
 
 
 

Спецификација предмета за књигу предмета 

Студијски програм   Докторске академске студије права 
Изборно подручје (модул)   
Врста и ниво студија  Докторске академске студије права 
Назив предмета  Наследно право 
Наставник (за предавања) Др Наташа Стојановић, редовни професор 

Др Новак Крстић, доцент 
Наставник/сарадник (за вежбе)   
Наставник/сарадник (за ДОН)   
Број ЕСПБ  12 Статус предмета 

(обавезни/изборни) 
 Изборни 

Услов  / 
Циљ 
предмета 

Циљ предмета јесте развијање научних сазнања, способности и академских вештина у 
процесу истраживања у области наследног права, развијање аналитичког размишљања, 
упоређивањем теоријских ставова и могућности њихове примене у реалном правном 
окружењу, овладавање научним методама у изучавању релевантне литературе и правних 
извора, а све у складу са савременим правцима развоја Наследног права као научне 
дисциплине. 

 
Исход 
предмета 

Очекује се да савладавањем програма студент успешно може да: 1) анализира принципе и 
институте наследног права; 2) развије способност свеобухватног и критичког сагледавања 
спорних питања из домена наследног права и да понуди образложене одговоре; 3) развије 
способност да научно и аргументовано дискутује, да овлада методологијом истраживачког 
процеса и да квалитетно презентује резултате свог научноистраживачког рада, који ће 
допринети развоју научне мисли у области наследног права; 4) примени научне методе 
кроз истраживања у оквиру одабраних тема у области наследног права; 5) стечена знања 
примени у пракси. 

 
 

Садржај предмета 
Теоријска 
настава 

 Правна природа установе наслеђивања; Критика и реформа установе наслеђивања и 
наследног права; Социјална улога установе наслеђивања; Основне претпоставке за 
наступање наслеђивања у савременом праву; Наследна права странаца; О законском реду 
наслеђивања у појединим савременим правним системима; Наследна права крвних и 
адоптивних сродника; Наследноправни положај супруга у појединим страним правним 
системима; Право наслеђа супруга у домаћем праву; Промене у величини насследних 
делова наследника првог и другог законског наследног реда; Облици завештања у 
савременом праву; Садржина завештања; Тумачење завештања; Неважност завештања; 
Ограничење слободе завештајних располагања у савременим правним системима; Правни 
положај нужног наследника; Остваривање и заштита права на нужни део; Наследнички 
захтев; Наследничка заједница; Одговорност за оставичеве дугове и дугове отвореног 
наслеђа; Урачунавање поклона и испорука у наследни и нужни део; Деоба наследства; 
Уговори у наследном праву; Поступак за расправљање заоставштине 

 
 



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

Дискусија у оквиру одабраних тема.  
Припрема и израда кратког есеја. 
 

Литература 
1 Антић, О.: Наследно право, Правни факултет у Београду, Београд, 2011. године; 

Антић, О. – Балиновац, З.: Коментар Закона о наслеђивању, Номос, Београд, 1996. године;  
2  Gavella, N. – Belaj, V.: Nasljedno pravo, Narodne novine, Zagreb, 2008. godine; 
3 Ђурђевић, Д.: Институције наследног права, Правни факултет у Београду, Београд, 2020. 

године; 
4 Стојановић, Н.: Наследничка заједница, Правни факултет у Нишу, Ниш, 2009. године; 

Стојановић, Н.: Наследно право, Правни факултет у Нишу, Ниш, 2011. године; 
5 Стојановић, Н. − Видић Трнинић, Ј.: Поступак за расправљање заоставштине у Србији, 

Правни факултет у Нишу, Ниш, 2015. године. 
У складу са темом, могу бити препоручени други извори, корисна литература и интернет 
странице. 

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 
Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови 
5  0       

Методе 
извођења 
наставе 

Предавања.  
Индивидуалне консултације.  
Групе за дискусију. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе 0-50 

поена  
Завршни испит 50-100 поена 

активност у току  
предавања 

 20 писмени испит   

практична настава  25 усмени испит   
Колоквијуми       
Семинари  5     
Списак тема по недељама 
1            1. Критика и реформа установе 

наслеђивања и наследног права 
       2. Социјална улога установе   

наслеђивања 
 

Стојановић, Н.: Наследно 
право, Правни факултет у 
Нишу, Ниш, 2011, стр. 6–
9. 

