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Испитна питања која се лримењују од јунског испитног рока 2022.године: 

 

Парнични поступак 

 

1. Предмет и циљеви парничног поступка 
2. Однос парничног и ванпарничног поступка 
3. Однос парничног и извршног поступка 
4. Однос парничног и кривичног поступка 
5. Однос парничног и управног поступка 
6.  Извори парничног процесног права 
7. Норме парничног процесног права 
8. Начела организације судске власти утврђена Законом о уређењу судова 
9. Начела вршења судијске функције утврђена Законом о судијама 
10. Председник суда 
11. Судије поротници 
12. Високи савет судства 
13. Судска надлежност 
14. Директна међународна надлежност правосуђа Републике Србије 
15. Апсолутна судска надлежност 
16. Стварна надлежност 
17. Месна надлежност (појам и врсте) 
18. Инстанциона надлежност 
19. Задржавање надлежности 
20. Сукоб надлежности 
21. Атракција надлежности 
22. Концентрација надлежности 
23. Правна помоћ 
24. Састав суда 
25. Искључење и изузеће судије 
26. Двостраначки карактер парничног поступка и процесноправни појам странке 
27. Страначка способност 
28. Парнична способност 
29. Постулациона способност 
30. Стварна и процесна легитимација 
31. Супарничарство (појам и врсте) 
32. Учешће јавног тужиоца у парници 
33. Обични умешач 
34. Интервенцијско дејство пресуде 
35. Умешач с положајем јединственог супарничара 
36. Именовани претходник 
37. Обавештење трећег лица о парници 
38. Заступање странака у парничном поступку 
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39. Законски заступник 
40. Заступник правног лица 
41. Привремени заступник 
42. Заступник за пријем писмена 
43. Пуномоћник 
44.Остали органи и службе које учествују у парничном поступку 
45. Парнични поступак као систем парничних радњи странака и суда 
46. Појам и поделе парничних радњи странака 
47. Поднесци 
48. Време и место предузимања парничних радњи 
49. Пропуштање парничних радњи и последице 
50. Предлог за враћање у пређашње стање 
51. Парничне радње суда 
52. Судске одлуке у парничном поступу 
53. Управљање парницом 
54. Формално управљање парницом 
55. Материјално управљање парницом 
56. Записници 
57. Достављање (појам и врсте) 
58. Непоштовање процесне дисциплине 
59. Појам и значај начела парничног поступка 
60. Начело диспозиције 
61. Расправно начело 
62. Начело обостраног саслушања странака 
63. Начело непосредности 
64. Начело усмености и писмености 
65. Начело слободне оцене доказа 
66. Начело јавности 
67. Начело окончања поступка у разумном року 
68. Начело економичности 
69. Начело забране злоупотребе процесних овлашћења 
70. Начело поуке неуке странке 
71. Начело мирног решавања грађанскоправних спорова 
72. Начело употребе језика и писма 
73. Ток првостепеног парничног поступка 
74. Тужба као радња којом се покреће парнични поступак 
75. Садржина тужбе 
76. Друге процесне претпоставке које се односе на тужбу 
77. Тужбени захтев 
78. Претходно питање у парничном поступку 
79. Поступак за решавање спорног правног питања 
80. Кондемнаторна тужба (тужба за осуду на чинидбу) 
81. Тужба за утврђење (декларативна тужба) 
82. Инцидентални захтев за утврђење 
83. Преображајна (конститутивна) тужба 
84. Преиначење тужбе (појам и врсте) 
85. Истицање више тужбених захтева у истој тужби (појам и врсте) 
86. Алтернативно овлашћење туженог 
87. Дејства подношења тужбе суду 
88. Испитивање процесних претпоставки 
89. Достављање тужбе туженом на одговор и литиспенденција 
90. Одговор на тужбу 
91. Приговор ради пребијања 
92. Противтужба (појам и врсте) 
93. Припремно рочиште 
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94. Временски оквир парнице 
95. Заказивање рочишта за главну расправу 
96. Ток главне расправе 
97. Начело јавности главне расправе 
98. Начело концентрације главне расправе 
99. Начело јединства главне расправе 
100. Руковођење главном расправом 
101. Одржавање реда на главној расправи 
102. Појам и значај доказивања 
103. Чињенице које се доказују 
104. Чињенице које се не доказују 
105. Када се не изводи доказивање о спорним чињеницама 
106. Терет тврдње и терет доказивања 
107. Докази прибављени противправним путем 
108. Извођење доказа 
109. Увиђај 
110. Исправе 
111. Сведок 
112. Вештачење 
113. Саслушање странака 
114. Оцена доказа 
115. Обезбеђење доказа 
116. Прекид и застој парничног поступка 
117  Окончање првостепеног парничног поступка одбацивањем тужбе 
118. Окончање првостепеног парничног поступка повлачењем тужбе 
119. Судско поравнање 
120. Обустава парничног поступка 
121. Пресуда као одлука суда о основаности тужбеног захтева 
122. Врсте пресуда 
123. Кондемнаторна пресуда 
124. Декларативна пресуда 
125. Конститутивна пресуда 
126. Потпуна пресуда 
127. Делимична пресуда 
128. Међупресуда 
129. Пресуда на основу признања 
130. Пресуда на основу одрицања 
131. Пресуда због пропуштања 
132. Пресуда због изостанка 
133. Пресуда без одржавања расправе 
134. Пресуда донета на основу рочишта одржаног у одсуству туженог 
135. Пресуда без дејства 
136. Доношење и објављивање пресуде 
137. Писана израда пресуде и њена садржина 
138. Допунска пресуда 
139. Исправљање пресуде 
140. Везаност суда за пресуду и дејство према странкама 
141. Правноснажност пресуде 
142. Формална и материјална правноснажност пресуде 
143. Границе правноснажности пресуде (појам и врсте) 
144. Извршност пресуде 
145. Чињенично дејство правноснажне пресуде 
146. Преображајно дејство правноснажне пресуде 
147. Решење 
148. Структура и обавеза накнаде трошкова парничног поступка 
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149. Ослобађање од трошкова поступка 
150. Право на бесплатну правну помоћ 
151. Накнада трошкова у случају када је странка ослобођена њиховог плаћања 
и право пружаоца бесплатне правне помоћи на накнаду трошкова 
152. Опште карактеристике правних лекова у парничном поступку 
153. Карактеристике и садржина жалбе против пресуде 
154. Разлози за изјављивање жалбе 
155. Поступак по жалби и одлуке 
156. Жалба против решења 
157. Опште карактеристике и врсте ревизије против пресуде 
158.  Ревизија 
159. Посебна ревизија 
160. Ревизија против решења 
161. Захтев за преиспитивање правноснажне пресуде 
162. Предлог за понављање поступка 
163. Поступак у споровима због сметања државине 
164. Поступак за издавање платног налога 
165. Поступак у споровима мале вредности 
  

