На основу члана 9 Закона о Правосудној академији Управни одбор на
седници одржаној 02. августа 2010 усваја:

Оквирни програм пријемног испита за почетну обуку
А) ПИСАНИ ДЕО ИСПИТА
Сет питања са вишеструким избором
Писани део испита треба да се односи првенствено на кривична дела и процесне
ситуације адекватне статусу, знању и будућем звању кандидата (основним судовима и
основним тужилаштвима), односно прекршајним судовима.
Предвиђено је укупно 60 питања, 15 питања треба да буде из области кривичноматеријалног и кривично-процесног права, од тог броја 8 питања се односи на област
кривично-процесног права а 7 питања на област кривично-материјалног права. Из
области грађанског права предвиђено је 20 питања, од чега из области грађанскопроцесног 12 питања и грађанског материјално права 8 питања. Из области поступања
јавног тужилаштва 10 питања. Прекршајна материја биће обухваћена са 5 питања.
Питања из опште друштвене и правне културе обухватиће 10 питања.
Минимум који кандидат мора да покаже на писаном делу је 37 бодова1
Време трајања писменог испита до 90 минута

Б) УСМЕНИ ИСПИТ
Анализа случајева
Време трајања до 60 минута ( 30 минута припрема + 30 усмено одговарање )
Анализа случајева ће представљати чињенични опис догађаја дат у форми „кратке
приче“ на максимално 2/3 листа формата А4.
Тих „случајева“ ће бити онолико да исти задатак може да одговара максимално 5
кандидата на једном пријемном испиту. Случајеви ће бити подељени у кривичну и
грађанску групу. Кандидат се сам опредељује из које групе жели да добије случај на
усменом делу.
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Кандидат ће добити поред чињеничног стања и питања која прате то чињенично
стање на која кандидат треба да одговори. Кандидат би требало да „препозна“ о
којим делима (делу) је реч, да препозна битна обележја дела итд. Такође,
кандидат би требао да изврши процесну анализу кроз понуђене опције: У
кривичној материји да препозна да је потребно нпр. написати захтев за
спровођење истраге, написати решење о спровођењу истраге, написати
оптужницу, оптужни предлог, пресуду или споразум о признању кривице
односно пресуду донету на основу споразума на основу кривице. Како је реч о
релативно кратком времену у којем кандидат треба да да своју анализу
случајева биће довољно да се на тај задатак одговори у „тезама“ односно пружи
одговор на основна питања садржана у задатку. Важно је да кандидат покаже да
влада материјом.

ОПШТЕ:

1.

Надлежност судова и састав суда
а) Надлежност судова за спорове са међународним елементом
б) Стварна надлежност
в) Састав суда
г) Месна надлежност

2. Представка европском суду за људска права
а) Европска конвенција о људским правима и основним слободама
б) Странке у поступку пред Европским судом за људска права
в) Услови прихватљивости представке
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ТЕМЕ ИЗ ОБЛАСТИ ГРАЂАНСКОГ ПРАВА
ГРАЂАНСКО ПРОЦЕСНО ПРАВО

Парнични поступак

1. Странке у поступку
2. Тужба
а) Садржај тужбе
б) Тужба за утврђивање
в) Тужба са више тужбених захтева
в) Противтужба
г) Преиначење тужбе
д) Повлачење тужбе
ђ) Одговор на тужбу, припремно рочиште и заказивање главне расправе
3. Докази
а) Увиђај
б) Исправе
в) Вештаци
4. Пресуда у парничном поступку
а) Делимична пресуда
б) Међупресуда
в) Пресуда на основу признања
г) Пресуда на основу одрицања
д) Пресуда због пропуштања
ђ) Садржина пресуде
е) Допунска пресуда
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ж) Правоснажност
5. Поступак првостепеног суда по жалби (оцена благовремености, потпуности и
дозвољености)
6. Поступак у парницама из радних односа
7. Поступак у парницама због сметања државине
8. Поступак у парницама о споровима мале вредности

Извршни поступак
1.

Предлог за извршење
а) Предлог за извршење
б) Повлачење предлога
в) Решење о извршењу

2.

Извршне исправе
а) Извршност одлуке
б) Извршност поравнања
в) Подобност извршне исправе за извршење

3.

Привремене мере
а) Услови за одређивање привремене мере
б) Привремене мере за обезбеђење новчаних потраживања
в) Привремене мере за обезбеђење неновчаних потраживања
г) Врсте привремених мера

4.

Правни лекови
Ванпарнични поступак

1. Уређење личних стања
а) Лишење пословне способности
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2. Уређење породичних односа
а) Лишење и враћање родитељског права
3. Поступци за уређење имовинских односа
а) Расправљање заоставштине:
б) Поступак основног суда по пријему смртовнице
в) Решење о наслеђивању
г) Наследноправни захтев по пријему решења о наслеђивању

Облигационо право

1. Апсолутна и релативна ништавост уговора
2. Застарелост
3. Доцња
4. Камата
5. Купопродаја
6. Зајам
7. Стицање без основа
8. Накнада штете

Стварно право

1. Стицање права својине
2.

