
ИСПИТНА ПИТАЊА ИЗ ГРАЂАНСКОГ ПРОЦЕСНОГ ПРАВА 
 

ПАРНИЧНИ ПОСТУПАК 
 

1. Грађанско процесно право као облик правне заштите (5-6) 
2. Повод за пружање правне заштите (6-8) 
3. Право на правну заштиту (8-10) 
4. Појам и структура грађанског судског поступка (16-18) 
5. Појам, предмет и структура грађанског процесног права (20-22) 
6. Правни извори грађанског процесног права (30-32) 
7. Спор, парница и парнични поступак (37-39) 
8. Шема парнице (39-41) 
9. Процесноправни однос (46-48) 
10. Права и дужности парничних субјеката (48-49) 
11. Предмет парнице и предмет парничног поступка (50-57) 
12. Захтев за пресуду (51-54) 
13. Захтев за накнаду парничних трошкова, захтев за обезбеђење и захтев за учешће у туђој парници (54-57) 
14. Процесне претпоставке (57-62) 
15. Субјекти процесног права (62-65) 
16. Прилагођавање поступка садржини парнице; општи парнични поступак и посебни парнични поступци 

(69-71) 
17. Организација државних судова (73-74) 
18. Надлежност судова (92-93) 
19. Парничне странке и странка ad hoc у парничном поступку (124-125) 
20. Појам парничне странке (125-128) 
21. Међусобни правни положај парничних странака (131-133) 
22. Заснивање и престанак страначког својства; постојање и одређеност странке (132-134) 
23. Страначка способност и недостатак страначке способности (135-139) 
24. Парнична способност и недостатак парничне способности (139-143) 
25. Постулациона способност и фактичка неспособност странке (143-146) 
26. Стварна легитимација и процесна легитимација (146-150) 
27. Супарничарство (појам, правна природа, допуштеност)  (150-152) 
28. Материјално супарничарство и формално супарничарство (152-153) 
29. Нужно супарничарство и главно мешање (154-155) 
30. Евентуално пасивно супарничарство и "законско супарничарство" (156-157) 
31. Обично супарничарство и јединствено супарничарство (157-160) 
32. Промена у личности парничних странака у току парнице (160-163) 
33. Учешће умешача у парници (163-167) 
34. Претпоставке за допуштеност мешања и основаност мешања (167-171) 
35. Процесни положај обичног умешача и дејство пресуде на обичног умешача (171-173) 
36. Процесни положај умешача у случају супарничарске интервенције (173-174) 
37. Умешачи sui generis (174-175) 
38. Обавештење трећег лица о парници (176-178) 
39. Именовање претходника (178-180) 
40. Заступање у парници (180-185) 
41. Законски заступници – појам и врсте (185-187) 
42. Привремени заступник и бесплатни пуномоћник (187-191) 
43. Заступници правног лица (194-197) 
44. Пуномоћници (197-200) 
45. Пуномоћје (200-201) 
46. Јавни правобранилац као заступник у парници (196-197) 
47. Адвокатура (210-211) 
48. Начело о праву на правну заштиту (214-216) 
49. Начело диспозиције и начело официјелности (216-220) 
50. Расправно и истражно начело(220-224) 
51. Начело утврђивања истине (225-228) 
52. Начело слободне оцене доказа (228-230)  
53. Начело обостраног саслушања (224-225) 



