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Назив предмета       Породично право
Наставник који учествује на предмету:Проф.др Станка Стјепановић
Виши асистент Димитрије мр Ћеранић
Предмет породично право се као обавезан изводи на општем смјеру основних 
академских –додипломских студија  права у трајању од 8 семестара. 
Број ECTS БОДОВА 7
Настава се изводи у трећем семестру (зимском)
Број часова предавања недељно 3  ; вјежби 2
Циљеви изучавања предмета:У овом предмету студенти се упознају са основним 
појмовима  породичног права, брачног права, односа родитеља и дјеце, усвојења , 
старатељства , породичног смјештаја и заштите од насиља у породици  у праву 
Републике Српске и упоредном законодавству
Метод наставе и савладавања градива:Предавања подразумијевају интерактивно 
учешће студената у виду дискусија о питањима из материје која се излаже, њихове 
илустрације  примјерима  из  судске  праксе,  постављања  питања  професору  и 
излагања мишљења и ставова у погледу конкретне проблематике.Први Колоквијум 
студенти   пишу у  седмој  недељи,  а  други у  дванаестој  недељи.Семинарски  рад 
може урадити студент из тема које се обрађују на предавањима.Вјежбе се базирају 
на  рекапитулацији  градива  ,  анализи  случајева  из  судске  праксе  ,симулацији 
судског спора  и индивидуалним рјешавањима задатака кроз тест провјере знања
  Садржај  предмета
                           Предавања                                                                 Вјежбе 
1 недеља  Упознавање студената са 
облицима праћења рада,терминима 
провјере знања,карактером и садржином                                                  ххххххххххххх 
завршног испита,структуром укупног 
броја поена и начином формирања оцјене                                               хххххххххх 
Појам,предмет и извори породичног права 
у Босни и Херцеговини и Републици  Српској 
Брачна и ванбрачна породица                                                                         хххххххх 
Породица с обзиром на врсте сродства 
Лично име
2 недеља  Општа обиљежја брака и брачног права                                    Породица 
Битни услови за закључење и пуноважност брака                                      Сродство 
Форма брака                                                                                                     Лично име 
Брачне забране                                                                                                 Матичне књиге
3.недеља  Брачне сметње                                                                             Закључење брака 
Чисто лична права и дужности брачних супружника                                 Тест провјере знања 
Лично имовинска права и дужности брачних супружника
4.недеља Чисто имовински односи у браку                                               Дејства брака 
Законски брачни имовински режим                                                     Брачни уговор (нотарски 
Брачни уговори                                                                                                   обрађен)
5.недеља   Престанак неважећег брака                                                        Престанак брака 
Престанак пуноважног брака                                                                   Развод  брака 
Престанак брака смрћу 
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Поништење брака                                                                                       Поступак   мирења 
Развод брака                                                                                                 Записник  о мирењу
6.недеља  Дејства престанка брака                                                      Брачни спор 
Ванбрачна заједница                                                                     Ванбрачна заједница 
Заштита од насиља у породици                          Мјере заштите од насиља у породици 
7.недеља Појам родитељског односа                                          Оспоравање  очинства 
Промјена  брачног статуса  дјеце                                                    Ванбрачна дјеца 
Колоквијум                                                                                        Тест  провјере знања
8.недеља Признање ванбрачног материнства 
и очинства                                                                                                Истраживање очинства 
Истраживање ванбрачног очинства                                                        симуловано суђење 
и материнства
9.недеља Дужности и права родитеља                                                     Омбудсман за дјецу 
према личности дјетета                                                                      Конвенција УН о правима 
Издржавање дјеце и других сродника                                               дјетета (1989) 
Имовинска права родитеља
10.недеља  Престанак родитељског права                                         Одлука суда о вршењу 
Продужење родитељског  права                                                          родитељског права 
Одузимање родитељског  права                                          Ограничење вршења  родитељског 
права
11.недеља Појам дјеце без родитељског                                  Начела о заштити дјеце 
старања                                                                                        без родитељског старања 
Појам и дефиниција усвојења                                                 Међународне конвенције о 
Усвојење у породичним законима ФБиХ и                                            усвојењу 
