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
8

Мастер академске студије правa
Мастер академске студије
Извршно процесно право
Проф. др Невена Петрушић
Анђелија Адамовић
Статус предмета
(обавезни/изборни)

Изборни

Услов
Циљ
предмета

Нема услова
Предмет има за циљ да студенти стекну знања о основним појмовима и
категоријама извршног процесног права, да разумеју смисао, циљ, улогу и значај
извршног поступка, његова основна начела и стандарде, да се упознају са
садржином и током извршног поступка, да стекну знања и вештине неопходне за
практичну примену процесних правила, за праћење измена у законодавству и за
даљи лични професионални развој и перманентно учење.

Исход
предмета

Савладавањем програма Извршно процесно право, кроз планиране активности и
облике наставе/учења, очекује се да студент:
1) познаје изворе извршног процесног права,
2) влада појмовима и категоријама извршног процесног права и користи
стручну терминологију;
3) разуме циљ, улогу, функцију, значај и структуру извршног поступка и
извршног процесног права;
4) зна каква је улога и која су процесна овлашћења суда, странака, и осталих
учесника у извршном поступку;
5) уме да изложи циљ, садржину и ток и извршне радње сваког поступка
извршења;
6) уме да састави поднесак, судску одлуку и друга писмена;
7) уме да примени процесноправне норме којима је регулисан ток поступка;
8) уме компетентно и аргументовано да дискутује о институтима и
проблемима извршне процедуре и да проналази конструктивна решења;
9) уме да прикупља и критички анализира релевантну литературу и
нормативну грађу, и
10) има способност да прати развој извршног процесног права и мотивисан је
да се професионално усавршава.

Садржај предмета

Теоријска
настава

Извршно процесно право и извршни поступак; Структура извршног поступка;
Однос извршног поступка са другим гранама грађанског судског поступка;
Извршни и стечајни поступак; Судско и административно извршење; Субјекти
извршног поступка; Начела извршног поступка; Претпоставке за извршење;
Покретање, одређивање и спровођење поступка извршења; Ток поступка; Обустава
извршења; Достављање; Трошкови; Одлуке извршног суда; Правна средства;
Противизвршење; Спровођење извршења; Новчане казне; Судски пенали;
Извршење ради наплате новчаног потраживања; Извршење на покретним стварима;
Извршење на непокретности; Извршење на потраживању за предају покретне
ствари или непокретности; Извршење на имовинским правима; Извршење на
заради и другим сталним новчаним примањима; Извршење на штедном улогу и
текућем рачуну; Извршење ради остварења неновчаног потраживања; Предаја
покретних ствари; Испражњење и предаја непокретности; Извршење обавезе на
чињење, нечињење или трпљење; Извршење ради враћања запосленог на рад;
Извршење у вези са породичним одлукама; Уписивање у јавне књиге;
Издејствовање изјаве воље; Извршење одлуке о деоби ствари, Извршење у
трговинским стварима: Извршење на акцијама; Извршење на уделима у друштву са
ограниченом одговорношћу; Поступак обезбеђења; Решење о обезбеђењу; Правни
лекови; Средства обезбеђења; Заложно право на непокретности; Заложно право на
покретним стварима; Уговорно заложно право; Претходне мере; Привремене мере;
Приватни извршитељи.

Практична
настава
(вежбе,
ДОН,
студијски
истраживачки рад)

Да/не квиз, хипотетички примери, дискусија, писање правних докумената.
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Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања
Вежбе
ДОН
Студијски истраживачки рад
Остали часови
3
1
1

Методе
извођења
наставе

Предавања уз визуелне презентације, вежбе, тест, радионице за састављање
писмена, да/не квиз, решавање задатака на хипотетичким примерима,
дискусија, Сократов метод, семинари, есеји, иистраживачки пројекти,
играње улога, симулација, теренска настава у суду, консултације.

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
50
Завршни испит
50 поена
поена
активност у току
20
писмени испит
предавања
практична настава
15
усмени испит
50
Колоквијуми
10
Семинари
5
Списак тема по недељама
Извршно процесно право и извршни поступак
1
Извршно процесно право и извршни поступак
Однос извршног поступка са другим гранама грађанског судског поступка
Извршни и стечајни поступак и Судско и административно извршење.
2

3

4
5
6
7
8
9
10

Субјекти извршног поступка
Приватни извршитељи
Начела извршног поступка;
Претпоставке за извршење.
Европска извршна исправа
Одлуке извршног суда;
Правна лекови у извршном поступку;
Противизвршење;
Поступак за добијање изјаве о имовини извршног дужника;
Спровођење извршења;
Новчане казне;
Судски пенали
Извршење ради наплате новчаног потраживања
Извршење на покретним стварима
Извршење на непокретности
Извршење на потраживању извршног дужника
Извршење на штедном улогу и текућем рачуну
Извршење на хартијама од вредности
Извршење на средствима на рачуну извршног дужника
Извршење на хартијама од вредности
Извршење на средствима на рачуну извршног дужника
Извршење ради остварења неновчаног потраживања
Предаја покретних ствари
Испражњење и предаја непокретности
Извршење обавезе на чињење, нечињење или трпљење
Извршење ради враћања запосленог на рад
Извршење у вези са породичним одлукама
Уписивање у јавне књиге;
Издејствовање изјаве воље;

11
12
13
14
15

Извршење одлуке о деоби ствари;
Извршење у трговинским стварима
Извршење на акцијама;
Извршење на уделима у друштву са ограниченом одговорношћу.
Посебни поступак за намирење потраживања по основу комуналних и сличних
услуга.
Поступак обезбеђења
Решење о обезбеђењу
Средства обезбеђења
Заложно право на непокретности
Привремено заложно право
Уговорно заложно право
Претходне мере
Привремене мере
Презентација семинарских радова, есеја и истраживања
Презентација и анализа резултата на програму активне наставе

