
Спецификација предмета за књигу предмета 

Студијски програм  Мастер академске студије права 
Изборно подручје (модул)  
Врста и ниво студија  Мастер академске студије  
Назив предмета  Имовински односи супружника и ванбрачних партнера 
Наставник (за предавања)  Доц. др Тања Китановић 
Наставник/сарадник (за вежбе)  Доц. др Тања Китановић 
Наставник/сарадник (за ДОН)   
Број ЕСПБ 7 Статус предмета 

(обавезни/изборни) 
изборни 

Услов   
Циљ 
предмета 

     Стицање продубљених научних сазнања о имовинским односима супружника 
и ванбрачних партнера у домаћем и упоредном праву. Унапређење сазнања 
и теоријско-научних схватања и развијање академских способности у 
домену имовинских односа брачних и ванбрачних партнера, као и 
овладавање потребним знањима и вештинама за успешно решавање 
практичних проблема у овој области. 

 
Исход 
предмета 

    Савладавањем програма предмета, кроз планиране активности и облике 
наставе, очекује се да студент развије способност свеобухватног и критичког 
сагледавања спорних питања у сфери имовинских односа супружника и 
ванбрачних партнера. Резултат савладаног програма биће и способност 
студента да научно аргументовано дискутује, да овлада методологијом 
истраживачког процеса, да квалитетно презентује резултате свог научног 
рада, као и да стечена знања примени у пракси. 

 
Садржај предмета 
Теоријска 
настава 

 Правно уређење имовинских односа супружника кроз историју и данас; 
Законски брачни имовински режим; Појам, предмет и правна природа 
заједничке имовине; Управљање и располагање заједничком имовином; 
Деоба заједничке имовине; Издвајање одређених ствари из заједничке 
имовине; Посебна имовина - појам, предмет, управљање и располагање; 
Одговорност супружника за обавезе; Законски брачни имовински режими у 
упоредном праву; Уговорни имовински режим; Брачни уговор; Материјални 
и формални услови за закључење брачног уговора; Престанак брачног 
уговора; Уговор о поклону између супружника; Уговор о доживотном 
издржавању; Уговор о раду; Уговорни имовински режим у упоредном праву; 
Право становања у српском праву; Правни режим породичног дома у 
појединим иностраним правним системима; Имовинска дејства ванбрачне 
заједнице кроз историју; Имовински односи ванбрачних партнера у домаћем 
и упоредном праву. 

 



 
Практична 
настава 
(вежбе, ДОН, 
студијски 
истраживачки 
рад) 

 Детаљнија разрада правног уређења имовинских односа супружника и 
ванбрачних партнера у домаћем и упоредном праву; Анализа законског и 
уговорног брачног имовинског режима кроз историју и данас; Компарација 
имовинских дејстава ванбрачне заједнице некада и сада; Разматрање 
учесталости и ефеката закључења брачног уговора у домаћој правној пракси; 
Анализа правног режима породичног дома у појединим иностраним правним 
системима и права становања у српском праву.  

Литература 
1 Ковачек-Станић, Г.: Породично право: партнерско, дечје и старатељско право, 

Нови Сад, 2007; 
2 Ковачек-Станић, Г.: Упоредно породично право, Нови Сад, 2002; 
3 Гамс, А.: Брачно и породично имовинско право, Београд, 1966; 
4 Поњавић, З.: О уговорима породичног права, посебно о брачном уговору, 

Зборник радова: Новине у породичном законодавству, Ниш, 2006; 
5 Тешић, Н.: О заједничкој имовини супружника, Правни живот, бр. 10/2006. 
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 
Предавања Вежбе ДОН Студијски 

истраживачки рад 
Остали часови 

3 часа 
недељно/45 
часова током 

семестра/године 
(3x15=45) 

1 час 
недељно/15 
часова током 

семестра/године 
(1x15=15) 

     

Методе 
извођења 
наставе 

    Предавања, вежбе, колоквијум, тест, дискусије, индивидуалне и групне 
консултације, презентације семинарских радова, есеја и истраживачких 
пројеката студената. Активан и интрактиван метод рада са студентима. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена         Завршни испит поена               
активност у току  
предавања 

10 писмени испит  

практична настава 10 усмени испит 50 
колоквијуми 20     
семинари 10     
Списак тема по недељама 
1 Историјска 

ретроспектива 
правног уређења 

имовинских односа 
супружника у 
нашем праву - 

имовински односи 
супружника по СГЗ-у 

(1844) 

Историјска ретроспектива 
правног уређења 

имовинских односа 
супружника у нашем 

праву - Основни закон о 
браку ФНРЈ (1946) и Закон 
о имовинским односима 

брачних другова НР 
Србије (1950) 

Историјска ретроспектива 
правног уређења 

имовинских односа 
супружника у нашем 

праву - Закон о браку СР 
Србије (1974) и Закон о 

браку и породичним 
односима Србије (1980) 

  



2 Законски имовински 
режим у браку - 
опште напомене 

Појам заједничке 
имовине 

Предмет заједничке 
имовине 

  

3 Правна природа 
заједничке имовине 

Управљање заједничком 
имовином супружника 

Располагање заједничком 
имовином 

  

4 Споразумна деоба 
заједничке имовине 

Споразум супружника о 
деоби заједничке 

имовине као услов за 
споразумни развод брака 

Споразум о деоби 
имовине постигнут у 
поступку нагодбе у 

брачном спору 

  

5 Судска деоба 
заједничке имовине 

Утврђивање већег удела 
једног супружника у 
стицању заједничке 

имовине 

Издвајање одређених 
ствари из заједничке 

имовине 

  

6 Појам посебне 
имовине 

Састав посебне имовине Управљање посебном 
имовином 

  

7 Располагање 
посебном 
имовином 

Одговорност 
супружника за 

обавезе 

Законски брачни 
имовински режими у 

упоредном праву - опште 
напомене 

  

8 Режим заједничке 
имовине 

(Француска, Русија, 
Италија) 

Режим одложене 
заједничке имовине 
(Немачка, Шведска) 

 

Режим одвојености 
имовина (Велика 
Британија, Грчка) 

 

  

9 Уговорни брачни 
имовински режим - 

опште напомене 

 Појам брачног уговора Основне карактеристике 
брачног уговора 

  

10 Материјални услови 
за закључење 

брачног уговора 

Формални услови за 
закључење брачног 

уговора 

Садржина брачног 
уговора 

 

  

11 Престанак брачног 
уговора разводом 
или поништењем 

брака 

Раскид брачног уговора 
 

Поништење брачног 
уговора 

 

  

12 Уговор о поклону 
између супружника 

Уговор о доживотном 
издржавању 

Уговор о раду 
 
 

  

13 Право становања у 
српском праву 

 

Правни режим 
породичног дома у 
упоредном праву 

(Француска, Велика 
Британија, Шведска) 

Правни режим 
породичног дома у 
упоредном праву 

(Немачка, Италија, 
Швајцарска) 

  

14 Имовинска дејства 
ванбрачне 

заједнице кроз 
историју 

Правно уређење 
имовинских односа  

ванбрачних партнера у 
домаћем праву 

 

Имовински односи 
ванбрачних партнера у 
појединим иностраним 

правним системима 
(Холандија, Белгија, 

Француска) 

  



15 Имовински односи 
ванбрачних 
партнера у 
појединим 

иностраним  
правним системима 

(Шведска, 
Норвршка, Шпанија) 

Критика важећег 
имовинског режима 

између супружника и 
ванбрачних партнера 

 

Имовински односи 
супружника и ванбрачних 

партнера - сугестије de 
lege ferenda 

  

 


