Студијски програм: Право (240 ЕСПБ)
Врста и ниво студија: основне академске студије првог степена
Назив предмета: Породично право
Наставник: Биљана Б. Петровић
Статус предмета: обавезан
Број ЕСПБ: 8
Услов: Уписан четврти семестар, одслушан предмет и успешно реализоване предиспитне обавезе
Циљ предмета:
Циљ предмета је упознавање студената са основним појмовима породичног права. Стицање знања о установама и
институтима породичног права у правном систему Србије. Оспособљавање студената за уочавање веза и разлика
породичног права и осталих грана грађанског права.
Исход предмета:
Након положеног испита студент је усвојио теоријска знања из области породичног права и разуме основне
институте породичног права у нашем правном систему; оспособљен да идентификује и објасни везе и разлике
између породичног права и осталих грана грађанског права; оспособљен да у свом професионалном деловању
примени адекватне правне норме на конкретан правни однос.
Садржај предмета:
Теоријска настава:
1.Увод у предмет породично право. 2.Основни појмови; Породица; Сродство; Лично име; 3.Извори породичног
права; 4.Циљ, садржина и структура породичног закона; 5.Брачно и партнерско право-појам и начела; 6.Склапање
брака; 7.Дејства брака; Престанак брака; 8.Ванбрачна заједница; 9.Заједница лица истог пола; 10.Дечије право;
11.Садржина родитељског права; 12.Утврђивање родитељства; 13.Односи између сродника; 14.Насиље у породици;
15.Усвојење; Хранитељство; Старатељство.
Практична настава:
Ближе појашњавање неких од тема које се обрађују на предавањима, са посебним освртом на тумачење кључних
правних појмова и института породичног права; Симулација рада из судске праксе. Дискусија одабраних тема уз
активно учешће студената. Припрема колоквијума и испита. Евалуација реализоване наставе и анализа њених
резултата.
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Остали часови
Број часова активне наставе
Предавања:
Вежбе:
Други облици наставе:
Студијски истраживачки рад:
3
3
Методе извођења наставе Предавања су аудиторна, и изводе се у амфитеатру са свим студентима. Вежбе се
изводе по групама студената у слушаоницама и то: (1) као аудиторне, где се даље разрађују поједине теме са
предавања и аналазирају карактеристични примери из судске праксе; (2) као показне, за представљање основних
институтa породичног права; и (3) као, дискусионе за дискусију одабраних тема из пређеног градива;
Оцена знања (максимални број поена 100)
Завршни испит
поена
Предиспитне обавезе
поена
активност у току предавања
20
писмени испит
колоквијум-први
15
усмени испит
50
колоквијум-други
15
100
укупно
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