
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ
НАСТАВНИ ПРОГРАМ

(Syllabus)
 

Назив предмета: Породично право
Назив предмета на
енглеском:

Family Law

Шифра предмета[1]:  
Недељни фонд часова
предавања (и вежби):

6 (+ 4)

Годишњи фонд часова
предавања (и вежби) [2]:

84 (+ 56)

Ниво студија[3]: Основне академске студије
Трајање и распоред
наставе[4]:

III семестар; понедељак (10:45 - 13:20),
среда (13:30 - 17:00), петак (10:45 - 13:20)

Карактер предмета[5]: Обавезни предмет
Број ЕСПБ кредита: 8
Наставници који изводе
курс (навести и број кабинета,
време пријема студената и е-mail
адресу):

др Марина Јањић-Комар, редовни
професор, каб. 339, четвртак 10:30 - 11:30 и
12:30 - 14:30, marinak@ius.bg.ac.yu
др Марија Драшкић, редовни професор,
каб. 285, понедељак 12:00 - 15:00,
maja@ius.bg.ac.yu
др Слободан Панов, ванредни професор,
каб. А36, петак 16:30 - 19:30,
panov@ius.bg.ac.yu
 

Асистенти који изводе курс
(навести и број кабинета, време
пријема студената и е-mail
адресу):

-

Опис курса[6]: Курс обухвата излагање принципа
породичног права, најважнијих правних
института позитивног породичног права,
преглед најинтересантнијих решења из
упоредног породичног права, историјски
развој најважнијих института породичног
права, приказивање водећих ставова у
правној теорији породичног права, те
коментарисање судских одлука домаћих и
страних судова, са посебним акцентом на
анализи праксе Европског суда за људска
права. Курс треба, такође, да допринесе
разумевању процеса могуће унификације и
универзализације породичног права.

Садржај курса[7]: ПОРОДИЧНО ПРАВО
Прва недеља:  ПОРОДИЧНО ПРАВО
1. Појам, предмет, метод и начела
породичног права (1 час)
2. Извори породичног права (2 часа)
3. Пракса Европског суда за људска права
као извор породичног права (3 часа)
Друга недеља:  ПОРОДИЦА
1. Појам и дефиниције породице (1 час)
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2. Појам породице у пракси Европског суда
за људска права (2 часа)
3. Насиље у породици (3 часа)
Трећа недеља: СРОДСТВО И ЛИЧНО
ИМЕ
1. Појам, врсте, рачунање и значај сродства
(1 час)
2. Појам, начела, одређивање и промена
личног имена (3 часа)
3. Матичне књиге (2 часа)
Четврта недеља: БРАК I
1. Појам брака; појам, предмет и начела
брачног права (1 час)
2. Претпоставке за постојање/пуноважност
брака (3 часа)
3. Правна дејства брака (1 час)
4. Ванбрачна заједница (1 час)
Пета недеља: БРАК II
1. Непостојећи, ништав и рушљив брак (2
часа)
2. Развод брака (2 часа)
3. Поступак у брачном спору (1 час)
4. Правна дејства престанка брака (1 час)
Шеста недеља: ДЕТЕ И РОДИТЕЉИ
1. Појам, предмет и начела правног
уређења односа детета и родитеља  (1 час)
2. Породични статус детета: утврђивање и
оспоравање материнства (1 час)
3. Породични статус детета: утврђивање и
оспоравање брачног очинства (1 час)
4. Породични статус детета: утврђивање и
оспоравање ванбрачног очинства (2 часа)
5. Поступак у матернитетским и
патернитетским споровима (1 час)
Седма недеља: УСВОЈЕЊЕ
1. Општа подобност усвојеника за усвојење
(1 час)
2. Општа подобност усвојитеља за
усвојење (1 час)
3. Поступак заснивања усвојења (1 час)
4. Дејства усвојења (1час)
5. Престанак усвојења (1 час)
6. Дејства престанка усвојења (1 час)
Осма недеља: ПРАВА ДЕТЕТА И
РОДИТЕЉСКО ПРАВО I
1. Права детета (4 часа)
2. Појам и садржина родитељског права (2
часа)
Девета недеља: ПРАВА ДЕТЕТА И
РОДИТЕЉСКО ПРАВО II
1. Вршење родитељског права (2 часа)
2. Надзор над вршењем родитељског права
(1 час)



