Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета
Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ
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Докторске академске студије права
Докторске академске студије
Грађанско процесно право
Проф. др Невена Петрушић

Статус предмета
(обавезни/изборни)

изборни

Услов
Циљ
предмета

Нема услова
Упознавање студената са савременим достигнућима теорије грађанског процесног
права и са приниципима и стандардима грађанског судског поступка;
оспособљавање студената за критичко сагледавање метода грађанскоправне
заштите и самостално теоријско и емпиријско истраживање у области грађанског
процесног права.

Исход
предмета

Савладавањем програма ГПП, кроз планиране активности и облике
наставе/учења, очекује се да студент:
1) познаје владајуће ставове и трендове у теорији грађенског процесног
права;
2) познаје универзалне стандарде и принципе грађанског судског поступка;
3) уме да анализира, критички сагледава и евалуира институте и актуелни
режим домаћег грађанског процесног права;
4) компетентно и аргументовано дискутује о теоријским и практичним
проблемима цивилне процедуре;
5) способан је да самостално дизајнира и руководи теоријско-емипиријским
истраживањима у домену грађанског процесног права;
6) познаје литерарну и нормативну грађу и користи ресурсе на Интернету;
7) прати развој теорије и праксе у домену грађанског процесног права.

Садржај предмета
Прикупљање процесног материјала - улога суда и странака; Начело диспозиције и
Теоријска
начело официјелности; Расправно и истражно начело; Начело суђења у разумном
настава
року; Начело забране злоупотребе процесних овлашћања; Начело судског
поучавања неуке странке; Сукцесија у процесном односу; Предмет парнице;
Тужба за утврђење; Преиначење тужбе, Разграничење чињеничних и правних
питања; Решавање претходног питања; Терет доказивања; Мирно решавање спора
у току парнице; Право на суђење у разумном року у грађанском судском поступку;
Дејства судских одлука; Правноснажност; Систем правних лекова у парничном
поступку; Касациона и ревизиона овлашћења инстанционог суда; Процесни
механизми за уједначавање судске праксе.

Практична
настава
(вежбе, ДОН,
студијски
истраживачки рад)
Литература
1
2
3
4
5

Станковић, Г., Грађанско процесно право, I, Ниш, 2007
Марковић, М., Грађанско процесно право, књ. 1. св. 1., Београд, 1957
Трива, С., Дика, М., Грађанско процесно право, Загреб, 2004;
Познић, Б., Ракић Водинелић, В., Грађанско процесно право, Београд, 2012.
Петрушић Н, Симоновић Д, Коментар Закона о парничном поступку, Београд,
2012.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања
Вежбе
ДОН
Студијски истраживачки рад
Остали часови
5
0
Методе
извођења
наставе

Предавања уз визуелне презентације, радионице за анализу судских одлука,
дискусија, презентације студентских радова и резултата истраживања.

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
0 - 50
Завршни испит
50 – 100 поена
поена
активност у току
20
писмени испит
предавања
практична настава
25
усмени испит
Колоквијуми
Семинари
5
Списак тема по недељама
Улога суда и странака у прикупљању процесног материјала
1
Суђење у разумном року у цивилном судском поступку – критеријуми, мерила,
2
препреке и инструменти за убрзање поступка
Границе начела диспозиције
3
Спречавање и санкционисање злоупотребе процесних овлашћања
4
Границе начела судског поучавања неуке странке
5
Сукцесија у процесном односу
6

7
8
9
10
11
12
13
14
15

Промена идентитета тужбе
Решавање претходног питања
Терет доказивања
Могућности мирног решавања спора у току парнице – домети и лимити
Правноснажност
Касациона и ревизиона овлашћења инстанционог суда
Ревизија против пресуде
Процесни механизми за уједначавање судске праксе
Презентација студентских есеја

