
ИСПИТНА ПИТАЊА ИЗ ПОРОДИЧНОГ ПРАВА 

1. Појам породичног права 

2. Предмет и метод породичног права 

3. Делови породичног права 

4. Место породичног права 

5. Начела породичног права 

6.Извори породичног права: закон као извор породичног права (основни, допунски и 

међународни уговори) 

7. Извори породичног права: судска пракса као извор породичног права 

8. Извори породичног права: пракса Европског суда за људска права као извор 

породичног права 

9. Извори породичног права: обичај и правна наука као извори породичног права 

10. Породица (појам, структура и планирање породице) 

11. Насиље у породици (појам, мере заштите од насиља у породици и поступак) 

12. Сродство (појам, врсте, рачунање и значај сродства) 

13. Лично име (појам, начела, одређивање и промена личног имена) 

14. Матичне књиге (појам, начела и врсте матичних књига) 

15. Појам брака: теоријске и законске дефиниције брака 

16. Правна природа брака 

17. Појам, предмет и начела брачног права 

18. Склапање брака: општи приказ 

19. Различитост полова као позитивна претпоставка за пуноважност брака 

20. Сагласна изјава воља као позитивна претпоставка за пуноважност брака 

21. Законска форма брака као позитивна претпоставка за пуноважност брака 

22. Историја (форме) брака 

23. Веридба 

24. Склапање брака ради остваривања заједнице живота супружника као позитивна 

претпоставка за пуноважност брака 

25. Брачне сметње као негативне претпоставке за пуноважност брака: појам и 

класификација 

26. Брачност као брачна сметња 

27. Неспособност за расуђивање као брачна сметња 

28. Сродство као брачна сметња 

29. Старатељство као брачна сметња 

30. Малолетство као брачна сметња 

31. Мане воље као брачна сметња 

32. Брачне забране 

33. Појам и врсте правних дејстава брака 

34. Дејства брака на пословну способност и личне односе супружника 

35. Непостојећи брак (појам и непостојећи брак према Основном закону о браку) 

36. Ништав (апсолутно ништав) брак: циљ, позивање на ништавост, конвалидација и 

правне последице 

37. Рушљив (релативно ништав) брак: циљ, позивање на ништавост, конвалидација и 



правне последице 

38. Смрт и проглашење несталог супружника за умрлог као начини престанка пуноважног 

брака 

39. Развод брака (појам и историја развода) 

40. Класификација узрока за развод брака 

41. Развод брака у домаћем праву (споразумни развод и развод по тужби) 

42. Поступак престанка брака (покретање, надлежност и особености поступка) 

43. Поступак посредовања (мирење и нагодба)  

44. Дејства престанка брака смрћу 

45. Дејства престанка брака поништењем и разводом 

46. Ванбрачна заједница (појам и правно уређење) 

47. Појам, предмет и историја односа детета и родитеља 

48. Начела правног уређења односа детета и родитеља  

49. Материнство: утврђивање материнства рађањем  

50. Материнство: утврђивање материнства судском одлуком (појам, странке, рокови и 

дејства) 

51. Материнство: оспоравање материнства (појам, странке, рокови и дејства) 

52. Брачно очинство: утврђивање и сукоб два брачна очинства 

53. Позакоњење (појам и позакоњење према Закону о браку и породичним односима) 

54. Брачно очинство: оспоравање (појам, странке, рокови и дејства) 

55. Ванбрачно очинство: утврђивање признањем (појам, услови и дејства) 

56. Ванбрачно очинство: утврђивање судском одлуком (појам, странке, рокови и дејства) 

57. Ванбрачно очинство: оспоравање (појам, странке, рокови и дејства) 

58. Материнство и очинство у случају зачећа уз биомедицинску помоћ 

59. Поступак у матернитетским и патернитетским споровима (покретање, надлежност и 

особености поступка, доказивање) 

60. Усвојење: општа подобност усвојеника 

61. Усвојење: општа подобност усвојитеља 

62. Усвојење: форма (надлежност и поступак) 

