
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛИСТА ПИТАЊА ЗА ПРОВЕРУ  

ПОСЕБНЕ ФУНКЦИОНАЛНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ  
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ОБЛАСТ ГРАЂАНСКОГ ПРАВА 

 

 

1. У ком року су парничне странке пре рочишта дужне да суду доставе писане 

поднеске? 

2. Који рок одређује суд за исправку или допуну поднеска? 

3. У ком року се сматра да је тужени пристао на повлачење тужбе у случају да је 

примио обавештење о повлачењу тужбе, а да се није о томе изјаснио? 

4. Када парница почиње да тече? 

5. Према одредбама Закона о парничном поступку, да ли суд може да посумња у 

аутентичност јавне исправе? 

6. Коју одлуку ће донети суд у спору мале вредности ако на рочиште не дође 

тужилац који је уредно позван? 

7. У ком року је тужени дужан да поднесе суду одговор на тужбу? 

8. Ако на припремно рочиште не дође тужилац који је уредно позван, да ли ће се 

одржати рочиште? 

9. Да ли је допуштен правни лек против одлуке суда којим је дозвољено враћање у 

пређашње стање? 

10. Да ли је за одрицање од тужбеног захтева потребан пристанак туженог? 

11. До када тужилац може да повуче тужбу, без пристанка туженог? 

12.  Ако тужилац повуче тужбу, да ли  се тужба може поново поднети? 

13. Ако странка отуђи ствар  или право о коме тече парница, да ли је то сметња да се 

парница међу истим странкама доврши? 

14. Наведите два случаја када ће суд решењем утврдити прекид поступка? 

15. Да ли застој поступка утиче на рокове за предузимање парничних радњи? 

16. Да ли је суд приликом одлучивања везан за правни основ који је тужилац навео у 

тужби? 

17. До када тужени може да поднесе противтужбу? 

18. Да ли је суд дужан да упозори сведока о праву да може захтевати накнаду 

трошкова? 

19. Да ли припреме за главну расправу обухватају и достављање  тужбе туженом на 

одговор? 

 



     

20. Да ли је дозвољена посебна жалба против решења  које се односи на руковођење 

главном расправом? 

21. Ако је странка или њен пуномоћник удаљен из суднице да ли ће се рочиште  

одржати и без њиховог присуства? 

22. До када странке могу да закључе поравнање? 

23. Да ли је суд у току целог поступка обавезан да по службеној дужности пази на 

своју стварну надлежност? 

24. Да ли суд пази по службеној  дужности на своју месну надлежност? 

25. Према чему Закон о парничном поступку одређује општу месну надлежност 

суда?  

26. Да ли се странке могу споразумети у погледу месне надлежности суда? 

27. О чему се одлучује пресудом? 

28. Од када пресуда има дејство према странкама? 

29. Према одредбама Закона о парничном поступку, у ком року од дана достављања 

пресуде странка може да тражи да суд изврши допуну пресуде? 

30. Да ли се због грешака у именима и бројевима  или због  других очигледних 

грешака у писању и рачунању  пресуда може исправити и после 

правноснажности? 

31. Уколико се тужбени захтев односи на потраживање у новцу до ког износа ће се 

парница сматрати спором мале вредности? 

32. Да ли се у парницама због сметања државине одржава припремно рочиште? 

33. Којом врстом  одлуке се одлучује у парницама због сметања државине? 

34. Да ли  у парницама из радног односа суд може по службеној  дужности да одреди 

привремене мере? 

35. У ком року се може изјавити жалба против пресуде у споровима мале вредности? 

36. Који суд одлучује о жалби против пресуде донете у спору мале вредности? 

37. Да ли се у брачном спору може закључити поравнање? 

38. Да ли пуномоћници парничних странака могу присуствовати рочишту за мирење 

брачних другова? 

39. У ком року се  изјављује ревизија? 

40. Који суд одлучује о ревизији? 

41. Чиме се покреће ванпарнични поступак? 

42. Да ли судијски помоћник може предузимати поједине радње у ванпарничном 

поступку? 



     

43. Да ли према одредбама Закона о ванпарничном поступку првостепени суд може 

поводом жалбе, сам новим решењем преиначити или укинути своје раније 

решење?  

44. Који је правни лек против решења о извршењу донетом на основу  веродостојне 

исправе? 

45. Према Закону о извршењу и обезбеђењу, ко по правилу доставља странкама 

решење о извршењу? 

46. Ко одлучује о предлогу за извршење на основу веродостојне исправе ради 

намирења новчаног пораживања насталог из комуналних и сродних делатности? 

47. Којим законом су прописани  услови за одређивање привремених мера? 

48. Према  Закону о извршењу и обезбеђењу да ли се привремена мера извршава  пре 

правноснажности? 

49. Да ли се решење о извршењу  донето на основу извршне исправе спроводи  пре 

правноснажности? 

50. Да ли се решење о извршењу донето на основу веродостојне исправе спроводи 

пре правноснажности? 

51. У ком саставу одлучује суд о приговору против решења јавних извршитеља? 

52. Ком суду се подноси предлог за понављање поступка? 

