
 
Колоквијум из Породичног права код доц. др Тање Китановић, првобитно заказан за 
28.04.2017. године, биће одржан 05.05.2017. године, са почетком у 9:00 часова у сали 2/1. 

 
 

ОРЈЕНТАЦИОНА ПИТАЊА ЗА КОЛОКВИЈУМ ИЗ ПОРОДИЧНОГ ПРАВА 
- уџбеник Зорана Поњавића- 

 
 

1. Појам, врсте и функције породице 
2. Остваривање права на слободно родитељство рађањем и нерађањем  
3. Појам и врсте сродства 
4. Крвно сродство (утврђивање, рачунање и значај) 
5. Сродство по усвојењу и тазбинско сродство 
6. Појам, предмет, субјекти и основна начела брачног права 
7. Појам, дефиниције и правна природа брака 
8. Материјални услови за склапање брака позитивно одређени 
9. Брачне сметње (појам и врсте) 
10. Малолетство као брачна сметња 
11. Брачност као брачна сметња 
12. Сродство као брачна сметња 
13. Неспособност за расуђивање као брачна сметња 
14. Старатељски однос као брачна сметња 
15. Мане воље као брачна сметња 
16. Формални услови за склапање брака (надлежност и начин) 
17. Дејства брака на лични статус супружника 
18. Узајамна лична права и дужности супружника 
19. Појам ванбрачне заједнице 
20. Правно уређење ванбрачне заједнице 
21. Ништави бракови (појам, карактеристике и узроци ништавости) 
22. Рушљиви бракови (појам, карактеристике и узроци рушљивости) 
23. Појам, историјат и основни системи развода брака 
24. Развод по тужби (озбиљан и трајан поремећај брачних односа) 
25. Споразумни развод брака 
26. Брачне парнице (појам и специфичности) 
27. Надлежност и покретање поступка у брачним парницама 
28. Поступак посредовања у брачном спору  (појам и карактеристике) 
29. Поступак мирења супружника у спору за развод брака 
30. Поступак нагодбе у брачном спору 
31. Пресуде у брачним парницама  (садржај и правни лекови против њих) 
32. Последице престанка брака смрћу 
33. Последице престанка брака поништењем и разводом брака 
34. Појам и правна природа законског издржавања 
35. Издржавање између супружника у браку 
36. Издржавање између супружника после престанка брака 
37. Трајање и престанак издржавања после престанка брака 
38.  Издржавање ванбрачног партнера 
39. Одређивање начина и висине издржавања 
40. Заједничка имовина супружника (појам, предмет и правна природа) 
41. Управљање и располагање заједничком имовином супружника 



42. Деоба заједничке имовине 
43. Издвајање одређених ствари из заједничке имовине 
44. Посебна имовина супружника 
45. Одговорност супружника за обавезе према трећим лицима 
46. Брачни уговор 
47. Престанак и последице престанка брачног уговора 
48. Уговор о поклону између супружника 
49. Имовински односи ванбрачних партнера 
50. Право становања ( habitatio ) 

 
 

ОРЈЕНТАЦИОНА ПИТАЊА ЗА КОЛОКВИЈУМ ИЗ ПОРОДИЧНОГ ПРАВА 
- уџбеник Гордане Ковачек-Станић - 

 
 

1. Појам породице и начела о породици (стр. 29-31) 
2. Методи планирања породице у циљу рађања  (стр. 32-38) 
3. Методи планирања породице у циљу спречавања рађања (стр. 39-40) 
4. Појам и врсте сродства (стр. 50-51) 
5. Крвно сродство - појам, врсте, рачунање и значај (стр. 51-57) 
6. Адоптивно сродство (стр. 57) 
7. Тазбинско сродство (стр. 57-58) 
8. Појам, предмет и начела брачног права (стр. 63-65) 
9. Појам и правна природа брака (стр. 65-68) 
10. Услови за склапање брака (стр. 69-70) 
11. Различитост полова као услов за закључење брака (стр. 71-72) 
12. Воља за склапање брака (стр. 74-75) 
13. Заједница живота као услов за склапање брака (стр. 75) 
14. Брачне сметње - појам и класификација (стр. 75; стр 88) 
15. Неспособност за расуђивање као брачна сметња (стр. 75-76) 
16. Недостаци (мане) воље као брачна сметња (стр. 77-78) 
17. Малолетство као брачна сметња (стр. 79-80) 
18. Сродство као брачна сметња (стр. 82-86) 
19. Брачност као брачна сметња (стр. 86-87) 
20. Старатељство као брачна сметња (стр. 87) 
21. Форма склапања брака (стр. 89-98) 
22. Дејства брака на личне односе супружника (стр. 99-100) 
23. Правне карактеристике законског издржавања (стр. 101-103) 
24. Издржавање између супружника - услови за наступање издржавања (стр. 103-105) 
25. Одређивање, трајање и престанак издржавања између супружника (стр. 105- 107) 
26. Поступак у спору за издржавање између супружника (стр. 107-109) 
27. Имовински односи супружника (стр. 113) 
28. Појам заједничке имовине (стр. 114-115) 
29. Управљање и располагање заједничком имовином (стр. 115-116) 
30. Деоба заједничке имовине (стр. 116-118) 
31. Посебна имовина (стр. 118) 
32. Уговорни режим - брачни уговор (стр. 125-129) 
33. Породични дом/право становања (habitatio) (стр. 133-134) 
34. Престанак брака - начини престанка (стр.140-152) 
35. Ништавост брака (стр. 140-141) 



36. Рушљивост брака (стр. 141-143) 
37. Поступак поништења брака (стр. 143-144) 
38. Престанак брака разводом (стр. 144-146) 
39. Бракоразводни узроци - подела и историјски развој (стр. 146-149) 
40. Развод по споразуму (стр. 149-151) 
41. Развод по тужби - озбиљан и трајан поремећај брачних односа или објективна немогућност 

остваривања заједнице живота (стр. 152) 
42. Бракоразводни поступак - надлежност органа (стр. 158-159) 
43. Ток бракоразводног поступка (стр. 159-163) 
44. Посредовање у брачном спору (стр. 163-167) 
45. Правне последице престанка брака (стр. 169-173) 
46. Појам и концепти ванбрачне заједнице (стр. 174-177) 
47. Дејства ванбрачне заједнице (стр. 178-180) 


