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ВАНПАРНИЧНИ ПОСТУПАК 
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17. Поступак за деобу заједничких ствари или имовине 

18. Поступак за уређење међа 

19. Поступак за састављање исправе 

20. Састављање судског тестамента 

21. Поступак за потврђивање садржине исправе (солемнизација) 

22. Поступак за чување исправа 

23. Поступак за поништавање исправа (амортизација) 

24. Судски депозит 

25. Поступак за расправљање заоставштине (748- 757) 
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ИЗВРШНИ ПОСТУПАК 

(Обавезна литература: Aлександар Јакшић, Грађанско процесно право, 2022; ЗАКОН 

О ИЗВРШЕЊУ И ОБЕЗБЕЂЕЊУ ("Сл. гласник РС", бр. 31/2011, 99/2011 - др. закон, 

109/2013 - одлука УС, 55/2014 и 139/2014)) 

1. Појам и значај извршног поступка 

2. Устав, ЕКЉП и извршни поступак 

3. Начело диспозиције и начело судског кретања поступка 

4. Начело обостраног саслушања странака и истражно начело 

5. Начело формалног легалитета 

6. Начело заштите дужника или начело заштите повериоца 

7. Начело временског редоследа 

8. Начело ефикасности и писмености 

9. Суд и судски извршитељ 

10. Приватни извршитељ 

11. Странке и учесници у извршном поступку  

12. Извршна исправа и извршност извршне исправе 

13. Подобност извршне исправе за извршење 

14. Предлог за извршење 

15. Одлуке суда 

16. Правни лекови у општем извршном поступку 

17. Одлагање и спровођење извршења 

18. Јемство у извршном поступку 

19. Излучна тужба 

20. Тужба поводом оспоравања потраживања и тужба ради предаје исправа 

21. Окончање и трошкови извршног поступка  

22. Противизвршење  

23. Извршни поступак на основу веродостојне исправе 

24. Извршење на телесним покретним стварима  

25. Извршење на бестелесним стварима извршног дужника 

26. Извршење на непокретним стварима 

27. Посебна правила о намирењу новчаних потраживања 

28. Извршење неновчаних потраживања; Предаја покретне ствари 

29. Испражњење и предаја непокретности 

30. Извршење обавезе на чињење, нечињење или трпљење  

31. Судски пенали 

32. Предаја и одузимање детета 

33. Извршење ради враћања запосленог на рад  

34. Деоба ствари 

35. Уписивање права у јавну књигу  

36. Издејствовање изјаве воље 

37. Поступак обезбеђења потраживања (879- 882) 



38. Претходне и привремене мере 


