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Студијски програм: Право (240 ЕСПБ) 

Врста и ниво студија: основне академске студије првог степена 

Назив предмета: Нотарско право 

Наставник: Едит Дер Шерегеј 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 7 

Услов: Уписан шести семестар, одслушан предмет и реализоване предиспитне обавезе 

Циљ предмета:  
Циљ предмета је упознавање студената са  појмом, организацијом  и историјским развојем институције нотаријата; 
Стицање знања о надлежности и делатности нотара, нотарским исправама, одговорностима у обављању нотарске 
службе;  Оспособљавање за састављање нотарских исправа и пружање правне заштите странама у пословима које 
обављају. 

Исход предмета:   
Након положеног испита студент је усвојио теоријска знања  из области нотарског права; разуме улогу, значај и 
организацију нотарске службе; разуме надлежност и делатност нотара;  оспособљен за састављање  нотарских 
исправа. 

Садржај предмета:  

Теоријска настава: 
1. Увод у предмет; Појам и функција нотара 2. Историјски развој институције нотаријата 3. Упоредноправни приказ 

институције нотаријата 4. Нотаријат у ЕУ; 5. Нотаријат у Републици Србији; 6.Прописи, развој, садржај; 
6.Организација  нотарске службе; 7. Поступак за избор нотара; 8. Надлежности нотара;  9. Делатност нотара; 
10.Нотарске исправе- нотарски записи, нотарски записници, нотарске овере, нотарске потврде; 11.Нотар као 
повереник суда; 12. Нотарски депозит; 13. Састављање нотарске исправе; 14.Нотарска комора; 15.Облици 
одговорности нотара у обављању нотарске службе (грађанска, казнена и дисциплинска, осигурање од грађанске 
одговорности).  

Практична настава:  
Ближе појашњавање неких од тема које се обрађују на предавањима, са посебним освртом на тумачење делатности 
рада нотара.  Практични рад,  састављање појединих врста нотарских исправа.Дискусија одабраних тема уз активно 

учешће студената. Припрема колоквијума и испита. Евалуација реализоване наставе и анализа њених резултата. 
послр о располагањупокретности;ачни уговоговор ожжаваестамент 

Литература 

 Основна: 

1.МиленаТрговчевић Прокић, Овлашћења јавног бележника и организација бележништва, Службени 

гласник, Београд 2012. 

2.Бикић, Е.,ет ал.: Нотарско право, ГИЗ, Сарајево,2013. 
3.Zакон о јавном бележништву  ("Сл. гласник РС", бр. 31/2011, 85/2012, 19/2013, 55/2014 - др. закон, 

93/2014- др. закон, 121/2014 и 6/2015). 

Допунска: 

1.Јавнобележнички пословник ("Сл. гласник РС", бр. 88/2014). 

2.Правилник о дисциплинском поступку и дисциплинској одговорности јавних бележника. 

3.Правилник ојавнобележничкој канцеларији и радном времену јавног бележника, 31/2012 i 87/2014). 

4.Остали релевантни  закони и прописи. 

Број часова  активне наставе Остали часови 

Предавања: 

2 

Вежбе: 

2 

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 

Методе извођења наставе Предавања су аудиторна, и изводе се у амфитеатру са свим студентима.  Вежбе  се 
изводе по групама студената у слушаоницама и то:  (1) као аудиторне, где се даље разрађују  поједине теме са 
предавања и аналазира делатности рада нотара;  (2) као  показне, за представљање нотарских записа, нотарских 
записника, нотарске овере, нотарске потврде ; и (3) као, дискусионе за дискусију одабраних тема из пређеног 
градива;   
Предавања, вежбе, интерактивни метод; анализа случајева из праксе 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 20 писмени испит  

колоквијум-први 15 усмени испит 50 

колоквијум-други 15 укупно 100 

 
 


