
Табела 5.2 Спецификација предмета 
Студијски програм / студијски програми: Социјална политика и социјални рад 
Врста и ниво студија: Основне академске студије 
Назив предмета: Породично право 
Наставник (Презиме, средње слово, име): Дејан Павловић 
Статус предмета: обавезни 
Број ЕСПБ: 5 
Услов: 
Циљ предмета 
Циљ курса је стицање знања о методама правног регулисања породичних односа, као и указивање на 
важност позитивно-правног аспекта, али и на потребу модернизације у форми де леге ференда. 
Исход предмета 
Студетни ће савладали практичне вештине и стећи способност да критички промишљају. Савладаће 
правне норме које су потребне у будућој професионалној каријери. Осим упознавања са правним 
основом и оквиром за професионалну делатност овладаће основним знањима о суштини права (на 
пример, зависности права од друштвених потреба и контекста, смисао за аргументацију различитих 
вредности...). 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Карактеристике Породичног права (предмет, метод...), Извори Породичног права, Услови за закључење 
брака, Дејства брака: имовински режим, Дејства брака: издржавање, Престанак брака, Ванбрачна 
заједница, Утврђивање родитељства, Садржина родитељског права, Насиље у породици, Усвојење, 
Храњеништво, Старатељство. 
Литература 
а) основна 

– Слободан Панов, Породично право, Београд, 2006. 
Практикум за полагање правосудног испита, страна око 110 (зависно од штампе) 
II издање; 

– Марина Јањић Комар, Принципи Породичног права и 
Слободан Панов, Породично право, у припреми (очекује се излазак крајем ове или почетком 
идуће године), број страница према нормативима Правног факултета Универзитета у Београду 
(до 400 страница) 

б) допунска 
– Гордана Ковачек Станић, Упоредно Породично право, Нови Сад, 2002. 
– Марија Драшкић, Породично право, Београд, 2005. 
– М. Јањић Комар, С. Панов, Веза генерација, Београд, 2000. 
– Jonathan Herring, Family Law, Oxford University, 2004 

Број часова активне наставе 
Предавања: 
3 

Вежбе: 
1 

Други облици наставе: Студијски 
истраживачки рад: 
 

Остали часови 

Методе извођења наставе 
Осим предавања, планира се и практичан рад (на пример посета суду и центру за социјални рад; избор 
самог студента за истраживање одређене теме...) 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

активност у отку предавања 10 писмени испит  
практична настава  усмени испит 53 
колоквијум-и 25 ..........  
семинар-и 12   

 


