
9 Статус предмета (обавезни/изборни) Обавезни
Услов

Циљ
предмета

Исход
предмета

Теоријска
настава

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

1
2
3
4

5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови
3 3

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

8 писмени испит
7 усмени испит 50

20
15

Испуњење предиспитних обавеза

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Оспособљеност студената да разумеу и решавају конкретне грађанско правне спорове
кроз функцију пресуђивања и извршавања судских одлука.

Обухвата: израду поднесака и одлука, семинарских радова, на основу самосталног
истраживачког рада, као и присуствовање суђењима у грађанским парницама; посета извршном
одељењу суда; извођење симутаног суђења.

Упознавање студедата са основним појмовима из грађанско процесног права, посебно
организацијом  судова у Србији, те улогу других правосудних органа у парничном, ванпарничном и извршном
поступку. Уочити разлику изммеђу парничног, ванпарничног и извршног поступка са становишта примене
материјалног права у овим поступцима и схватити функиију пресуђења и функцију извршења судских одлука.

Садржај предмета
Парнични поступак, појам и циљ; извори грађанско процесног права; начела парничног поступка,
однос грађанског и других поступака; организација правосуђа; природа парница; процесне
предпоставке; стварна и месна надлежност судова; странке у парници; пуномоћници и
заступници; парничне радње; појам и подела тужби; одбрана туженог; мнонжина субјеката;
множина тужбених захтева; учешће трећих лица у парници; преиначење тужбе; против тужба;
главна расправа; доказивање; прекид поступка; судско поравнање;  врсте  одлука;  редовни
правни лекови;  ванредни  правни  лекови;  начела ванпарничног поступка; посебни ванпарнични
поступци; начела извршног поступка; врсте извршења; обустава и одлагање извршења; правни
лекови у извршном поступку; поступак обезбеђења.

Спецификација предмета за књигу предмета

Примењују се вербално-текстуална и илустративно-демонстративна метода, метода израде
реферата, семинарских радова и пројеката, као и метода „корак по корак".
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ПРАВО

Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Основне академске студије
Грађанско процесно право

Студијски програм
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета


