
 

 

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ 
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ 

 

Студијски програм: Социологија 

Основни студиј Четврта година студија 

Пун назив предмета ПОРОДИЧНО ПРАВО 

Катедра  Катедра за социологију - Филозофски факултет Пале 

Шифра предмета Статус предмета Семестар ECTS 

СР8-1 Обавезан VIII 6 

Наставник/ -ци Проф. др Станка Стјепановић 

Сарадник/ - ци  

Фонд часова/ наставно оптерећење 
(седмично) 

Индивидуално оптерећење студента (у 
сатима семестрално) 

Коефицијент 
студентског 

оптерећења So1 

П АВ ЛВ П АВ ЛВ So 

3 1 0 3*15*1 1*15*1 0 1 

укупно наставно оптерећење (у сатима, семестрално)  
3*15 + 1*15   = 60(W) 

укупно студентско оптерећење (у сатима, семестрално)  
3*15*1 + 1*15*1 = 60(T) 

Укупно оптерећење предмета (наставно + студентско): W + T = Uopt сати семестрално 
                                                                60+60=120(Uopt) 

Исходи учења 

Савладавањем овог предмета студент ће бити оспособљен да: 
1.  овлада основним појмовима породичног права, брачног права, односа родитеља и дјеце, 

усвојења, старатељства. 
2. овлада са основним механизмима смјештаја и заштите од насиља у породици у 

Републици Српској у упоредном законодавству. 

Условљеност Нема 

Наставне методе Теорисјка анализа, интерактивне методе, дијалог,.. 

Садржај 
предмета по 
седмицама 

1. Општа обиљежја брака и брачног права, Породица, Битни услови за закључење и пуноважност 
брака, Сродство, Форма брака, Лично име, Брачне забране 
2. Брачне сметње, Закључење брака, Чисто лична права и дужности брачних супружника, Лично 
имовинска права и дужности брачних супружника 
3. Чисто имовински односи у браку, Дејства брака, Законски брачни имовински режим, Брачни 
уговор (нотарски Брачни уговори обрађен) 
4. Престанак неважећег брака, Престанак брака, Престанак пуноважног брака, Развод брака, 
Престанак брака смрћу, Поништење брака, Поступак мирења, Развод брака, Записник о мирењу 
5. Дејства престанка брака, Брачни спор, Ванбрачна заједница, Заштита од насиља у породици, 
Мјере заштите од насиља у породици 
6. Појам родитељског односа, Оспоравање очинства, Промјена брачног статуса дјеце, Ванбрачна 
дјеца 
7. Признање ванбрачног материнства и очинства, Истраживање очинства, Истраживање 
ванбрачног очинства и материнства  
8. Дужности и права родитеља, Омбудсман за дјецу према личности дјетета, Конвенција УН о 
правима, Издржавање дјеце и других сродника дјетета, Имовинска права родитеља  
9. Престанак родитељског права, Одлука суда о вршењу родитељског права, Продужење 
родитељског права, Одузимање родитељског права, Ограничење вршења родитељског права 
10. Начела о заштити дјеце  без родитељског старања, Појам и дефиниција усвојења, Међународне 
конвенције о усвојењу, Усвојење у породичним законима ФБиХ и усвојењу Брчко Дистрикта 
11. Заснивање непотпуног усвојења, Дејства непотпуног усвојења, Форма непотпуног усвојења, 
Престанак непотпуног усвојења, Записник о непотпуном усвојењу 
12. Општа обиљежја и заснивање потпуног усвојења, Дејства потпуног усвојења, Активна 
адоптивна способност , Пасивна адоптивна способност, Међународно усвојење 
13. Храњеништво, Породични смјештај дјеце, Организација службе старатељства 
14. Појам и обиљежја старатељства, Старатељство над малољетницима 
15. Старатељство над лицима којима је одузета пословна способност, Старатељство за посебне 
случајеве 
 

Обавезна литература  



Аутор/ и Назив публикације, издавач Година Странице (од-до) 

Младеновић, М., 
Стјепановић, С., Живановић, 
М. 

Породично право, Источно Сарајево: Универзитет у 
Српском Сарајеву Правни факултет. University 
Press. 

2003  

Стјепановић, С. 

 
Практикум из породичног права, Источно Сарајево: 
Универзитет у Српском Сарајеву Правни факултет. 
 
 

2002  

Допунска литература 

Аутор/ и Назив публикације, издавач Година Странице (од-до) 

Обавезе, облици 
провјере знања и 
оцјењивање 

Врста евалуације рада студента Бодови Проценат 

Предиспитне обавезе 

нпр. присуство предавањима/ вјежбама 10 10% 

нпр. позитивно оцјењен сем. рад/ пројекат/ есеј 20 20% 

нпр. студија случаја – групни рад   

нпр. тест/ колоквијум 20 20% 

нпр. рад у лабораторији/ лаб. вјежбе    

нпр. практични рад   

Завршни испит 

нпр. завршни испит (усмени/ писмени) 50 50% 

УКУПНО 100 100 % 

Web страница http://www.ffuis.edu.ba/ 

Датум овјере (унијети задњи датум усвајања овог силабуса на сједници Вијећа) 

 

 

 

 

 


