
Спецификација предмета за књигу предмета 

Студијски програм   Докторске академске студије права 
Изборно подручје (модул)   
Врста и ниво студија  Докторске академске студије  
Назив предмета  Породично право 
Наставник (за предавања)  Доц. др Тања Китановић 
Наставник/сарадник (за вежбе)  
Наставник/сарадник (за ДОН)   
Број ЕСПБ 12 Статус предмета 

(обавезни/изборни) 
изборни 

Услов   
Циљ 
предмета 

      Циљ предмета јесте развијање научних сазнања, способности и академских 
вештина у процесу истраживања у области породичног права, развијање 
аналитичког размишљања, упоређивањем теоријских ставова и 
могућности њихове примене у реалном правном окружењу, овладавање 
научним методама у изучавању релевантне литературе и правних извора, 
а све у складу са савременим правцима развоја Породичног права као 
научне дисциплине. 

Исход 
предмета 

   Очекује се да савладавањем програма студент успешно може да: 1) 
анализира принципе и институте породичног права; 2) развије способност 
свеобухватног и критичког сагледавања спорних питања из домена 
породичног права и да понуди образложене одговоре; 3) развије 
способност да научно и аргументовано дискутује, да овлада 
методологијом истраживачког процеса и да квалитетно презентује 
резултате свог научноистраживачког рада, који ће допринети развоју 
научне мисли у области породичног права; 4) примени научне методе кроз 
истраживања у оквиру одабраних тема у области породичног права; 5) 
стечена знања примени у пракси. 

Садржај предмета        
Теоријска 
настава 

    Породица као правна установа; Структура породице; Планирање породице; 
Значај и врсте сродства; Брак као правна установа; Ванбрачна заједница; 
Односи родитеља и деце; Субјекти родитељског односа; Утврђивање и 
оспоравање брачног очинства и материнства; Утврђивање и оспоравање 
ванбрачног очинства и материнства; Утврђивање и оспоравање порекла 
детета у случају зачећа уз биомедицинску помоћ; Права и обавезе из 
родитељског односа; Престанак и продужење родитељског права; 
Усвојење; Хранитељство; Старатељаство; Лишење пословне способности; 
Издржавање између појединих категорија лица; Одређивање и престанак 
издржавања; Имовински односи између супружника; Имовински односи 
између ванбрачних партнера; Имовински односи између детета и 
родитеља; Имовински односи између чланова породичне заједнице; 
Заштита од насиља у породици; Поступци у вези са породичним и 
статусним односима. 



Практична 
настава 
(вежбе, ДОН, 
студијски 
истраживачки 
рад) 

Дискусија у оквиру одабраних тема, студијски истраживачки рад усмерен на 
припрему и израду кратког есеја.  

Литература 
1 Поњавић, З.: Породично право, Крагујевац, 2007; 
2 Ковачек-Станић, Г.: Упоредно породично право, Нови Сад, 2002; 
3 Младеновић, М.: Породично право у СР Југославији, Београд, 1993;  
4 Бакић, В.: Развој породичног права, Архив за правне и друштвене науке бр. 1-

2/1986; 
5 Цвејић-Јанчић, О.: Породично право, Нови Сад, 2009.  
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 
Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови 
5 часова недељно/ 

75 часова током 
семестра/године 

(5x15=75) 

  1 час недељно/15 часова 
током семестра/године 

(1x15=15) 

  

Методе 
извођења 
наставе 

• Предавања 
• Индивидуалне консултације 
• Групе за дискусију 

 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена       Завршни испит поена               
активност у току  
предавања 

10 писмени испит                      

практична настава 10 усмени испит                   50 
колоквијуми 20     
семинари 10     
Списак тема по недељама 
1 Типови породице у нашем 

друштву – од породичне 
заједнице до 

једнородитељске породице 

Заштита од насиља у 
породици 

 

Правни значај 
сродства у домаћем и 

упоредном праву 
 

  

2 Планирање породице и 
остваривање права на 
слободно родитељство 

Хермафродитизам и 
транссексуалност у 

нашем и упоредном 
праву 

Закључење брака 
преко пуномоћника 

 

  

3 Форма закључења брака 
кроз историју и данас 

Малолетнички 
бракови 

Апсолутно ништави 
бракови 

  

4 Релативно ништави 
бракови 

Споразумни развод 
брака 

Развод брака по тужби 
 

  



5 Поступак у брачним 
парницама 

Посредовање у 
брачном спору 

Правно уређење 
ванбрачне заједнице 

  

6 Заједница лица истог пола 
 

Утврђивање и 
оспоравање 
материнства 

Брачно очинство – 
утврђивање и 
оспоравање 

  

7 Ванбрачно очинство – 
утврђивање признањем 

Ванбрачно очинство – 
утврђивање судском 

одлуком 

Оспоравање 
ванбрачног очинства 

 

  

8 Материнство и очинство у 
случају зачећа уз 

биомедицинску помоћ 

Правни режим 
усвојења у упоредном 

праву 

Потпуно усвојење 
 

  

9 Алтернативни облици 
збрињавања деце 

Хранитељство 
 

Међународни 
стандарди у 

остваривању права 
детета 

  

10 Право детета на живот, 
опстанак и развој 

 

Право детета да зна 
своје порекло - pro et 

contra 
 

Право детета на 
одржавање личних 

односа са 
родитељима, 

сродницима и другим 
лицима са којима га 

везује посебна 
блискост 

  

11 Право детета на слободно 
изражавање мишљења 

Пословна способност 
малолетника 

Вршење родитељског 
права 

  

12 Лишење родитељског права 
 

Старатељство над 
малолетницима 

 

Издржавање између 
супружника за време и 
после престанка брака 

  

13 Издржавање између 
ванбрачних партнера 

Издржавање мајке 
детета 

Издржавање између 
родитеља и деце 

  

14 Издржавање између 
сродника 

Законски имовински 
режим у браку 

Уговорни имовински 
режим у браку 

  

15 Имовински односи 
ванбрачних партнера 

Имовински односи 
родитеља и детета 

Право становања 
(habitatio) 

  

 