53. Када странку заступа јавно правобранилаштво,  да ли у том случају трошкови 

поступка обухватају и износ који би се странци признао на име награде адвокату? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

 

ОБЛАСТ КРИВИЧНОГ ПРАВА 

 

 

 

1. Како се према Кривичном законику одређује место извршења кривичног дела? 

2. Да ли је кривично дело оно дело које је учињено у крајњој нужди? 

3. Да ли је кривично дело оно дело које је учињено под дејством неодољиве силе? 

4. Да ли се може ослободити од казне извршилац  који је покушао извршење  

кривичног дела, али је добровољно одустао од даљег предузимања радњи 

извршења  или је спречио наступање последице? 

5. Према Кривичном законику које се врсте казни могу изрећи пунолетним 

учиниоцима кричних дела? 

6.  Колико износи општи минимум казне затвора? 

7. Који део казне осуђени мора да издржи да би се стекли услови за условни 

отпуст? 

8. На који начин се може одмерити и изрећи новчана казна? 

9. За која кривична дела се може изрећи рад у јавном интересу? 

10. Шта је условна осуда? 

11. Шта се утврђује и одређује условном осудом? 

12. Које је најдуже време проверавања код условне осуде? 

13. Да ли је Кривичним закоником  као мера безбедности прописана забрана 

присуствовања одређеним спротским приредбама? 

14. Да ли се рехабилитацијом којом се брише осуда и престају њене правне 

последице, осуђени сматра неосуђиваним? 

15. Да ли правноснажна судска одлука може бити измењена на штету окривљеног?  

16. Шта ће урадити орган поступка ако се у току поступка утврди да је окривљени 

умро? 

17. Према ЗКП како је уређена месна надлежност суда?   

18. У ком року се подноси приватна тужба? 

19. Да ли саслушање окривљеног представља доказну радњу? 

20. Да ли се оштећени може испитати као сведок? 

21. Шта све може бити предмет увиђаја? 



     

22. Када јавни тужилац или овлашћена лица полиције предузму претресање стана 

или лица без наредбе о претресању, коме ће у вези предузете радње поднети  

извештај и у ком року? 

23. Ко одређује, продужава и укида притвор у истрази? 

24. На основу решења судије за претходни поступак колико се окривљени највише 

може задржати у притвору? 

25. Ко потписује  записник о главном претресу? 

26. Коме се подноси кривична пријава? 

27. У ком року од завршетка истраге се подноси оптужница? 

28. Коме се подноси оптужница? 

29. Након истека рока за подношење одговора на оптужницу, ко испитује 

оптужницу? 

30. У ком року након потврђивања оптужнице председник већа заказује припремно 

рочиште, ако је отпужени на слободи? 

31. Какву ће одлуку донети председник већа ако  установи да је тужилац одустао од 

оптужбе? 

32. Ако оптужени, који је уредно позван, не дође на главни претрес нити оправда  

свој изостанак, шта ће наредити веће?  

33. Ако на главни претрес не дође бранилац који је уредно позван и не обавести суд 

о разлогу спречености, а не ради се о обавезној одбрани, да ли веће може 

одлучити да се претрес одржи и без присуства браниоца? 

34. Наведи врсте пресуда према одредбама ЗКП? 

35. Коју ће пресуду изрећи суд ако није доказано да је оптужени учинио дело за 

које је оптужен?  

36. На која кривична дела се примењују одредбе ЗКП о скраћеном поступку? 

37. У ком саставу суди суд у скраћеном кривичном поступку? 

38. Којим оптужним актима се покреће скраћени поступак? 

39. Да ли се у скраћеном кривичном поступку, у оптужном предлогу или приватној 

тужби може предложити да се окривљени стави у притвор? 

40. До када се у скраћеном кривичном поступку, најкасније може ставити приговор 

месне ненадлежности суда? 

41. У ком року се може изјавити жалба против пресуде донете у скраћеном 

поступку? 



     

42. Који суд одлучује о жалби која је изјављена против пресуде донете у скраћеном 

кривичном поступку? 

43. Да ли јавни тужилац може у оптужном предлогу ставити захтев да се не држи 

главни претрес већ да се закаже рочиште за изрицање кривичне санкције?  

44. За која кривична дела јавни тужилац може у оптужном предлогу ставити захтев 

да се закаже рочиште за изрицање кривичне санкције? 

45. Ако се оптужени сагласио са предлогом јавног тужиоца изнетим на рочишту за 

изрицање кривичне санкције какву ће одлуку донети судија? 

46. Ако се оптужени на рочишту за изрицање криивичне санкције није сагласио са 

предлогом јавног тужиоца како ће судија поступити? 

47. Да ли члан већа које одлучује о захтеву за понављање поступка, може бити 

судија који је учествовао у доношењу пресуде у ранијем поступку? 

48. Ако је писмено, а према одредбама ЗКП, истакнуто на огласној табли суда, 

истеком ког рока се сматра да је достављање извршено? 

49. Које  врсте одлука се доносе у кривичном поступку? 

50. Да ли приликом  закључења споразума о признању кривичног дела окривљени 

мора имати браниоца? 

51. Ко одлучује о споразуму о признању кривичног дела? 

52. Да ли суд може да одбаци споразум о признању  кривичног дела? 

53. Да ли у писмено израђеној  пресуди може изостати образложење?  

54. Да ли писмено изређана пресуда може бити делимично образложена? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


