
 
 
 
Спецификација предмета за књигу предмета 

Студијски програм   Основне академске студије права 
Изборно подручје (модул)   
Врста и ниво студија  Основне академске студије  
Назив предмета  Међународно пoродично право 
Наставник (за предавања) Проф. др Мирко Живковић, доц. др Сања 

Марјановић 
Наставник/сарадник (за вежбе) Доц. др Сања Марјановић 
Наставник/сарадник (за ДОН)   
Број ЕСПБ 6 Статус предмета 

(обавезни/изборни) 
изборни 

Услов  Породично право, Међународно приватно право и страни језик – енглески или 
француски или немачки језик 

Циљ 
предмета 

 Изучавање и решавање проблема породичног права у ситуацији када се однос 
везује и за једну или више страних држава. Изучавање међународних извора 
(хашких конвенција, конвенција CIEC, Савета Европе и других вишестраних и 
двостраних уговора). 

Исход 
предмета 

 Очекује се да студент буде практично оспособљен за решавање случајева из 
породичних односа са међународним елементом. 

Садржај предмета 
Теоријска 
настава 

Теоријска настава: Брачно и партнерско право са међународним елементом. 
Порекло деце (утврђивање очинства и материнства, сурогат материнство, усвојење). 
Родитељско право са међународним елементом. Отмица деце. Законско 
издржавање са међународним елементом. Старатељство са међународним 
елементом. 
 

Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, 
студијски 
истражива
-чки рад) 

 Вежбе: Одабране теме - анализа случајева из праксе домаћих и судова других 
држава. 
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Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 
Предавањ
а 

Вежбе ДОН Студијски истраживачки 
рад 

Остали часови 

ООО ООО       

Методе 
извођења 
наставе 

 Предавања 
 Вежбе 
Индивидуалне консултације 
Групе за дискусију у оквиру одабраних тема 
Дебате 
Анализа случајева 

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

 5 писмени испит   

практична настава  усмени испит  50 
колоквијуми 25     
семинари  20     
Списак тема по недељама 
1  Склапање брака 

са међународним 
елементом – 
надлежност и 
меродавно право 
 

 Склапање брака 
са међународним 
елементом – 
Признање 
бракова 
склопљених у 
иностранству 

Конзуларни бракови  

2  Дејства брака са 
међународним 
елементом: лична 
дејства 
 

 Брачноимовинск
и режим: 
надлежност и 
меродавно право 

Брачноимовински 
режим: Правни односи 
са трећим лицима 

 

3 Престанак брака 
са међународним 
елементом – 
брачни спорови 

Престанак брака 
са међународним 
елементом – 
надлежност и 
меродавно право 
за развод брака 

Престанак брака са 
међународним 
елементом – 
надлежност и 
меродавно право за 
поништај брака 

 

4  Ванбрачна 
заједница: облици 
(регистрована и 
нерегистрована) 

Ванбрачна 
заједница: лична 
дејства 

Ванбрачна заједница: 
имовинска дејства  

  

5  Биолошко Утврђивање и  Утврђивање и   



порекло детета  оспоравање 
очинства са 
међународним 
елементом  

оспоравање 
материнства са 
међународним 
елементом 

6  Међународно 
усвојење:  
Заснивање и 
дејства усвојења. 
Сагласност за 
усвојење.  
Форма усвојења. 

Међународно 
усвојење: 
Престанак 
усвојења и 
последице 
престанка. 

 Међународно усвојење: 
 
Конверзија усвојења. 
Признање усвојења 
заснованог у 
иностранству. 

  

7  Родитељско 
право и заштита 
права детета: 
Вршење 
родитељског 
права. 

Родитељско 
право и заштита 
права детета: 
Престанак 
родитељског 
права. 

Родитељско право и 
заштита права детета: 
Лишење родитељског 
права. 

 

8 Заштита права 
детета и 
међународна 
отмица деце: 
Незаконито 
одвођење и 
незаконито 
задржавање 
детета. 
Уобичајено 
боравиште детета. 

Заштита права 
детета и 
међународна 
отмица деце: 
Поступак за 
враћање детета. 

Заштита права детета и 
међународна отмица 
деце: 
Одбијање повратка 
детета. 

 

9  Законско 
издржавање са 
међународним 
елементом: појам 
породице у 
смислу законског 
издржавања. 

 Законско 
издржавање са 
међународним 
елементом:  
Издржавање 
између родитеља 
и деце. 
Издржавање 
између деце и 
лица која нису 
родитељи. 

 Законско издржавање 
са међународним 
елементом: 
Издржавање између 
других сродника. 
Издржавање између 
супружника. 
Издржавање између 
ванбрачних партнера. 
 

 

10  Старатељство са 
међународним 
елементом: појам, 
значај и врсте. 

Старатељство са 
међународним 
елементом као 
мера заштите 
деце. 

 Старатељство са 
међународним 
елементом као мера 
заштите одраслих лица. 

 
 

11  Лично име са 
међународним 
елементом: 

 Лично име са 
међународним 
елементом: 

 Лично име са 
међународним 
елементом:  

  



одређивање и 
промена личног 
имена детета 

промена личног 
имена у оквиру 
статусних 
промена и 
независно од 
статусних 
промена 

Признање страних 
одлука опромени 
личног имена. 
Заштита права на лично 
име. 
 

12 Правна и 
пословна 
способност  
 

Проглашење 
несталог лица за 
умрло и 
доказивање 
смрти  

Коморијенти  

13 Отворена питања 
Међународног 
породичног права: 
 
Сурогат 
материнство – 
упоредно право 

Отворена питања 
Међународног 
приватног права: 
 
Сурогат  
материнство – 
упоредно 
међунаордно 
приватно право 

Отоврена питања 
Међународног 
приватног права: 
 
Сурогат материнство –  
Ка међународним 
уговорима 

  

14 Отворена питања 
Међународног 
породичног права: 
 
Заједница лица 
истог пола. 

Отворена питања 
Међународног 
породичног 
права: 
 
Заједница лица 
истог пола: Право 
на издржавање  

 Отворена питања 
Међународног 
породичног права: 
 
Заједница лица истог 
пола: 
Право на усвојење 

   

15  Отворена питања 
Међународног 
породичног права: 
 
Грађанскоправна 
заштита од 
насиља у 
породици – појам 
породице у 
смислу насиља у 
породици, врсте 
насиља у 
породици 

 Отворена питања 
Међународног 
породичног 
права: 
 
Грађанскоправна 
заштита од 
насиља у 
породици – 
грађанскоправне 
мере заштита од 
насиља у 
породици 

 Отворена питања 
Међународног 
породичног права: 
 
Грађанскоправна 
заштита од насиља у 
породици – признање 
страних 
грађанскоправних мера 
за заштиту од насиља у 
породици 

   

 


