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133. Разлози за жалбу (488-494)
134. Поступак по жалби (494-498)
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26. Поступак извршења на акцијама и уделима привредног друштва (236-237)
27. Предаја покретних ствари (241-242)
28. Испражњење и предаја непокретности (243-244)
29. Извршење обавезе на чињење, нечињење или трпљење (245-247)
30. Извршење ради враћања запосленог на рад (248-250)
31. Извршење одлука у вези са породичним односима (Закон о извршењу и обезбеђењу)

32. Посебни поступак за намирење потраживања по основу комуналних и сличних услуга (Закон о извршењу
и обезбеђењу)
33. Уписивање права у јавну књигу (252-253)
34. Извршење одлуке о деоби ствари (253-254)
35. Издејствовање изјаве воље (254-255)
36. Поступак за одузимање предмета заложног права (256-257)
37. Поступак обезбеђења (257, 260)
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43. Извршитељи – именовање и разрешење (Закон о извршењу и обезбеђењу)
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