
 
 
 

Спецификација предмета за књигу предмета 

Студијски програм   Основне академске студије права 
Изборно подручје (модул)   
Врста и ниво студија  Основне академске студије 
Назив предмета  Грађанско процесно право 
Наставник (за предавања)  Проф. др Невена Петрушић, доц. др Анђелија Тасић 
Наставник/сарадник (за вежбе)  Др Анђелија Тасић, доцент, доц. др Новак Крстић 
Наставник/сарадник (за ДОН)   
Број ЕСПБ  10 Статус предмета 

(обавезни/изборни) 
 Обавезни 

Услов  Положен испит из Облигационог права 
Циљ 
предмета 

 Предмет има за циљ да студенти стекну знања о основним појмовима и 
категоријама грађанског процесног права, да разумеју смисао, циљ, улогу и значај 
грађанског судског поступка, његова  основна начела, стандарде и постулате у 
контексту права на правично суђење, да се упознају са методима правне заштите 
грађанских субјективних права, са садржином и током парничног, ванпарничног и 
извршног поступка, да стекну знања и вештине неопходне за практичну примену 
процесних правила, за праћење измена у законодавству и за даљи лични 
професионални развој и перманентно учење. 

Исход 
предмета 

 Савладавањем програма ГПП, кроз планиране активности и облике 
наставе/учења, очекује се да студент:  

1) познаје изворе грађанског процесног права,  
2) влада појмовима и категоријама грађанског процесног права и користи 

стручну терминологију;  
3) разуме циљ, улогу, функцију, значај и структуру грађанског судског 

поступка и грађанског процесног права;  
4) у стању је да идентификује суд надлежан за поступање; 
5) уме да идентификује адекватан метод правне заштите;  
6) зна каква је улога и која су процесна овлашћења суда, странака, њихових 

заступника и осталих учесника у грађанском судском поступку;  
7) уме да изложи циљ, садржину и ток сваког од грађанских судских 

поступака;   
8) уме да састави поднесак, судску одлуку и друга писмена; 
9) уме да примени процесноправне норме којима је регулисан ток поступка;   
10) уме компетентно и аргументовано да дискутује о институтима и 

проблемима цивилне процедуре и да проналази конструктивна решења; 
11) уме да прикупља и критички анализира релевантну литературу и 

нормативну грађу, и 
12) има способност да прати развој грађанског процесног права и мотивисан је 

да се професионално усавршава. 
 

Садржај предмета 



Теоријска 
настава 

 Грађанско процесно право као облик правне заштите; Грађански судски поступак; 
Наука Грађанског процесног права; Парнично процесно право, Спор, парница и 
парнични поступак; Парнични процесни однос и правна природа парнице; 
Предмет парнице и предмет парничног поступка; Процесне претпоставке; 
Прилагођавање поступка садржини парнице; Општи парнични поступак и посебни 
парнични поступци; Субјекти парничног процесног права; Суд као субјект 
парничног поступка; Правосудни и други органи и њихова процесна улога; 
Парничне странке; Појам странке; Заснивање и престанак страначког својства; 
Постојање и одређеност странке; Страначка способност; Парнична способност; 
Постулациона способност, Стварна и процесна легитимација, Супарничарство, 
Сукцесија у процесном односу; Учешће трећих лица у парници; Умешачи; 
Обавештење трећег лица о парници и именовање претходника; Заступници 
странака; Заступање у парници; Врсте заступника; Пуномоћје; Основна начела 
парничног процесног права; Парнична делатност. Парничне радње (појам, 
класификација, врсте); Страначке парничне радње (садржина, цињ, форма); 
Судске парничне радње (појам, врсте, садржина); Засведочавање парничних 
радњи; Достављање; Место и време парничних радњи; Рокови; Рочишта; 
Пропуштање парничних радњи и врађање у пређашње стање; Привремено 
обустављање парничне делатности; Парнични трошкови; Ток поступка. Тужба; 
Форма и садржина тужбе;. Врсте тужби; Подизање, промене и повлачење тужбе; 
Одрицање од тужбеног захтева; Одбрана од тужбе; Достављање тужбе туженом ; 
Држање туженог у парници; Одговор на тужбу; Нови захтеви за пресуду у току 
парнице; Мирно решење спора у току парнице; Ток припремног поступка; Главна 
расправа; Управљање поступком;  Доказивање и доказна средства; Одлучивање и 
судске одлуке; Пресуда и врсте пресуда; Решења; Дејства одлуке; 
Правноснажност; Поступак по правним лековима; Правни лекови; Допуштеност и 
основаност;  Поношење и дејства; Редовни правни лекови; Ванредни правни 
лекови; Посебни парнични поступци;  Поступак у парницама из радних односа; 
Поступак за решавање колективних спорова; Поступак у парницама за заштиту 
колективних права и интереса; Поступак у потрошачким парницама; Поступак у 
парницама због сметања државине; Поступак у парницама за издавање платног 
налога; Поступак у парницама о споровима мале вредности; Поступак у 
парницама о трговинским споровима; Поступак у брачним парницама; Поступак у 
матернитетским и патернитетским парницама; Поступак у парницама за заштиту 
права детета, у парницама за вршење односно лишење родитељског права; 
Поступак у парницама за поништење усвојења; Поступак у парницама за 
издржавање; Поступак у парницама за заштиту од насиља у породици; Медијски 
поступци; Ванпарнично процесно право – основни појмови; Извршно процесно 
право – основни појмови. 

