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Теме: 

• Одбрана од тужбе 
• Нови захтеви за пресуду у току парнице 

 
Активности:  

• Припрема за симулацију суђења 
• Упознавање студената са темама за наредну недељу и расподела задужења. 
 

Методи: предавања, студентске презентације, дискусија, учење базирано на проблему- 
решавање задатака са хипотетичким процесним проблемима, састављање писмена, 
самотестирање  

 
Контролна питања 

1. Која су процесноправна дејства достављања тужбе туженом? 
2. Какво може бити процесно понашање туженог у парници? 
3. Која су средства одбране на процесноправном терену? 
4. Како се тужени упушта у парницу? 
5. Наведите материјалноправна средства одбране. 
6. Наведите различите врсте материјалноправних приговора. 
7. Шта је противзахтев? 
8. Објасните појам противтужбе. 
9. Под којим условима тужилац може да подигне противтужбу? 
10. Које врсте противтужби разликујемо према условима за допуштеност? 
11. Дефинишите појам међупредлога за утврђење. 
12. Наведите претпоставке за допуштеност међупредлога за утврђење. 
13. На који начин суд може одлучити о међупредлогу за утврђење? 
14. Шта је приговор противтражбине ради пребијања? 
15. Под којим условима је приговор противтражбине ради пребијања допуштен? 
16. Направите паралелу између нових захтева за пресуду у току парнице на основу 

њихове самосталности. 
 
 

 
 

КВИЗ – НОВИ ЗАХТЕВИ ЗА ПРЕСУДУ 
 
1.  Уколико тужилац у току поступка повуче тужбу, та радња истовремено доводи и до 

обустављања поступка по противтужби. 
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а) да                      б) не 
 
2. Међупредлог за утврђење је самостална парнична радња тужиоца којом он у току 

парнице истиче нови захтев за пресуду којим тражи да се утврди постојање правног 
односа или права од кога зависи основаност његовог тужбеног захтева, уколико га је 
тужени оспорио. 

а) да                      б) не 
3. Парнични суд треба да буде месно надлежан да одлучује о новом захтеву за пресуду 

који је истакнут међупредлогом. 
а) да                      б) не 

4. Изјава о компензацији је материјалноправна изјава воље дужника упућена 
повериоцу којом он изјављује да врши компензацију. 

а) да                      б) не 
5. Изрек пресуде која се доноси у парници у којој је истакнут приговор 

противтражбине ради пребијања састоји се, најчешће, из три става. 
а) да                      б) не 

                                                                                                       Број тачних одговора________ 
 
 
 
 
 

1. Дефинишите појам судског поравнања. 
2. Какав је карактер поступка за склапање судског поравнања? 
3. По чему се судско поравнање разликује од вансудског поравнања? 
4. Шта представља предмет судског поравнања? 
5. Који су услови за допуштеност судског поравнања? 
6. Да ли се судско оравнање може склопити у инстанционом поступку? 
7. Која су процесна дејства судског поравнања? 
8. Која су материјалноправна дејства судског поравнања? 
9. Како се судско поравнање може побијати? 
10. Какав карактер има правни лек за побијање судског поравнања? 
 

1.  У току парнице суд је унео у записник судско поравнање и позвао странке 
да потпишу записник. Пошто је суд прочитао записник, тужилац је потписао 
записник. Тужени је одбио да потпише записник. 

 
 Како ће суд поступити у наведеној ситуацији? 

 


