извођења наставе: Предавања, дискусије, часови семинара, истраживачки пројекти, симулација
рада судских или управних органа, индивидуалне и групне консултације.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Завршни испит
поена
Предиспитне обавезе
поена
присуство и активност на
писмени испит
10
предавањима
30
присуство и активност на вежбама
усмени испт
15
колоквијуми I иII
20
семинарски рад
25

