
Спецификација предмета за књигу предмета 
 

Студијски програм    Основне струковне студије права 

Изборно подручје (модул)   

Врста и ниво студија  Основне струковне студије права 

Назив предмета  Грађански судски поступци 

Број ЕСПБ  10 Статус предмета 
(обавезни/изборни) 

Обавезни 

Услов  Основи грађанског права 

Циљ 
предмета 

Стицање општих стручних знања из области грађанског судског поступка,  упознавање са 
методима правне заштите грађанских субјективних права, разумевање смисла, циља, улоге 
и значаја грађанског  судског  поступка, његових основних  начела, стандарда и  постулата у 
контексту права на правично суђење 

Исход 
предмета 

Разумевање основних појмова грађанског судског поступка; оспособљеност за правилан 
избор метода правне заштите; познавање циља, садржине и тока сваког од грађанских 
судских поступака; развијање способности аналитичког и критичког мишљења; познавање и 
правилно тумачење прописа из области парничне, ванпарничне и извршне процедуре 

Садржај предмета 

Теоријска 
настава 

Грађанско процесно право као облик правне заштите; Правни извори грађанског процесног 
права; Грађански судски поступак; Парнично процесно право; Спор, парница и парнични 
поступак; Општи парнични поступак и посебни парнични поступци; Предмет парнице и 
предмет парничног поступка; Процесне претпоставке; Субјекти парничног процесног права; 
Парничне странке – појам странке, заснивање и престанак страначког својства; Заступници 
странака; Супарничари и умешачи; Основна начела парничног процесног права; Парничне 
радње; Страначке парничне радње; Судске парничне радње; Тужба и врсте тужби; 
Подизање, промене и повлачење тужбе; Одрицање од тужбеног захтева; Одбрана од тужбе; 
Одговор на тужбу; Ток парничног поступка; Доказивање и доказна средства; Одлучивање и 
судске одлуке; Правни лекови; Посебни парнични поступци; Ванпарнично процесно право; 
Врсте ванпарничних поступака; Покретање, ток и начела ванпарничног поступка; Улога 
јавних бележника у ванпарничном поступку; Извршно процесно право; Начела извршног 
процесног права; Делатност извршног суда и извршитеља; Средства извршења; Средства 
обезбеђења.  

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

Вежбе, студија случаја, посета канцеларији јавног извршитеља; разматрање садржаја списа 
предмета  
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Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови 

 4 2 1      

Методе 
извођења 
наставе 

Предавања уз визуелне презентације, вежбе, тест, радионице за састављање писмена, 
решавање задатака на хипотетичким примерима, дискусија, семинари, есеји, иистраживачки 
пројекти, консултације 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 55 поена Завршни испит 45 поена 

активност у току  
предавања 

 0-19 писмени испит  

практична настава  0-21 усмени испит  0-45 

Колоквијуми  0-10     

Семинари  0-5     

Списак тема по недељама 

1 Грађанско процесно право као облик правне заштите; Правни извори грађанског процесног 
права  

2 Грађански судски поступак 

3 Парнично процесно право; Спор, парница и парнични поступак;  
Општи парнични поступак и посебни парнични поступци 

4 Предмет парнице и предмет парничног поступка; Процесне претпоставке; 

5  Субјекти парничног процесног права; парничне странке  појам странке, заснивање и 
престанак страначког својства  

6 Заступници странака; Супарничари и умешачи;  

7 Основна начела парничног процесног права;  

8 Парничне радње; Страначке парничне радње; Судске парничне радње  

9 Тужба и врсте тужби; Подизање, промене и повлачење тужбе; Одрицање од тужбеног 
захтева;  

10 Одбрана од тужбе; Одговор на тужбу; Ток парничног поступка;  Доказивање и доказна 
средства 

11 Одлучивање и судске одлуке; Правни лекови; Посебни парнични поступци 

12 Ванпарнично процесно право; Врсте ванпарничних поступака  

13 Покретање, ток и начела ванпарничног поступка; Улога јавних бележника у ванпарничном 
поступку  

14 Извршно процесно право; Начела; Делатност извршног суда и извршитеља 

15 Средства извршења; Средства обезбеђења 

 
 
 
 