54. Начело о суђењу у разумном року (233-234) 
55. Начело јавности; Начело судског поучавања неуке странке (238-240) 
56. Начело о праву на језик; Начело о мирном решавању спорова; Начело о слободном заступању (240-241) 
57. Парничне радње (245-246) 
58. Страначке парничне радње (247-249) 
59. Обележја и врсте страначких парничних радњи (249-252) 
60. Садржина страначких парничних радњи (254-258) 
61. Нападне и одбрамбене парничне радње (258-260) 
62. Поднесак (262-265) 
63. Судске парничне радње (267-270) 
64. Управљање парницом (270-274) 
65. Засведочавање парничних радњи (276-277) 
66. Достављање (283, 286-288) 
67. Привремено обустављање парничне делатности (301) 
68. Прекид поступка (302-305) 
69. Застајање са поступком (305-307) 
70. Претходно и коначно сношење парничних трошкова (309-313) 
71. Накнада парничних трошкова (313-314) 
72. Ослобођење од претходног плаћања трошкова поступка (315-319) 
73. Појам тужбе (322-323) 
74. Форма и садржина тужбе (323-330) 
75. Тужбени захтев (328-330) 
76. Модалитети тужбеног захтева (330-338) 
77. Обична кумулација; Евентуална кумулација (331-334) 
78. Алтернативна кумулација; Супсидијарна кумулација (334-338) 
79. Врсте тужби (338-344) 
80. Подизање тужбе (344-346) 
81. Промене тужбе (348-350) 
82. Преиначење тужбе (350-354) 
83. Повлачење тужбе (355-358) 
84. Одрицање од тужбеног захтева (359-360) 
85. Достављање тужбе туженом (361-364) 
86. Држање туженог у парници (364-365) 
87. Средства одбране туженог (365-369) 
88. Одговор на тужбу (369-371) 
89. Нови захтеви за пресуду у току парнице (371-380) 
90. Противтужба (372-374) 
91. Захтев за утврђење у току парнице (међупредлог за утврђење) (374-376) 
92. Приговор противтражбине ради пребијања (376-380) 
93. Алтернативни методи за решавање спорова (381-382) 
94. Посредовање (медијација) (382-384) 
95. Судско поравнање (384-387) 
96. Признање тужбеног захтева (390-391) 
97. Припремни поступак (392-396) 
98. Расправа, расправљање и извиђање (399-401) 
99. Главна расправа (401-402) 
100. Ток главне расправе (402-403) 
101. Решавање претходног питања (406-407) 
102. Решавање спорног правног питања (407-409) 
103. Закључење главне расправе (409-410) 
104. Доказивање (410-411) 
105. Врсте доказивања и врсте доказа (411-413) 
106. Понуда доказа (413-414) 
107. Предмет доказивања (414-418) 
108. Терет доказивања (418-421) 
109. Извођење и оцена доказа (421-425) 
110. Увиђај (429-430) 
111. Исправе (430-432) 
112. Едициона дужност (434-436) 



113. Сведоци (436, 439-440) 
114. Вештаци (440, 443-444) 
115. Саслушање  странака (444-446) 
116. Одлучивање и одлуке (447-448) 
117. Пресуда (448-451) 
118. Форма и садржина пресуде (451-453) 
119. Врсте пресуда (454-467) 
120. Коначна пресуда; Делимична пресуда; Допунска пресуда; Међупресуда (456-460) 
121. Пресуда на основу одрицања; Пресуда на основу признања (460-462) 
122. Пресуда због пропуштања (462-465) 
123. Пресуда без усмене расправе (465-467) 
124. Решења (467-469) 
125. Дејства одлуке (469) 
126. Правноснажност; Формална правноснажност; Материјална правноснажност (470-472) 
127. Границе правноснажности (474) 
128. Проширење правноснажности; Рефлексно дејство правноснажности (475-476) 
129. Појам и врсте правних лекова (477-480) 
130. Допуштеност и основаност правних лекова (480-482) 
131. Изјављивање и дејства правног лека; Забрана reformatio in peius (482-484) 
132. Жалба против пресуде (484-488) 
133. Разлози за жалбу (488-494) 
134. Поступак по жалби (494-498) 
135. Границе испитивања првостепене пресуде у поступку по жалби и одлуке другостепеног суда (498-499) 
136. Жалба против решења (505-507) 
137. Ревизија против пресуде (појам, карактеристике и разлози) (510-512) 
138. Поступак по ревизији, границе испитивања другостепене пресуде и одлуке ревизијског суда (512-515) 
139. Посебна ревизија (Закон о парничном поступку) 
140. Ревизија против решења (516) 
141. Захтев за преиспитивање правноснажне пресуде (Закон о парничном поступку) 
142. Понављање поступка (допуштеност предлога, разлози и рокови) (520-524) 
143. Поступак поводом предлога за понављање поступка (524-526) 
144. Поступак у парницама из радних односа (528-529) 
145. Поступак у парницама поводом колективних уговора (532-533) 
146. Поступак у парницама због сметања државине (533-534) 
147. Поступак у парницама о споровима мале вредности (542-543) 
148. Поступак у парницама о привредним споровима (545-546) 
149. Поступак у потрошачким парницама (Закон о парничном поступку) 

 
 

ВАНПАРНИЧНИ ПОСТУПАК 
 

1. Ванпарнично процесно право (1-2) 
2. Ванпарнични поступак (2-6) 
3. Претходно питање у ванпарничном поступку (9-10) 
4. Промена месно надлежног суда у току ванпарничног поступка (14-15) 
5. Странке у ванпарничном поступку(16-18) 
6. Ванпарнична способност (20) 
7. Заступање у ванпарничном поступку (22-23) 
8. Ванпарничне радње (33-34) 
9. Ванпарничне радње учесника (34-36) 
10. Радње суда у ванпарничном поступку (36-37) 
11. Покретање ванпарничног поступка – покретање поступка по службеној дужности  (40-42) 
12. Покретање ванпарничног поступка – покретање поступка предлогом (42-43)   
13. Повлачење предлога (44-45) 
14. Доказивање у ванпарничном поступку (50-53) 
15. Привремено обустављање ванпарничне делатности (54-55) 
16. Окончање ванпарничног поступка (55-56) 
17. Судске одлуке у ванпарничном поступку (56-57) 
18. Редовни правни лекови у ванпарничном поступку (61-63) 



