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ПОРОДИЧНО ПРАВО  
ИСПИТНА ПИТАЊА 

 

I ОБЛАСТ 

 

1. Појам породичног права (стр. 9-10) 
2. Предмет, субјект и објект породичног права (стр. 10-11) 
3. Место породичног права у правном систему (стр. 11-14) 
4. Структура породичног права (стр. 14-15) 
5. Устав као извор породичног права (стр. 16-19) 
6. Закон као основни извор породичног права (стр. 19-22) 
7. Допунски закони као извори породичног права (стр. 22-25) 
8. Међународни уговор као извор породичног права (стр. 25-27) 
9. Обичај, судска пракса и правна наука као извори породичног права (стр. 27-

28) 
10. Појам породице и начела о породици (стр. 29-31) 
11. Планирање породице (стр. 31-32) 
12. Методи планирања породице у циљу рађања (стр. 32-39) 
13. Методи планирања породице у циљу спречавања рађања (стр. 39-40) 
14. Популациона политика (стр. 41-43) 
15. Насиље у породици - појам (стр. 43-45) 
16. Мере заштите од насиља у породици (стр. 45-46) 
17. Поступак у спору за заштиту од насиља у породици (стр. 47-48) 
18. Појам и врсте сродства (стр. 50-51) 
19. Крвно сродство - појам, врсте, рачунање и значај (стр. 51-57) 
20. Адоптивно сродство (стр. 57) 
21. Тазбинско сродство (стр. 57-58) 
22. Лично име (стр. 59-60) 
23. Појам, предмет и начела брачног права (стр. 63-65) 
24. Појам и правна природа брака (стр. 65-68) 
25. Услови за склапање брака (стр. 69-70) 
26. Различитост полова као услов за закључење брака (стр. 71-72) 
27. Воља за склапање брака (стр. 74-75) 
28. Заједница живота као услов за склапање брака (стр. 75) 
29. Брачне сметње - појам и класификација (стр. 75; стр 88) 
30. Неспособност за расуђивање као брачна сметња (стр. 75-76) 
31. Недостаци (мане) воље као брачна сметња (стр. 77-78) 
32. Малолетство као брачна сметња (стр. 79-80) 
33. Сродство као брачна сметња (стр. 82-86) 
34. Брачност као брачна сметња (стр. 86-87) 
35. Старатељство као брачна сметња (стр. 87) 
36. Форма склапања брака (стр. 89-98) 
37. Грађанска форма брака (стр. 90-95) 
38. Верска форма брака (стр. 96-98) 
39. Дејства брака на личне односе супружника (стр. 99-100) 
40. Правне карактеристике законског издржавања (стр. 101-103) 
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41. Издржавање између супружника - услови за наступање издржавања (стр. 
103-105) 

42. Одређивање, трајање и престанак издржавања између супружника (стр. 105-
107) 

43. Поступак у спору за издржавање између супружника (стр. 107-109) 
44. Имовински односи супружника (стр. 113) 
45. Појам заједничке имовине (стр. 114-115) 
46. Управљање и располагање заједничком имовином (стр. 115-116) 
47. Деоба заједничке имовине (стр. 116-118) 
48. Посебна имовина (стр. 118) 
49. Уговорни режим - брачни уговор (стр. 125-129) 
50. Породични дом/право становања (habitatio) (стр. 133-134) 
51. Престанак брака - начини престанка (стр.140-152) 
52. Ништавост брака (стр. 140-141) 
53. Рушљивост брака (стр. 141-143) 
54. Поступак поништења брака (стр. 143-144) 
55. Престанак брака разводом (стр. 144-146) 
56. Бракоразводни узроци - подела и историјски развој (стр. 146-149) 
57. Развод по споразуму (стр. 149-151) 
58. Развод по тужби - озбиљан и трајан поремећај брачних односа или 

