
Породично право  
Наставници: проф. др Марија Драшкић, проф. др Слободан Панов;  проф. др Урош Новаковић 

Статус предмета: обавезни 

Број ЕСПБ: 8 

Услов: / 

Циљ предмета: Стицање знања и овладавање правном терминологијом и методологијом породичног 

права; развијање способности за аналитичко и критичко мишљење; усавршавање практичних 

вештина; изградња професионалне етике; учење професионалној одговорности. 

Исход предмета: Успешним савладавањем овог предмета, студенти ће стећи основна знања из 

области породичног права и развити способност критичког  правничког резоновања при анализи и 

примени норми ове правне области. Посебно, студенти ће стећи способност уочавања специфичности 

имовинскоправних односа које регулише породично право. Завршетком овог курса студенти ће бити у 

стању да раде како у правосуђу и државној администрацији, тако и у пословном сектору. Резултат 

савладавања овог предмета треба да буде и способност студената да наставе истраживачки рад у овој 

области права. 

Садржај предмета: 1. Појам, предмет, метод, начела и извори породичног права; 2. Породица (појам, 

право на поштовање породичног живота у пракси Европског суда за људска права, насиље у 

породици); 3. Сродство,  лично име и матичне књиге; 4. Појам, предмет и начела брачног права, 

претпоставке за пуноважност брака, правна дејства брака и ванбрачна заједница;  5. Непостојећи, 

ништав и рушљив брак, престанак брака (смрт, поништење и развод), поступак у брачном спору и 

правна дејства престанка брака; 6. Породични статус детета, утврђивање/оспоравање 

материнства/очинства; 7. Усвојење; 8. Односи родитеља и детета, права детета, родитељско право, 

вршење родитељског права, надзор над вршењем родитељског права, лишење, продужење и престанак 

родитељског права, поступци који се тичу односа родитеља и деце; 9. Хранитељство и старатељство; 

10. Законско издржавање између чланова породице; 11. Имовински односи чланова породице.  

Литература: 

Основна: M. Драшкић, Породично право и права детета, 11. издање, Универзитет у Београду – Правни 

факултет, Београд, 2020; алтернативно: Слободан Панов, Породично право, Правни факултет 

Универзитета у Београду, Београд, најновије издање.  

Допунска: М. Драшкић, Забрана телесног кажњавања деце и Конвенција о правима детета, Зборник 

радова  »30 година примене Конвенције Уједињених нација о правима детета - савремени аспекти« 

(уредници академик Т. Варади и Г. Ковачек Станић), САНУ, 2021, стр. 27-45; М. Драшкић, Ванбрачна 

заједница v. истополна заједница: различито, али равноправно?,  у: »Перспективе имплементације 

европских стандарда у правни систем Србије« (уредник С. Лилић), књига 11, Правни факултет 

Универзитета у Београду, Београд, 2021, стр. 52-65; М. Драшкић, Породични закон – 12 година после, 

у:  „Породични закон – 12 година после“  (уредници М. Драшкић, Н. Шаркић и Ј. Арсић), Правни 

факултет Универзитета Унион, Београд, 2018, стр. 21-59; ; Г. Ковачек Станић, Право детета на 

родитељско старање: савремени аспекти, Зборник радова »30 година примене Конвенције Уједињених 

нација о правима детета - савремени аспекти« (уредници академик Т. Варади и Г. Ковачек Станић), 

САНУ, 2021, стр. 9-26; У. Новаковић, Сагласност родитеља за усвојење детета, у: «Перспективе 

имплементације европских стандарда у правни систем Србије» (уредник С. Лилић), књига 10, Правни 

факултет Универзитета у Београду, Београд, 2020, стр. 160-182; У. Новаковић, Право детета на 

заснивање радног односа и штетност опасних послова по најбољи интерес детета, у «Породични закон 

- 12 година после», (уредници М. Драшкић, Н. Шаркић и Ј. Арсић), Правни факултет Универзитета 

Унион, Београд, 2018, стр. 217-237; 

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 90 

Методе извођења наставе: предавања, вежбе, студијске групе, семинарски радови, консултације, 

посете судовима, управним органима и другим институцијама.  

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  Поена 

настава-предавања 10 писмени/усмени испит 40 

студијска група 35 

  вежбе 25 

колоквијуми  10 



успешно одбрањен семинарски рад 10 

остале активности по оцени испитивача укупно 10 

 

 


