Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм
ПРАВО
Изборно подручје (модул)
Опште право
Врста и ниво студија
Основне академске студије првог нивоа
Назив предмета
Наследно право
Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ
5 Статус предмета (обавезни/изборни)
Услов
Испуњење предиспитних обавеза

Циљ
предмета

Обавезни

Упознавање студената са основним појмовима из наследног права. Указивање на значај наслеђивања због
имовинско правне сигурности наследника. Појаснити значај законског и тестементалног наслеђивања, као и
могућност располагања имовином за живота. Посебно објаснити поступак за расправљање заоставштине.

Оспособљеност студената да разумеју значај наследног права у регулисању имовинско правниих
Исход
односа наследника, зависно од улоге коју буде имао у пракси, као судија, као адвокат или као
предмета
правни заступник у наследно правним споровима.
Садржај предмета

Теоријска
настава
Практична
настава
(вежбе,
ДОН,
студијски
истраживачки рад)
Литература
1
2

Појам наследног права; начела, извори и претпоставке за наслеђивање; отварање наслеђа; заоставштине;
недостојност за наслеђивање, пријем и одрицање од наслеђа, правни основ наслеђивања; законски ред
наслеђивања; нужни дио и нужни наследници; искључење из наслеђа, тестаментално наслеђивање и врсте
тестамента; легат и налог; опозививање тестамента; наследно правни уговори, поступак за расправљање
заоставштине, застарјелост наслеђивања; искључивање из наслеђа; одговорност за оставиочеве дугове.

Обухвата: присуство на суду у оставинским расправама; Симулацију сачињавања појединих
облика завештања, судског, писменог завештања пред сведоцима, усменог завештања...
Закључивање уговора о уступању и расподели имовине за живота и уговора о доживотном
издржавању и осталих облигационоправних уговара од значаја за Наследно право. Симулацију
поступка за расправљање заоставшине и доношење решења о наслеђивању.
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Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе
ДОН
Студијски истраживачки рад
Остали часови
2
2
Методе
извођења
Примењују се вербално-текстуална и илустративно-демонстративна метода, метода израде
наставе
реферата, семинарских радова и пројеката, као и метода „корак по корак".
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
поена
активност у току
предавања
8 писмени испит
практична настава
7 усмени испит
колоквијуми
20
семинари
15

50