Брчко Дистрикта                                                                                        Тест провјере знања
12.недеља Заснивање непотпуног усвојења                          Излагање семинарских радова 
Дејства  непотпуног усвојења                                                       Форма непотпуног  усвојења 
Престанак непотпуног усвојења                                             Записник о непотпуном усвојењу 
Колоквијум
13.недеља Општа обиљежја и заснивање                           Излагање семинарских радова 
потпуног усвојења                                                                     Активна адоптивна способност 
Дејства потпуног усвојења                                                         Пасивна адоптивна способност 
Међународно усвојење
14.недеља Храњеништво                                                                      Породични смјештај 
дјеце Породични смјештај дјеце                                        Организација службе старатељства 
Појам и обиљежја старатељства                                                          Тест провјере знања 
Старатељство над малољетницима 
Старатељство над лицима којима је одузета 
пословна способност 
Старатељство за посебне случајеве
15.недеља       Овјера семестра и  пријављивање  испита 
Предавања држи предметни наставник  Проф др Станка Стјепановић ,а вјежбе на свим 
групама држи  виши асистент Димитрије мр Ћеранић
Консултације послије сваког предавања држи Проф др Станка Стјепановић 
Обавезна литература 
1.Др Марко Младеновић-Др Станка Стјепановић – Милорад Живановић,Породично 
право,Универзитет у Српском Сарајеву Правни факултет ,2003. 
2.Др Станка Стјепановић ,Практикум из Породичног права Универзитет у Српском 
Сарајеву Правни факултет ,2002. 
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Допунска литература  1.Др Марина Јањић-Комар,Др Радоје Кораћ,Др Зоран 
Поњавић,Породично право,Номос Београд 1995  . 
2.Неримана Траљић,Сузана Бубић,Породично право, Магистрат ,Сарајево 2001. 
3.Стјепановић-Милијевић-Шаћировић ,Ванпарница-теорија-пракса,Удружење правника 
Републике Српске,Бања Лука 2010. 
4.Др Станка Стјепановић,Системи деобе имовине брачних другова     Универзитет у 
Источном Сарајеву Правни факултет ,2008. 
Прописи  1.Породични закон Републике Српске (Службени гласник РС бр.54/02 и 41/08) 
2.Закон о заштити од насиља у породици     ( Службени гласник РС бр.118/05 и 17/08) 
3.Закон о парничном поступку       (Службени гласник РС бр.58/03 ) 
4.Закон о ванпарничном поступку  (Службени гласник РС бр.36/09) 
5.Закон о стварним правима           (Службени гласник РС бр.124/08) 
6.Закон о нотарима                       (Службени гласник РС бр.86/04 ) 
7.Закон о матичним књигама          (  Службени гласник РС бр.111/09) 
8.Закон о извршном  поступку  (Службени гласник РС бр.59/03,85/03,64/05,118/07,29/10) 
9.Закон о омбудсману за дјецу (Службени гласник РС бр.103/08)
10.Конвенција УН о правима дјетета из 1989.
11.ЦЕДАВ Конвенција УН из    1979.                                                                  
Начин провјере знања и оцјењивање
Оцјењивање и вредновање рада студента врши се у складу са Статутом Универзитета у 
Источном Сарајеву и Правилима студирања на првом циклусу студија и Правилника 
Правног факултета Пале о вредновању и оцјењивању предиспитних 
активности,организацији завршног испита и формирању закључне оцјене. 
Да би могао приступити  на завршни испит, који је обавезно усмени ,студент мора  имати 
минимално 26 поена  из предиспитних обавеза .У току предиспитних обавеза студенти 
могу максимално остварити 50 поена.Предиспитне обавезе се студенту вреднују на 
слиједећи начин : 1.присуствовање предавањима,  ПП, максимално 10 поена 
2.активности на вјежбама,ПВ, максимално 10 поена 
3.колоквијуми  К1+К2 ,сваки максимално  6    поена  , оба заједно максимално 12 поена 
4.тест провјере знања ,ТПЗ, максимално 3 поена 
5.семинарски рад  ,СЕМ,максимално  6 поена 
Коловијум се пише 45 минута (један школски час) и има  шест  питања .Потпун одговор на 
питање доноси максимално 1 поен , а сматра се да је студент положио колоквијум ако 
оствари 3 поена   Тест провјере знања се састоји од три питања и пише се 20 минута .Сваки 
правилан одговор на питање доноси један поен.Укупно се ради у току семестра четири 
теста провјере знања , тако да студент по овој основи може остварити максимално 12 поена 
у предиспитним обавезама 
Завршни испит је обавезан и  доноси максимално 50 поена.Услов за    приступ  завршном 
испиту    су положени испити  из предмета Увод у грађанско  право    и  Римско право. 
Укупни број поена израчунава се збрајањем поена из предиспитних активности и  поена 
остварених на завршном испиту  тако да студент пролазну оцјену(шест) може добити  ако 
из предиспитних активности  и завршног испита оствари укупно  51-60 поена. Оцјену 
седам студент може добити ако укупно оствари 61 - 70 поена.Оцјену осам може добити ако 
сакупи 71-80 поена.Оцјену девет студент може добити ако оствари 81-90 поена.Оцјену 
десет може добити ако оствари 91-100 поена  .
                                         Табела активности, поени и оцјењивање
                                      ПОРОДИЧНО  ПРАВО          Семестар III 
број часова :Предавања (П) 3+Вјежбе(В) 2                                                         ECTS 7 
Број поена :   50 (Предиспитне обавезе  ПИ )   +  50(Завршни испит ЗИ )  = 100(Укупан број 
поена)
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Расподјела и додјељивање поена на предиспитне активности