63. Усвојење: дејства и престанак 

64. Права детета: право детета да зна ко су му родитељи и право детета да живи са 

родитељима 

65. Права детета: право детета на личне односе са родитељем са којим не живи 

66. Права детета: право детета на правилан и потпун развој и право детета на 

образовање 

67. Права детета: право детета да предузима правне послове (пословна способност 

детета) 

68. Права детета: право детета на слободно изражавање мишљења  

69. Појам родитељског права 

70. Садржина родитељског права: лично име детета, чување и подизање детета 

71. Садржина родитељског права: васпитавање и образовање детета 

72. Садржина родитељског права: заступање детета (појам, начин, обим и престанак 

заступања) 

73. Вршење родитељског права од стране оба родитеља (заједничко вршење 



родитељског права) 

74. Вршење родитељског права од стране једног родитеља (самостално вршење 

родитељског права) 

75. Надзор над вршењем родитељског права (превентивни и корективни)  

76. Потпуно лишење родитељског права (појам, основ и дејства) 

77. Делимично лишење родитељског права (појам, основ и дејства) 

78. Престанак родитељског права 

79. Продужење родитељског права 

80. Поступак у спору за заштиту права детета и у спору за вршење односно лишење 

родитељског права (покретање, надлежност и особености поступка) 

81. Хранитељство: општа подобност храњеника 

82. Хранитељство: општа подобност хранитеља 

83. Хранитељство: форма (надлежност и поступак) 

84. Хранитељство: дејства и престанак 

85. Појам и сврха старатељства 

86. Орган старатељства (надлежност и послови органа старатељства) 

87. Поступак пред органом старатељства (надлежност, покретање и вођење поступка) 

88. Старатељ: појам, избор и постављање старатеља 

89. Старатељ: дужности и права старатеља, престанак дужности старатеља 

90. Врсте старатеља 

91. Старатељство над малолетником: стављање под старатељство и дужности 

старатеља  

92. Старатељство над лицем лишеним пословне способности: стављање под 

старатељство (основ, поступак и дејства лишења пословне способности) и дужности 

старатеља 

93. Привремено старатељство  

94. Појам и правна природа законског издржавања 

95. Издржавање супружника 

96. Издржавање супружника после престанка брака 

97. Издржавање ванбрачног партнера 

98. Издржавање мајке детета 

99. Издржавање детета 

100. Издржавање родитеља 

101. Издржавање сродника (крвних, тазбинских и адоптивних) 

102. Заједничка имовина супружника: појам, правна природа, управљање и располагање 

103. Заједничка имовина супружника: деоба заједничке имовине 

104. Посебна имовина супружника: појам, управљање и располагање 

105. Одговорност супружника за обавезе 

106. Уговорни имовински режим у браку (брачни уговор, уговор о поклону, уговор о раду, 

уговор о доживотном издржавању) 

107. Заједничка имовина ванбрачних партнера 

108. Имовински односи детета и родитеља: управљање и располагање имовином детета 

109. Имовински односи детета и родитеља: одговорност родитеља за штету 

110. Имовински односи детета и родитеља: право становања 



111. Имовински односи старатеља и штићеника 

112. Имовински односи чланова породичне заједнице 

 

Литература :  

Марија Драшкић, Породично право и права детета, Правни Факултет Универзитета у 

Београду 

 

Напомена: Испитна питања са овог списка имају орјентациони карактер. Испитивач 

задржава право да питање на испиту формулише другачије, уже или шире, односно да 

кандидату постави питање ван овог списка уколико је оно обрађено у материјалу за 

припремање испита 

 

Предиспитне обавезе: 

Колоквијуми:  4 колоквиjума по 15 поена -  укупно до 60 поена 

Настава:  (предавања и вежбе) активност и присуство по 5 поена – укупно до 10 поена 

Семинарски рад:  одбрањен на предавањима или вежбама – до 10 поена 

Есеј:  одбрањен на предавањима или вежбама – до 10 поена  

 

 

 

 

   

 