објективна немогућност остваривања заједнице живота (стр. 152) 
59. Бракоразводни поступак - надлежност органа (стр. 158-159) 
60. Ток бракоразводног поступка (стр. 159-163) 
61. Посредовање у брачном спору (стр. 163-167) 
62. Правне последице престанка брака (стр. 169-173) 
63. Појам и концепти ванбрачне заједнице (стр. 174-177) 
64. Дејства ванбрачне заједнице (стр. 178-180) 
65. Уопште о заједницама лица истог пола (стр. 186) 
66. Модел регистрованог партнерства - услови за заснивање и форма настанка 

(стр. 186-192) 
67. Модел регистрованог партнерства - правна дејства и престанак (стр. 192-

197) 
68. Концепт истополног брака (стр. 197-202) 
69. Концепт de facto истополне ванбрачне заједнице (стр. 202-203) 

 
 

II ОБЛАСТ 

 

70. Појам, предмет и начела дечјег/родитељског права (стр. 207-211) 
71. Породични статус детета (стр. 212) 
72. Утврђивање материнства - упис рођења детета у матичне књиге (стр. 212-

216) 
73. Утврђивање материнства судском одлуком (стр. 216-217) 
74. Оспоравање материнства (стр. 217-220) 
75. Утврђивање брачног очинства (стр. 227-229) 
76. Утврђивање ванбрачног очинства признањем (стр. 230-234) 
77. Утврђивање ванбрачног очинства судским путем (стр. 237-240) 
78. Претпоставка очинства код ванбрачне заједнице (стр. 243-244) 
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79. Оспоравање брачног очинства (стр. 244-246) 
80. Материнство и зачеће уз биомедицинску помоћ (стр. 249-250) 
81. Очинство и зачеће уз биомедицинску помоћ (стр. 258-259) 
82. Поступак у спору о материнству и очинству - надлежност органа (стр. 263-

265) 
83. Поступак у спору о материнству и очинству - супарничарска заједница (стр. 

265-266) 
84. Доказни поступак у спору о материнству и очинству (стр. 266-268; стр. 270-

271) 
85. Права детета и садржина родитељског права (стр. 272-274) 
86. Право детета на лично име (стр. 276) 
87. Право детета на држављанство и пребивалиште детета (стр. 276-277) 
88. Право детета да зна своје биолошко порекло (стр. 278-281) 
89. Право детета да живи са својим родитељима (стр. 284) 
90. Право детета на одржавање личних односа са родитељем са којим не живи 

(стр. 284-287) 
91. Право детета на живот, опстанак и развој; чување и подизање детета (стр. 

291-293) 
92. Васпитавање и образовање детета (стр. 293-297) 
93. Пословна способност, заступање и мишљење детета (стр. 297-299) 
94. Издржавање између детета и родитеља (стр. 299-302) 
95. Управљање и располагање имовином детета; одговорност за штету коју 

малолетник причини трећем лицу (стр. 305-306) 
96. Поступак у спору за заштиту права детета (стр. 306-309) 
97. Облици вршења родитељског права (стр. 310-318) 
98. Заједничко вршење родитељског права (стр. 310-315) 
99. Самостално вршење родитељског права (стр. 315-318) 