Предиспитне обавезе            Поени 
Мин                  Макс

активност у току 
предавања           ПП

5                      10

Присуство вјежбама ПВ 5                       10

Тестови провјере знања 
ТПЗ

1                      12

колоквијум К1
Колоквијум К2

3                       6 
3                        6

Семинарски рад СЕМ  2                        6

                                  
Испитна питања на усменом завршном испиту   (професор може на испиту питање и 
другачије формулисати)   
 1.Подјела породичног права 
2.Извори породичног права 
3.Начела о породици 
4.Брачна и ванбрачна породица 
5.Друштвени и правни значај сродства 
6.Лично име 
7.Матичне књиге 
8.Међународни и унутрашњи сукоб закона о статусним питањима 
9.Начела брачног права 
10.Теорије о правној природи брака 
11.Битни услови за постојање брака 
12.Подјела брачних сметњи 
13.Брачност као брачна сметња 
14.Душевна болест,ментална заосталост и неспособност за расуђивање као брачна сметња 
15.Малољетство као брачна сметња 
16.Мане воље као брачна сметња 
17.Брачне забране 
18.Историјат форме брака 
19.Надлежност за закључење брака 
20.Поступак за закључење  брака 
21.Дејства брака на личне односе брачних супружника 
22.Принудна дејства брака личне природе 
23.Диспозитивне норме о дејствима брака личне природе 
24.Издржавање разведеног брачног  супружника 
25.Законски брачни имовински режим 
26.Брачни уговори 
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27.Издржавање између ванбрачних  супружника 
28.Апсолутно ништави бракови 
29.Релативно ништави бракови 
30.Начин престанка пуноважног брака 
31.Тешка поремећеност брачних односа 
32.Несталост брачног супружника као бракоразводни узрок 
33.Поступак у брачним споровима 
34.Особеност судског поступка у породичним стварима 
35.Дејства престанка брака смрћу и проглашењем неталог лица за умрло 
36.Дејства ништавих и разведених бракова 
37.Важност раније закључених  бракова 
38.Појам и елементи родитељског права 
39.Заснивање родитељскоправног односа 
40.Појам брачне дјеце 
41.Брачно материнство 
42.Брачно очинство 
43.Оспоравање очинства 
44.Појам ванбрачне дјеце 
45.Признање ванбрачног очинства 
46.Признање ванбрачног материнства 
47.Истраживање очинства 
48.Истраживање материнства 
49.Дужности и права родитеља статусне природе 
50.Заступање дјетета 
51.Појам законског издржавања 
52.Правна природа законског издржавања 
53.Обавеза издржавања дјеце 
54.Дужност издржавања родитеља 
55.Остваривање издржавања 
56.Управљање имовином дјеце 
57.Коришћење прихода са имовине дјетета 
58.Отуђење и оптерећење имовине дјетета 
59.Одговорност родитеља и дјетета за штету 
60.Заштита права дјетета у Републици Српској 
61.Права дјетета по Конвенцији УН (1989.г.) 
62.Вршење  родитељског права 
