
ИСПИТНА ПИТАЊА ИЗ ПОРОДНИЧНОГ И НАСЛЕДНОГ ПРАВА 
 
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 

 
 
 
 
 
 
 



 
ИСПИТНА ПИТАЊА ИЗ НАСЛЕДНОГ ПРАВА 

 
 
1. Појам наслеђивања  
2. Појам наследног права  
3. Значај наследног права 
4. Начела наследног права  
5. Начело универзалности наслеђивања 
6. Начело равноправности  
7. Начело ограничености основа позивања на наслеђе 
8. Начело паралелног односа основа позивања на наслеђе 
9. Начело слободе завештања и начело формализма 
10. Начело обавезне универзалне сукцесије 
11. Универзална и сингуларна сукцесија 
12. Извори наследног права 
13. Устав Републике Србије као извор наследног права 
14. Закон о основама својинскоправних односа као извор наследног права 
15. Закон о облигационим односима као извор наследног права 
16. Закон о ауторским и сродним правима као извор наследног права 
17. Закон о парничном поступку као извор наследног права 
18. Закон о решавању сукоба закона са прописима других земаља у одређеним        
      односима као извор наследног права 
19. Закон о решавању сукоба закона и надлежности у статусним, породичним  и     
      наследним односима као извор наследног права 
20. Закон о ратификацији Конвенције о једнообразном закону о облику међународног  
      Завештања као извор наследног права 
21. Међународни уговори као извор наследног права 
22. Закони о наслеђивању као извор наследног права 
23. Породичноправни прописи као извор наследног права  
24.Закони о задужбинама као извор наследног права 
25. Важење наследноправних прописа 
26. Претпоставке за наслеђивање – појам и подела 
27. Смрт оставиоца 
28. Заоставштина 
29. Појам и састав заоставштине 
30. Издвајање из састава заоставштине 
31. Стицање издвојених предмета домађинства 
32. Постојање наследника 
33. Одсутна и нестала лица као наследници 
34. Неспособност за наслеђивање  
35. Недостојност за наслеђивање 
36. Основи позивања на наслеђе  
37. Појам законског наслеђивања 
38. Системи групне расподеле сродника као законских наследника  
39. Систем заједнице крви 
40. Систем степена сродства 
41. Сложени систем 
42. Систем бискости сродства 



43. Парентеларни систем 
44. Парентеларно-градуелни систем 
45. Парентеларно-линеарни систем 
46. Право представљања 
47. Правна природа права представљања 
48. Величина наследног дела који припада репрезентима 
49. Услови за примену права представљања 
50. Право прираштаја 
51. Закон о наслеђивању Србије из 1995. године 
52. Шема законских наследника у праву Србије 
53. Први наследни ред  
54. Други наследни ред 
55. Трећи наследни ред 
56. Четврти и остали наследни редови 
57. Наследноправне последице усвојења 
58. Наследноправни положај супружника 
59. Супружник у првом наследном реду 
60. Смањење наследног дела супружника у првом наследном реду 
61. Супружник у другом наследном реду 
62. Повећање наследног дела супружника у другом наследном реду 
63. Смањење наследног дела супружника до једне четвртине 
64. Губитак законског наследног права супружника 
65. Одређивање наследног дела супружника у случају полигамног брака 
66. Држава као наследник 
67. Слобода тестирања и нужни део 
68. Правна природа права на нужни део 
69. Разбаштињење нужних наследника 
70. Основ нужног дела  
71. Круг нужних наследника у праву Србије  
72. Шема нужних наследника у праву Србије  
73. Услови за стицање својства нужног наследника 
74. Величина нужног дела  
75. Правна природа права на нужни део 
76. Искључење из права на нужни део  
77. Лишење права на нужни део 
78. Начин остављања нужног дела 
79. Заштита нужног дела  
80. Појам завештања 
81. Правна природа завештања 
82. Место изучавања и историјат завештања 
83. Активна завештајна способност  
84. Намера за сачињавање тестамента - animus testandi                         
85.Садржина завештања 
86. Постављање наследника  
87. Проста супституција 
88. Фидеикомисарна супституција 
89. Услов, рок и налог у завештању 
90. Испорука 
91. Форма, садржина и предмет испоруке 
92. Обим дужности испуњења испоруке 



93. Правна природа испоруке 
94. Право на основу испоруке 
95. Специфичности код појединих врста испоруке 
96. Поклон за случај смрти 
97. Тумачење завештања 
98. Форме завештања – појам и врсте 
99. Олографско завештање  
100. Алографско завештање  
101. Судско завештање 
102. Конзуларно завештање  
103. Међународно завештање 
104. Бродско завештање 
105. Војно завештање 
106. Усмено завештање 
107. Сведоци у тестаментарном праву 
108. Сведоци идентитета  
109. Завештајни сведоци 
110. Чување завештања 
111. Опозивање завештања 
112. Апсолутна ништавост завештања  
113. Релативна ништавост завештања  
114. Наследноправни уговори 
115. Недозвољени наследноправни уговори (уговор о наслеђивању, уговор о  
        садржини завештања, уговор о будућем наслеђу или испоруци и уговор о  
        одрицању од наследства које није отворено) 
116. Уговор о уступању и расподели имовине за живота 
117. Уговор о доживотном издржавању 
118. Појам уговора о доживотном издржавању 
119. Услови за пуноважност уговора о доживотном издржавању 
120. Субјекти уговора о доживотном издржавању  
121.  Предмет и правна природа уговора о доживотном издржавању 
122. Раскид уговора о доживотном издржавању 
123. Правне последице смрти даваоца издржавања 
124. Одговорност даваоца за дугове примаоца издржавања 
125. Ништавост уговора о доживотном издржавању 
126. Наследничка заједница  
127.  Деоба наследства 
128. Појам и предмет оставинског поступка 
129. Надлежност и састав оставинског суда 
130. Покретање оставинског поступка 
131. Попис и процена заоставштине 
132. Мере за обезбеђење заоставштине 
133. Проглашење завештања 
134. Поступак када је завештање изгубљено или случајно уништено 
135. Извршилац завештања 
136. Случајеви када се заоставштина не расправља 
137. Оставинска расправа 
138. Наследна изјава 
139. Упућивање на парницу 
140. Оставинско решење 



141. Жалба у оставинском поступку 
142.Наследноправни захтеви после правоснажности решења о наслеђивању 
143. Застарелост наследноправних захтева 
144. Урачунавање поклона и легата у наследни део (COLATTIO BONORUM) 
145. Повреда нужног дела 
146. Одговорност универзалних и сингуларних сукцесора за дугове оставиоца 
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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: 2 колоквиjума по 30 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 
 
 

   
 


