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Теме: 

• Ванпарнични поступак 
 

Контролна питања 
1. На основу ког критеријума знамо да ли суд у једној правној ствари поступа по 

правилима парничног или по правилима ванпарничног поступка? 
2. Наведите основне изворе ванпарничног поступка. 
3. Који појам странке познаје савремени ванпарнични поступак? 
4. Која је разлика између парничне и ванпарничне способности? 
5. Наведите критеријуме према којима су извршене класификације ванпарничних 

поступака. 
6. Објасните сваку од ових подела. 
7. На који начин се може покренути ванпарнични поступак? 
8. Какве су последице ако ванпарнични суд реши парничну ствар, а какве ако 

парнични суд реши ванпарничну ствар? 
9. Која врста одлуке се доноси у ванпаничном поступку? 
10. Које правне лекове учесници могу изјавити у ванпарничном поступку? 

 
1. Ј.А, сестра М.А, покренула је поступак за проглашење несталог лица за 

умрло. М.А, рођен 1974. године, од 1999. године живи у Чешкој. Она је 
последњи пут имала контакт са братом 2004. године, када јој је рекао да је 
бескућник и да јако тешко живи, а информације које је добила из 
Амбасаде Републике Србије јесу да нема изгледа да се успостави контакт 
са тим лицем јер је бескућник и да постоји могућност да више није у 
животу, јер потрага за њим траје од 1999. године. 
1) Да ли је активно процесно легитимисана за покретање овог поступка? 
_____________________________________________________________________ 
2) Да сте Ви судија, какву бисте одлуку донели? Образложите. 
_____________________________________________________________________ 
3) Да ли је против ове одлуке (усвајајуће или одбијајуће) дозвољена 
жалба? 
_____________________________________________________________________ 
4) Да ли суд треба да постави привременог заступника М.А? 
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____________________________________________________________________ 
Из Решења Вишег суда у Нишу, Гж 1903/2013 од 23.9.2013. године 

2. Илија Јанковић, над чијом непокретношћу је извршена фактичка 
експропријација, покренуо је ванпарнични поступак. 
1) Коју врсту ванпарничног поступка је покренуо Илија? 

     ____________________________________________________________________ 
     2) Да ли је за конкретну правну ствар надлежан парнични или 

ванпарнични суд? 
________________________________________________________________________ 
     3) Како ће суд поступити уколико утврди да је у конкретном случају 

надлежан парнични суд? 
    ______________________________________________________________________ 
 

3. Петра Ковић покренула је поступак за уређење управљања и 
коришћења заједничке ствари на којој су она и сестра сувласници са 
уделима од 1/2. Предложила је физичку деобу непокретности и 
захтевала да њена сестра, као противница предлагача, трпи право 
стварне службености преко свог земљишта. Суд је усвојио Петрин 
захтев. 

1) Да ли је одлука суда законита? 
_____________________________________________________________________ 
2) Да ли њена сестра има право жалбе? 
_____________________________________________________________________ 

4. Јелка Перић покренула је поступак за накнаду штете која јој је 
проузоркована на тај начин што судија у поступку оверавања исправе 
није, 3.4.2002. године утврдио да Живка Ристић, са којом је закључила 
уговор о доживотном издржавању, није власница стана који је био 
предмет уговора. На име накнаде штете потражује 7 000 000  динара. 
  1) Какви су, по Вашем мишљењу, Јелкини изгледи за успех? 

   _____________________________________________________________________ 
        2) Како се, према важећим прописима, спроводи поступак 

потврђивања исправе? 
    ______________________________________________________________________ 
 

 


