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Изборно подручје (модул)   
Врста и ниво студија Мастер академске студије 

II 
Назив предмета Ванпарнично процесно право 
Наставник (за предавања) Проф. др Невена Петрушић 
Наставник/сарадник (за вежбе) Доц. др Анђелија Тасић 
Наставник/сарадник (за ДОН)   
Број ЕСПБ  7 Статус предмета 

(обавезни/изборни) 
Изборни  

Услов   
Циљ 
предмета 

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

Исход 
предмета 

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

Садржај предмета  
 
Теоријска 
настава 

 Ванпарнично процесно право и ванпарнични поступак; Ванпарнични и парнични поступак; 
Субјекти ванпарничног поступка; Начела ванпарничног поступка; Ванпарничне радње; 
Покретање ванпарничног поступка; Ток првостепеног ванпарничног поступка; Привремено 
обустављање ванпарничне делатности; Окончање ванпарничног поступка; Судске одлуке; 
Правни лекови; Редовни правни лекови; Ванредни правни лекови; Трошкови ванпарничног 
поступка; Спровођење и извршење одлука; Улога јавног белажника у ванпарничном поступку; 
Посебни ванпарнични поступци; Поступак за лишење и враћање пословне способности; 
Поступак за принудну хоспитализацију; Поступак за проглашење несталог лица за умрло; 
Поступак за доказивање смрти; Поступак за судску еманципацију; Поступци за уређење 
породичног односа; Поступак за продужење родитељског права; Поступак за давање дозволе 
за ступање у брак; Поступци за уређење имовинских односа; Поступак за одређивање накнаде 
за експроприсану непокретност; Поступак за уређење управљања и коришћења заједничке 
ствари; Поступак за деобу; Поступак за уређење међа; Поступци поводом исправа; Судски 



депозит; Поступак за расправљање заоставштине; Поступци у трговинским стварима. 

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

 Вежбе, Симулација суђења, посета суду.  
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Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 
Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки 

рад 
Остали часови 

 3  1  0  0   

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 поена Завршни испит Поена 

активност у току  
предавања 

0-10 писмени испит  

практична настава 0-15 усмени испит 51 

Колоквијуми 0-12  Посећеност предавања 0-4  

Семинари 0-8     

 