 100. Овлашћења државних органа у вези са вршењем родитељског права - 
 надзор над вршењем родитељског права (стр. 330-331) 
 101. Лишење родитељског права (стр. 332-334) 
 102. Престанак и продужење родитељског права (стр. 334-335) 
 103. Поступци у спору за вршење и лишење родитељског права (стр. 335-336) 
 104. Лични односи између сродника (стр. 337-338) 
 105. Издржавање између крвних, адоптивних и тазбинских сродника (стр. 339-
 341) 
 106. Имовински односи чланова породичне заједнице (стр. 341-342) 
 107. Појам усвојења (стр. 343-344) 
 108. Општа подобност усвојеника (стр. 344-346) 
 109. Општа подобност усвојитеља (стр. 346-348) 
 110. Заједнички услови (на страни усвојитеља и усвојеника) за заснивање 
 усвојења (стр. 348-350) 
 111. Поступак заснивања усвојења (стр. 350-352) 
 112. Дејства и престанак усвојења (стр. 352-353) 
 113.Тајност или отвореност усвојења (стр. 353-355) 
 114. Појам хранитељства (стр. 359) 
 115. Општа подобност храњеника (стр. 360-361) 
 116. Општа подобност хранитеља (стр. 361-362) 
 117. Поступак заснивања, дејства и престанак хранитељства (стр. 362-363) 
 118. Сличности и разлике између усвојења и хранитељства (стр. 363-364) 
 119. Појам старатељства (стр. 367-368) 
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 120. Орган старатељства (стр. 368-369) 
 121. Евиденција лица под старатељством (стр. 369-370) 
 122. Избор и постављање старатеља (стр. 371) 
 123. Врсте старатеља (стр. 371-373) 
 124. Дужности и права старатеља (стр. 373-375) 
 125. Разрешење старатеља и престанак старатељства (стр. 375; стр. 384) 
 126. Поступак стављања под старатељство (стр. 376-377) 
 127. Старатељство над малолетницима (стр. 377-379) 
 128. Старатељство над лицима лишеним пословне способности (стр. 379-382) 
 129. Старатељство за посебне случајеве (стр. 383-384) 
 
 

ДОПУНСКА ПИТАЊА 
 

 
1. Породичноправна заштита жртава породичног насиља у упоредним правним 

системима (стр. 48-49) 
2. Различитост полова као услов за склапање брака у упоредном праву (стр. 72-

74) 
3. Брачне сметње у упоредном праву (стр. 76-89) 
4. Формални услови за склапање брака у упоредном праву (стр. 91-93; стр. 95-

96) 
5. Издржавање необезбеђеног супружника у упоредном праву (стр. 109-113) 
6. Режим заједничке имовине у упоредном праву (стр. 118-121) 
7. Режим одложене заједничке имовине у упоредном праву (стр. 121-124) 
8. Режим одвојености имовина у упоредном праву (стр. 124-125) 
9. Уговорни режими у упоредном праву (стр. 129-133) 
10. Правни режим породичног дома у упоредном праву (стр. 135-139) 
11. Развод брака у упоредном праву (стр. 152-158) 
12. Особености бракоразводне процедуре у упоредном праву (стр. 167-169) 
13. Статусни и уговорни концепт ванбрачне заједнице у упоредном праву (стр. 

180-185) 
14. Утврђивање и оспоравање материнства у упоредном праву (стр. 224-227) 
15. Утврђивање брачног очинства у упоредном праву (стр. 229-230) 
16. Признање ванбрачног очинства у упоредном праву (стр. 234-237) 
17. Утврђивање ванбрачног очинства судским путем у упоредном праву (стр. 

240-243) 
18. Оспоравање брачног очинства - упоредноправни приказ (стр. 246-249) 
19. Правила о утврђивању материнства у контексту примене појединих техника 

асистиране репродукције (стр. 251-258) 
20. Правила о утврђивању очинства у контексту примене појединих техника 

асистиране репродукције (стр. 259-263) 
21. Специфичности доказног поступка у спору о материнству и очинству у 

упоредном праву (стр. 268-270) 
22. Право детета на сазнање порекла у упоредном праву (стр. 281-284) 
23. Право детета на личне односе у упоредном праву (стр. 288-291) 
24. Регулатива издржавања деце у упоредном праву (стр. 302-304) 
25. Концепт заједничког старања (joint custody) у упоредном праву (стр. 319-

328) 
26. Модел самосталног старања (sole custody) у упоредном праву (стр. 319-328) 
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27. Право детета на контакт са сродницима у упоредном праву (стр. 338-339) 
28. Тајност или отвореност усвојења (стр. 355-358) 

 
 


