
Н А С Л Е Д Н О   П Р А В О 

- обавезни предмет на основним студијама –  

 

 

1. ПРЕДАВАЊА И ИСПИТИ 

 

- проф. др Дејан Ђурђевић 

- проф. др Марко Ђурђевић 

- проф. др Марија Караникић Мирић 

- проф. др Милош Живковић 

 

 

2. СТУДИЈСКА ГРУПА И ВЕЖБЕ  

 

- проф. др Дејан Ђурђевић 

- асистент Милош Вукотић 

 

 

3.  СПИСАК ИСПИТНИХ ПИТАЊА 

 

1. Појам и значај наследног права; 

2. Субјективно наследно право и наследна нада; 

3. Начела наследног права; 

4. Начело ipso iure наслеђивања; 

5. Начело слободе тестирања; 

6. Универзална и сингуларна сукцесија; 

7. Извори наследног права; 

8. Закон о облигационим односима као извор наследног права; 

9. Устав Републике Србије као извор наследног права; 

10. Смрт оставиоца као претпоставка за наслеђивање; 

11. Основ позивања на наслеђе (појам, ранг, начело ограничености основа позивања на 

наслеђе и начело паралелног односа основа позивања на наслеђе); 

12. Појам и састав заоставштине; 

13. Издвајање из састава заоставштине; 

14. Издвајање из састава заоставштине у корист потомака који су живели у заједници са 

оставиоцем; 

15. Издвајање предмета домаћинства; 

16. Постојање наследника као претпоставка за наслеђивање; 

17. Коморијенти; 

18. Наследноправни положај насцитуруса; 

19. Нестала и непозната лица као наследници; 

20. Правно лице као наследник; 

21. Неспособност за наслеђивање; 

22. Недостојност за наслеђивање; 

23. Појам и значај законског наслеђивања. Круг законских наследника; 

24. Општа правила парентеларног система; 



25. Право представљања; 

26. Први наследни ред; 

27. Други наследни ред; 

28. Трећи наследни ред; 

29. Четврти и остали наследни редови; 

30. Наследноправне последице потпуног усвојења; 

31. Наследноправни положај усвојеника из непотпуног усвојења; 

32. Наследноправни положај усвојиоца из непотпуног усвојења; 

33. Смањење наследног дела супружника у првом наследном реду; 

34. Повећање наследног дела супружника у другом наследном реду; 

35. Смањење наследног дела супружника у другом наследном реду (до ¼); 

36. Губитак законског наследног права супружника; 

37. Повећање наследног дела оставиочевих родитеља; 

38. Држава као наследник; 

39. Појам и правна природа тестамента; 

40. Активна тестаментарна способност;  

41. Судско стављање тестамента ван снаге када тестатор изгуби способност за 

расуђивање након сачињавања тестамента; 

42. Animus testandi; 

43. Форма тестамента (појам, значај и врсте форми); 

44. Олографски тестамент; 

45. Алографски тестамент; 

46. Јавнобележнички тестамент; 

47. Судски тестамент; 

48. Међународни тестамент; 

49. Усмени тестамент; 

50. Сведоци у тестаментарном праву; 

51. Чување тестамента; 

52. Именовање наследника; 

53. Правила о припадању наследства; 

54. Разбаштињење (негативни тестамент, exheredatio); 

55. Проста супституција; 

56. Фидеикомисарна супституција (појам и значај); 

57. Правни положај претходног и потоњег наследника; 

58. Фидеикомисарна супституција у ужем смислу; 

59. Услов у тестаменту (појам и врсте); 

60. Правни положај наследника постављеног под одложним условом; 

61. Правни положај наследника постављеног под раскидним условом; 

62. Посебна правила за услов у тестаменту (немогућ и недозвољен услов, фикција 

оствареног и неоствареног услова и негативни одложни услов); 

63. Рок у тестаменту; 

64. Налог у тестаменту; 

65. Појам и правна природа легата; 

66. Субјекти легата; 

67. Предмет легата; 

68. Посебне врсте легата; 



69. Правни положај легатара; 

70. Тумачење тестамента; 

71. Допунска правила за тумачење тестамента; 

72. Прираштај у тестаментарном праву; 

73. Опозивање тестамента; 

74. Апсолутна ништавост тестамента; 

75. Релативна ништавост тестамента;  

76. Право на нужни део (круг нужних наследника и услови за стицање својства нужног 

наследника); 

77. Величина нужног дела; 

78. Обрачунска вредност заоставштине; 

79. Правна природа права на нужни део; 

80. Искључење из права на нужни део; 

81. Лишење из права на нужни део; 

82. Начин на који се утврђује повреда нужног дела; 

83. Намирење нужног насленика (кроз аликвотни део заоставштине и кроз легат); 

84. Повреда нужног дела облигационоправне природе; 

85. Повреда нужног дела наследноправне природе; 

86. Захтев за заштиту нужног дела; 

87. Уговор о наслеђивању и други забрањени уговори у наследном праву; 

88. Појам и правна природа уговора о уступању и расподели имовине за живота; 

89. Закључење уговора уговора о уступању и расподели имовине за живота. Уговорне 

стране;  

90. Правна дејства уговора о уступању и расподели имовине за живота; 

91. Опозивање уговора о уступању и расподели имовине за живота; 

92. Појам и правна природа уговора о доживотном издржавању;  

93. Закључење уговора о доживотном издржавању; 

94. Форма уговора о доживотном издржавању; 

95. Правна дејства уговора о доживотном издржавању; 

96. Раскид уговора о доживотном издржавању; 

97. Ништавост уговора о доживотном издржавању;  

98. Појам, извори и основна обележја оставинског поступка; 

99. Начела оставинског поступка; 

100. Субјекти оставинског поступка; 

101. Надлежност и састав оставинског суда; 

102. Нотар као повереник суда у оставинском поступку; 

103. Појам учесника у оставинском поступку; 

104. Извршилац тестамента; 

105. Старалац заоставштине;  

106. Смртовница; 

107. Проглашење писменог тестамента; 

108. Проглашење усменог тестамента; 

109. Поступак када је тестамент нестао или уништен; 

110. Мере за обезбеђење заоставштине (привремене мере и мере оставинског суда); 

111. Попис и процена заоставштине; 

112. Предаја заоставштине на чување; 



113. Припремање оставинске расправе; 

114. Обустављање оставинске расправе; 

115. Оставинска расправа; 

116. Позивање огласом; 

117. Процесноправни аспекти давања наследне изјаве; 

118. Упућивање на парницу; 

119. Оставинско решење; 

120. Жалба у оставинском поступку; 

121. Наследна изјава (појам, значај, врсте); 

122. Негативна наследна изјава; 

123. Позитивна наследна изјава; 

124. Поништење и побијање наследне изјаве; 

125. Наследноправна трансмисија; 

126. Confusio bonorum; 

127. Одговорност наследника за оставиочеве дугове; 

128. Separatio bonorum; 

129. Наследноправни захтев; 

130. Правни положај санаследника;  

131. Деоба заоставштине; 

132. Collatio bonorum. 

 

 

4. ИЗВОРИ 

 

- Закон о наслеђивању („Сл. гласник РС“, бр. 46/95, 101/2003 и 6/2015); 

- Закон о ванпарничном поступку („Сл. гласник СРС“, бр. 25/82 и 48/88 и „Сл. 

гласник РС“, бр. 46/95, 18/2005, 85/2012, 45/2013, 55/2014, 6/2015 и 106/2015). 

 

 

4. ЛИТЕРАТУРА 

 

- Дејан Ђурђевић, Институције наследног права, Београд 2017. 

 

 

 
 