Ванпарнични поступак 

 
1. Предмет и циљеви ванпарничног поступка 
2. Закон о ванпарничном поступку као основни извор ванпарничног процесног 
права  
3. Органи ванпарничног поступка 
4. Учесници у ванпарничном поступку 
5.  Начела ванпарничног поступка 
6. Одлуке у ванпарничном поступку 
7.  Правни лекови у ванпарничном поступку 
8. Правноснажност решења у ванпарничном поступку 
9. Претходно питање у ванпарничном поступку 
10. Поступак за лишење пословне способности 
11. Поступак за расправљање заоставштине 
12. Одређивање накнаде за експроприсану непокретност 

 

Извршни поступак (Никола Бодирога, Нови извршни поступак, Београд 2022) 

 

1.Извршни поступак и извршно право 

2.Однос извршног поступка и других грађанских судских поступака 

3. Закон о извршењу и обезбеђењу као основни извор извршног права 

4. Органи извршног поступка 

5.  Странке, учесници и трећа лица у извршном поступку 

6. Извршна и веродостојна исправа 

7. Начела извршног поступка 

8. Структура извршног поступка 

9. Решење о извршењу на основу извршне и веродостојне исправе 

10. Спровођење извршења 

11. Средства и предмети извршења 

12. Одлагање извршења 
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13. Окончање извршног поступка 

14. Трошкови извршног поступка 

15. Новчана казна 

16. Судски пенали 

17. Јемство 

18. Одлуке у извршном поступку 

19. Правна средства у извршном поступку 

20. Извршење на непокретности ради намирења новчаног потраживања 

21. Извршење одлука из породичних односа 

22. Намирење новчаних потраживања насталих из комуналних и сродних 
делатности 

23. Опште карактеристике поступка обезбеђења 

24. Привремене мере 

 

 