2          1. Основне претпоставке за наступање 
наслеђивања у савременом праву 

       2. Престанак својства универзалног 
сукцесора по сили закона 

 3.Престанак својства универзалног 
сукцесора вољом самог наследника 

 

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



3       1. Права потомака оставица на 
издвајање одговарајућег дела из 
заоставштине  

       2. Правни режим стицања предмета  
домаћинства 

 

 Стојановић, Н.: Наследно 
право, Правни факултет у 
Нишу, Ниш, 2011, стр. 
47–52. 

4        1. О законском реду наслеђивања у 
појединим савременим правним 
системима 
2. Наследна права адоптивних  
сродника 

 

Антић, О.: Наследно 
право, Правни факултет у 
Београду, Београд, 2011, 
стр. 115–125. 
Стојановић, Н.: Наследно 
право, Правни факултет у 
Нишу, Ниш, 2011, стр. 
104–112. 

5           1. Наследноправни положај супруга у 
појединим страним правним 
системима 

       2. Право наслеђа супруга у домаћем 
праву  

 

Антић, О.: Наследно 
право, Правни факултет у 
Београду, Београд, 2011, 
стр. 126–153. 
 
 

6     1. Промене у величини наследних 
делова наследника првог законског 
наследног реда  

       2. Повећање и смањење наследних 
делова наследника другог законског 
наследног реда  

 

Стојановић, Н.: Наследно 
право, Правни факултет у 
Нишу, Ниш, 2011, стр. 
120–130.  

7     1. Облици завештања у савременом 
праву  

 2. Испорука  
 

Антић, О.: Наследно 
право, Правни факултет у 
Београду, Београд, 2011, 
стр. 282–321.  
Стојановић, Н.: Наследно 
право, Правни факултет у 
Нишу, Ниш, 2011, стр. 
243–269. 

8            1.Ограничење наследноправних 
овлашћења условом, роком и налогом  

       2. Супституције у завештању  
3. Располагања у дозвољене сврхе и 
оснивање задужбина завештањем 

 

Стојановић, Н.: Наследно 
право, Правни факултет у 
Нишу, Ниш, 2011, стр. 
234–242 и 276–278. 

9       1. Тумачење завештања  
  2. Неважност завештања 

 Антић, О.: Наследно 
право, Правни факултет у 
Београду, Београд, 2011, 
стр. 276–281 и 325–328.  
 

10     1. Ограничење слободе завештајних 
располагања у савременим правним 
системима  
2. Правна природа права на нужни део 
у савременом праву 
3. Обрачунска вредност заоставштине 

 

Стојановић, Н.: Наследно 
право, Правни факултет у 
Нишу, Ниш, 2011, стр. 
143–148 и 156–161. 

11            1. Остваривање и заштита права на 
нужни део  

 Антић, О.: Наследно 
право, Правни факултет у 



  2. Искључење из наслеђа 
 3. Лишење права на нужни део 

 

Београду, Београд, 2011, 
стр. 200–212.  
Стојановић, Н.: Наследно 
право, Правни факултет у 
Нишу, Ниш, 2011, стр. 
172–187. 

12         1. Наследнички захтев  
 2. Правна природа наследничке    
заједнице 

    3. Правни односи у наследничкој 
заједници 

 

Антић, О. – Балиновац, З.: 
Коментар Закона о 
наслеђивању, Номос, 
Београд, 1996, стр. 568–
592. 
Стојановић, Н.: 
Наследничка заједница, 
Правни факултет у Нишу, 
Ниш, 2009, стр. 6–14 и 
27–62. 
 

13           1. Правни основ и врсте одговорности 
за оставиочеве дугове  

      2. Урачунавање поклона и испорука у 
наследни и нужни део 

 3. Деоба наследства 
 

Стојановић, Н.: 
Наследничка заједница, 
Правни факултет у Нишу, 
Ниш, 2009, стр. 63–114. 
 
 

14      1. Наследноправни уговори  
      2. Уговор о уступању и расподели 

имовине за живота  
      3. Уговор о доживотном издржавању  

 

Стојановић, Н.: Наследно 
право, Правни факултет у 
Нишу, Ниш, 2011, стр. 
354–386. 

15     1. Прекид оставинског поступка и 
упућивање странака на парницу 
2. Правни лекови против решења о 
наслеђивању 

  

Стојановић, Н.: Наследно 
право, Правни факултет у 
Нишу, Ниш, 2011, стр. 
421–447. 

 