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

 Решавање хипотетичких задатака, играње улога, симулација суђења, обилазак 
судова, праћење суђења. 
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Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 
Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови 

6 1       

Методе 
извођења 
наставе 

Предавања уз визуелне презентације, вежбе, тест, колоквијум, радионице за 
састављање писмена, да/не квиз, решавање задатака на хипотетичким 
примерима, дискусија, Сократов метод, семинари, есеји, иистраживачки пројекти, 
играње улога, симулација, теренска настава у суду, консултације. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе 0 - 54 

поена 
Завршни испит 0-46 поена 

активност у току  
предавања 

0-19 писмени испит  

практична настава 0-21 усмени испит 0-100 
Колоквијуми 0-12     
Семинари 0-2     
Списак тема по недељама 
1 Грађанско процесно право – предмет и садржина 

Право на правну заштиту 
Спор, парница и парнични поступак 
Предмет парнице и предмет парничног поступка 
Правна природа парнице 
Процесне претпоставке 

2 Субјекти парничног поступка  
Парнични суд (састав и надлежност) 
Искључење и изузеће 
Страначка способност  
Парнична способнос  
Постулациона способност 
Стварна и процесна легитимација 

3 Супарничарство 
Именовање претходника 
Процесна сукцесија 
Умешачи  
Заступници  
Законски заступници 
Заступници правних лица 
Пуномоћници 



4 Процесна начела 
5 Парничне радње 

Страначке парничне радње   
Рокови и рочишта 
Враћање у пређашње стање 
Привремено обустављање поступка 
Накнада парничних трошкова 

6 Тужба  
Врсте тужби 
Модалитети тужбеног захтева 
Повлачање тужбе  
Преиначење тужбе  
Одрицање од тужбеног захтева 
Признање тужбеног захтева 
Нови захтеви за пресуду у току парнице 

7 Одбрана од тужбе 
Одговор на тужбу 
Судске парничне радње 
Управљање парницом  
Засведочавање  
Достављање 

8 Ток припремног поступка  
Главна расправа 
Решавање претходног питања и спорног правног питања 
Адхезиони поступци 
Доказивање  
Судско поравнање и судски асистирана медијација 

9 Достављање 
Засведочавање парничних радњи 
Одлучивање и одлуке 
Правноснажност  
Пресуде 
Пресуда на основу признања  
Пресуда  без одржавања расправе 
Пресуда због пропуштања  
Пресуда на основу одрицања 
Решења 

10 Правни лекови 
Циљеви правних лекова 
Жалба 
Ванредни правни лекови 

11 Посебни поступци 
12  Симулација суђења 
13  Ванпарнично процесно право – основни појмови 
14  Извршно процесно право – основни појмови 
15  Презентација семинарских радова 

 


