Табела 5.2Спецификација предмета Шифра:П.З.1.О.31
Студијски програм/студијски програми: Општеправни;
Врста и ниво студија: Основне академске студије; Студије првог степена
Назив предмета: Грађанско процесно право
Наставник (Име, средње слово, презиме): Александар В. Радованов
Асистент:Радослав С. Јанковић
Статус предмета:Обавезан предмет на основним академским студијама, VIIсеместар
Број ЕСПБ:9
Услов:Савладан програм и положен испит из предмета Увод у грађанско право , а на Опште-правном
студијском програму и из предмета Наследно право, Породично право и Стварно право
Циљ предмета:Упознавање са теоријским и практичним знањима о правилима грађанског поступка на
темељу којих судови расправљају и одлучују у грађанским споровима, а која су неопходна и за правнике у
привреди, установама, банкама, осигуравајућим друштвима и другим облицима организовања правних
субјеката.
Исход предмета: Студент би требало да уме да дефинише садржину парничног, ванпарничног и
извршног поступка и објасни основне карактеристике и разлике између њих; да покаже детаљно
познавање основних елемената правних аката који произлазе из парничног поступка (тужба, одговор на
тужбу, пресуда, решење...); да покаже детаљно познавање тока и садржине парничног поступка (поступак
пред првостепеним судом, поступак по правним лековима, посебни парнични поступци), ванпарничног и
извршног поступка.
Садржај предмета:
• Парнични поступак: појам и циљ, извори грађанског процесног права
• Однос парничног поступка и других поступка; Процесне претпоставке,
• Основна начела поступка; Субјекти парничног поступка,
• Надлежност судова у парничним стварима,
• Странке и законски заступници и пуномоћници; Учешће трећих лица у парници,
• Поступак пред првостепеним судом; Тужба и одговор на тужбу
• Претходно питање,
• Рокови и повраћај у пређашње стање; Доказивање и доказна средства,
• Пресуда и решење, правни лекови, посебни парнични поступци, судско поравнање, медијација,
• Ванпарнични поступак: појам и начела, субјекти,
• Правни лекови, правоснажност и извршност, трошкови, одлуке, посебни ванпарнични поступци,
• Извршни поступак: појам и карактеристике,
• Изузимање ствари и права од извршења на имовини дужника – физичког лица
• Извршење ради наплате новчаног потреживања
• Извршење ради наплате неновчаног потраживања
• Посебна правила извршења у трговинским стварима
• Одлуке суда, одлагање, обустава извршења, противизвршење,
• Посебни поступци извршења и привремене мере.
Литература:
а) основна:А. Радованов: Грађанско процесно право-свеска прва, Привредна академија-Правни
факултет, Нови Сад, 2007; А. Радованов, А. Игњатовић: Грађанско процесно право-свеска друга,
Привредна академија-Правни факултет, Нови Сад, 2007
б) допунска: Познић, Б.: Грађанско процесно право, Савремена администрација, Београд, 1999.;
Старовић, Б. и Кеча, Р.: Грађанско процесно право, Правни факултет, Центар за издавачку делатност,
Нови Сад, 2004.
Остали часови
Број часова активне наставе
/
Предавања:
Вежбе:
Други облици
Студијски
3x15=45
2x15=30
наставе: /
истраживачки рад: /
Методе извођења наставе: Предавања, семинари, презентација и расправа о радовима студената,
појединачне и групне консултације, посета суду: парнични, ванпарнични и извршни поступак.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Завршни испит
Поена
Предиспитне обавезе
поена
присуство и активност на
писмени испит
10
предавањима
30
присуство и активност на вежбама
усмени испт
10
колоквијуми I и II
20
семинарски рад
10
практична настава
20