3. Лишење родитељског права (2 часа)
4. Поступак у спору за заштиту права
детета и у спору за вршење односно
лишење родитељског права (1 час)
Десета недеља: ХРАНИТЕЉСТВО И
СТАРАТЕЉСТВО
1. Заснивање, дејства и престанак
хранитељства (2 часа)
2. Основни појмови о старатељству; појам
и сврха старатељства; орган старатељства
(1 час)
3. Старатељство над малолетником (1 час)
4. Старатељство над лицем лишеним
пословне способности (1 час)
5. Привремено старатељство (1 час)
Једанаеста недеља: ИЗДРЖАВАЊЕ I
1. Појам и правна природа законског
издржавања (2 часа)
2. Издржавање између супружника (2 часа)
 3. Издржавање између ванбрачних
партнера (1 час)
4. Издржавање мајке детета (1 час)
Дванаеста недеља: ИЗДРЖАВАЊЕ II
1. Издржавање детета (2 часа)
2. Издржавање родитеља (1 час)
3. Издржавање између крвних, тазбинских
и адоптивних сродника (3 часа)
Тринаеста недеља: ИМОВИНСКИ
ОДНОСИ СУПРУЖНИКА И
ВАНБРАЧНИХ  ПАРТНЕРА I
1. Појам и правна природа заједничке
имовине (1 час)
2. Управљање и располагање заједничком
имовином (1 час)
3. Деоба заједничке имовине (2 часа)
4. Појам, управљање и располагање
посебном имовином (1 час)
5. Одговорност супружника за обавезе (1
час)
Четрнаеста недеља: ИМОВИНСКИ
ОДНОСИ СУПРУЖНИКА И
ВАНБРАЧНИХ  ПАРТНЕРА II
1. Уговорни имовински режим (2 часа)
2. Брачни уговор (2 часа)
3. Уговор о поклону (2 часа)
Петнаеста недеља: ИМОВИНСКИ
ОДНОСИ ДЕТЕТА И РОДИТЕЉА
1. Управљање и располагање имовином
детета (2 часа)
2. Одговорност родитеља за штету (1 час)
3. Право становања (1 час)
4. Имовински односи старатеља и
штићеника (1 час)



 5. Имовински односи чланова породичне
заједнице (1 час)
 

Начин извођења наставе[8]: Облици наставе: предавања, вежбе,
студијске групе, семинарски радови,
консултације, посете судовима, управним
органима и другим институцијама.
Методологија наставе: power-point
презентације, brainstorming, гостовања
стручњака из праксе и наставника са
других универзитета, симулације,
решавање случајева из праксе, анализа
судских одлука, приказивање филмова итд.

Начин оцењивања и
вредновање предиспитних
обавеза[9]:

присуство предавањима: 20 поена
присуство семинарском часу 10 поена
позитивно оцењен семинарски рад: 10
поена
присуство вежбама: 20 поена
позитивно оцељен колоквијум: 5 поена (по
колоквијуму)
студијска група: 30 поена

Начин полагања испита[10]: писмено или усмено
Обавезна литература за
припремање испита

M. Драшкић, Породично право и права
детета, Правни факултет Универзитета у
Београду и Службени гласник, Београд,
2007.

Допунска литература за
припремање испита:

На српском језику:
1. Г. Ковачек-Станић, Упоредно породично
право, Нови Сад, 2002.
2. М. Драшкић, Транссексуалитет и брак,
Номос, Београд, 1995.
3. М. Драшкић, Ванбрачна заједница,
Научна књига, Београд, 1989.
4. М. Јањић-Комар - С. Панов, Веза
генерација, Београд, 2000.
М. Јањић-Комар - М. Обретковић, Права
детета, права човека, Београд, 1996.
 
На енглеском језику:
1. Ј. Herring, Family Law, Oxford University
Press, 2004.
2. G. Douglas, An Introduction to Family
Law, Oxford University Press, 2004.
3. M. Mladenović - M. Janjić-Komar - C.
Jeesel Holst, The Family in Post-Socialistic
Countries, International Encyclopedia of
Comparative Law, Vol IV, Chapter 10, J.C.B.
Mohr, Tübingen, 1998.
4. M.A. Glendon, The Transformation of
Family Law, The University of Chicago Press,
1989.
5. Family Law in Europe, (Edited by C.
Hamilton and K. Standley), Butterworths,
London, 1995.
6. The International Survey of Family Law
(General Editor A. Bainham), Jordan
Publishing, Bristol, 1994-2006.



Контрола успешности
курса[11]:

1. студентска евалуација успешности курса
(упитник);
2. студентска евалуација успешности
наставника (упитник);
3. анализа резултата семинарских радова,
колоквијума и испита;
4. анализа уредности у извођењу наставе.

Циљ курса[12]: 1. стицање знања;
2. овладавање правном терминологијом и
методологијом;
3. развијање способности за аналитичко и
критичко мишљење;
4. усавршавање практичних вештина;
5.  изградња професионалне етике;
6. учење професионалној одговорности.

 

 

[1] Сваки обавезни предмет има своју шифру од пет бројева, предмет са групе од шест
бројева, опциони предмет од седам бројева
[2] Недељни фонд часова помножен са 14 недеља
[3] Oсновне академске студије или дипломске академске студије
[4] (Course Schedule) Семестар у коме се предмет предаје и распоред предавања (дани и
време)
[5] Обавезни предмет, предмет са групе или опциони предмет
[6] (Course Description) Опис предмета курса, до 20 редова (на српском и енглеском језику)
[7] (Outline of the Course) Структура наслова и поднаслова тема које сачињавају курс (на
српском и енглеском језику)
[8] Навести све планиране облике наставе (предавања, вежбе, стручне групе, студијске
групе, семинари, консултације, пракса, case-study, такмичења,  клиничка настава, power-
point презентације,  итд.)
[9] За сваки планирани облик наставе навести број поена који може донети студенту
(најмање 30, највише 70 – преостали поени до укупно 100 се стичу на испиту)
[10] Усмено или писмено или комбиновано
[11] Студентска евалуација (квалитета наставе – пре испита и квалитета оцењивања – на
крају испитних рокова), анализа испуњености плана рада (Катедра), анализа уредности при
извођењу наставе (Управа), анализа испитних резултата (Катедра),
[12] (Learning Outcome) Сврха знања стеченог на курсу, до 20 редова (на српском и
енглеском језику)

 