63.Уређење вршења родитељског права у брачном спору – одлуком суда 
64.Обустављање вршења родитељског права 
65.Ограничење   вршења родитељског  права 
66.Одузимање    родитељског права 
67.Престанак  родитељског права 
68.Продужење родитељског  права 
69.Појам дјеце без родитељског старања 
70.Начела о заштити дјеце без родитељског старања 
71.Појам и дефиниција усвојења 
72.Усвојење  кроз историју 
73.Битни услови за заснивање непотпуног  усвојења 
74.Посебни материјални услови за заснивање непотпуног усвојења 
75.Међународно усвојење 
76.Форма  непотпуног усвојења 
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77.Лично правна и статусна дејства  непотпуног усвојења 
78.Породично  правна дејства   непотпуног усвојења 
79.Битни услови за заснивање потпуног усвојења 
80.Посебна правила о форми потпуног усвојења 
81.Статусна и личноправна дејства  потпуног усвојења 
82.Породичноправна дејства потпуног усвојења 
83.Насљедноправна дејства потпуног усвојења 
84.Социјалноправна дејства потпуног усвојења 
85.Трајност (нераскидивост) потпуног усвојења 
86.Појам и правна природа храњеништва 
87.Дејства храњеништва 
88.Престанак  храњеништва 
89.Појам и субјекти  породичног смјештаја 
90.Обиљежја организованог породичног смјештаја 
91.Престанак организованог  породичног смјештаја 
92.Појам и обиљежја старатељског права 
93.Подјела старатељског  права 
94.Појам органа старатељства 
95.Историја органа старатељства у нашем праву 
96.Сарадници  органа старатељства 
97.Посредно и непосредно вршење старатељства 
98.Надлежност и поступак пред органом старатељства 
99. Старатељске књиге 
100.Врсте старалаца 
101.Заједничке дужности стараоца за све врсте старатељства 
102.Одговорност стараоца 
103.Редовни извјештај стараоца 
104.Ванредни извјештај стараоца 
105.Престанак дужности стараоца 
106.Дужности стараоца  малољетног лица 
107.Престанак старатељства над малољетником 
108.Поступак  за одузимање пословне способности 
109.Дејство одузимања пословне способности 
110.Дужности стараоца лица лишеног пословне способности 
111.Престанак старатељства над лицима којима је одузета пословна способност 
112.Посебни случајеви старатељства предвиђени одредбама породичног права 
113.Случајеви старатељства предвиђени Законом о парничном поступку 
114.Колизиони старалац 
115.Мјере за заштиту од насиља у породици
116.Истополне партнерске заједнице
117.Извршење мјере заштите од насиља у породици
118.Вантјелесна оплодња
119.Сурогат материнство
120. ЦЕДАВ принципи
121.Надлежност Омбудсмана за дјецу РС
122.Мјере органа старатељства у заштити дјеце
123.Најбољи интерес дјетета
124. Сигурна кућа,као смјештај за жртву насиља ,по Закону о заштити од насиља у 
породици РС
125. Заштита старих и немоћних лица у породици
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