19. Ванредни правни лекови у ванпарничном поступку (64-67) 
20. Неблаговремена жалба (66-67) 
21. Трошкови ванпарничног поступка (69) 
22. Извршење и спровођење одлука ванпарничног суда (69-71) 
23. Поступак за стицање пословне способности (73-75) 
24. Поступак за лишење пословне способности (75-77) 
25. Поступак за принудну хоспитализацију (Закон о заштити лица са менталним сметњама) 
26. Поступак за проглашење несталог лица за умрло (83-85) 
27. Поступак за доказивање смрти (85-86) 
28. Поступак за давање дозволе за ступање у брак у случају малолетности (87-89) 
29. Поступак за давање дозволе за ступање у брак у случају сродства (89) 
30. Поступак за одређивање накнаде за експроприсану непокретност (90-91) 
31. Поступак за уређење управљања и коришћења заједничке ствари (92-93) 
32. Поступак за деобу заједничких ствари или имовине (95-96) 
33. Поступак за уређење међа (96-98) 
34. Поступак за састављање исправе (100-101) 
35. Састављање судског тестамента (101-103) 
36. Поступак за потврђивање садржине исправе (солемнизација) (103-104) 
37. Поступак за чување исправа (105-106) 
38. Поступак за поништавање исправа (амортизација) (106-107) 
39. Судски депозит (110-111) 
40. Поступак за расправљање заоставштине (113-114, 118-120) 
41. Ванпарнични поступци у стварима које се тичу привредних друштава (123-124) 

 
 

ИЗВРШНИ ПОСТУПАК 
 

1. Извршно процесно право и извршни поступак (127-129) 
2. Начела формалног легалитета и начело социјалног поступања (133-134,137) 
3. Органи извршног поступка (140-142) 
4. Странке у извршном поступку (142-143) 
5. Учесници у извршном поступку (145) 
6. Претпоставке за извршење у погледу предлога за извршење (147) 
7. Претпоставке за извршење у погледу извршне исправе (147-149) 
8. Претпоставке за извршење које се тичу потраживања (151-153) 
9. Покретање извршног поступка; Предлог за извршење (154-156) 
10. Ток извршног поступка (159-161) 
11. Обустава извршења (170-171) 
12. Трошкови извршног поступка и "јемство" (172-174) 
13. Одлуке извршног суда (175-177) 
14. Поступак за доношење одлуке о плаћању судских пенала (177-179) 
15. Правни лекови у извршном поступку (Закон о извршењу и обезбеђењу) 
16. Дужност давања података о извршном дужнику (Закон о извршењу и обезбеђењу) 
17. Противизвршење (196-198) 
18. Спровођење извршења (199-200) 
19. Извршење на покретним стварима (200-203) 
20. Извршење на непокретности (211-213) 
21. Извршење на потраживању извршног дужника (223-225) 
22. Извршење на заради и другим сталним новчаним примањима (Закон о извршењу и обезбеђењу) 
23. Извршење на штедном улогу и текућем рачуну (230-231) 
24. Извршење на хартијама од вредности (232-233) 
25. Извршење на средствима на рачуну извршног дужника (233-235) 
26. Поступак извршења на акцијама и уделима привредног друштва (236-237) 
27. Предаја покретних ствари (241-242) 
28. Испражњење и предаја непокретности (243-244) 
29. Извршење обавезе на чињење, нечињење или трпљење (245-247) 
30. Извршење ради враћања запосленог на рад (248-250) 
31. Извршење одлука у вези са породичним односима (Закон о извршењу и обезбеђењу) 



32. Посебни поступак за намирење потраживања по основу комуналних и сличних услуга (Закон о извршењу 
и обезбеђењу) 

33. Уписивање права у јавну књигу (252-253) 
34. Извршење одлуке о деоби ствари (253-254) 
35. Издејствовање изјаве воље (254-255) 
36. Поступак за одузимање предмета заложног права (256-257) 
37. Поступак обезбеђења (257, 260) 
38. Заложно право на непокретности (263-264) 
39. Привремено заложно право (264-265) 
40. Уговорно заложно право (265-266) 
41. Претходне мере (268-269) 
42. Привремене мере (272) 
43. Извршитељи – именовање и разрешење (Закон о извршењу и обезбеђењу) 
44. Извршитељи – овлашћења и дужности (Закон о извршењу и обезбеђењу) 
45. Извршитељи – надзор над радом и дисциплинска одговорност извршитеља (Закон о извршењу и 

обезбеђењу) 

 