Заштита права својине и државине

3. Сусвојина и заједничка својина
4.

Деоба ствари у сувласништву
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Породично право

1. Развод брака (разлози и поступак)
2.

Вршење родитељског права и издржавање деце и сродника супружника

3.

Заштита од насиља у породици
Наследно право

1. Законско наслеђивање
2. Нужно и тестаментално наслеђивање

Радно право

1. Заснивање и престанак радног односа
а) Уговор о раду на одређено време
б) Уговор о раду на неодређено време
в) Разлози за престанак радног односа
г) Отказ од стране послодавца
2. Судска заштита у радном спору
3. Вишак запослених
4. Право на зараду
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ТЕМЕ ИЗ ОБЛАСТИ КРИВИЧНО ПРОЦЕСНОГ,
КРИВИЧНО МАТЕРИЈАЛНОГ И ПРЕКРШАЈНОГ ПРАВА
Кривично-процесно право
1. Странке у поступку
2. Право на одбрану
3. Оштећени и приватни тужилац
4. Радње доказивања (са посебним
испитивање сведока и увиђај)

освртом

на

саслушање

окривљеног,

5. Мере за обезбеђење присуства окривљеног у кривичном поступку (са посебним
освртом на јемство и притвор)
6. Преткривични поступак (кривична пријава и овлашћења органа преткривичног
поступка)
7. Претходни поступак – истрага
8. Оптужни акт (оптужница и приговор на оптужницу, и оптужни предлог)
9. Главни претрес
10. Пресуда
11. Редовни правни лекови
12. Скраћени поступак

Кривично-материјално право
1. Важење кривичног законодавства Републике Србије (временско важење
кривичног законодавства)
2. Кривично дело (појам, место и извршење, урачунљивост, виност, кривица,
нужна одбрана, крајња нужда)
3. Покушај кривичног дела
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4. Облици саучесништва
5. Казна (појам и врсте, услови за изрицање и одмеравање казне)
6. Мере упозорења (условна осуда са и без заштитног надзора и опозивање
условне осуде, судска опомена)
7. Мере безбедности (са посебним освртом на обавезно лечење наркомана и
алкохоличара и забрана управљања моторним возилима)
8. Одузимање имовинске користи (члан 91 до 93 КЗ)
9. Застарелост
10. Кривична дела:
a) лака и тешка телесна повреда;
б) силовање, недозвољене полне радње;
в) насиље у породици, недавање издржавања;
г) увреда, клевета;
д) крађа, превара;
ђ) злоупотреба овлашћења у привреди, недозвољена трговина;
е) неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога, неовлашћено
држање опојних дрога;
ж) угрожавање јавног саобраћаја, непружање помоћи лицу повређеном у јавном
саобраћају;
з) спречавање службеног лица у вршењу службене радње, напад на службено лице;
и) давање лажног исказа;
ј) насилничко понашање, недозвољена производња, држање, ношење и промет
оружја и експлозивних материја;
к) злоупотреба службеног положаја, фалсификовање исправе.

ПРЕКРШАЈНО ПРАВНА ОБЛАСТ
Материјално право
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1. Врсте санкција у прекршајном поступку:
а) Казне, посебно казна затвора, рад у јавном интересу и казнени поени;
б) Опомена;
в) Заштитне мере, врсте мера и услови за њихово изрицање; и
г) Васпитне мере-врсте и услови за изрицање.
2. Одредбе Закона о прекршајима о малолетницима:
а) Санкције према малолетницима: васпитне мере и казне;
б) Дејство пунолетности;
Процесно право

1. Надлежност за вођење поступка: стварна и месна надлежност прекршајних
судова;
2. Овлашћени подносилац захтева за покретање поступка:
а) Јавни тужилац;
б) Други органи;
в) Оштећени.
3. Мере за обезбеђење присуства окривљеног у поступку:
а) Позивање;
б) Довођење окривљеног, привођење извршиоца прекршаја, задржавање окривљеног,
задржавање путне исправе;
в) Јемство.
4. Претрес:
а) Одређивање;
б) Недолазак окривљеног;
в) Јавност;
г) Ток претреса;
д) Право странака на претресу;
ђ) Одржавање реда.
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5. Врсте пресуда, решење:
а) Доношење решења и пресуде;
б) Садржина решења и пресуде.

ЛИТЕРАТУРА
 Устав Републике Србије
 Закон о парничном поступку
 Закон о облигационим односима
 Породични закон
 Закон о раду
 Закон о извршењу и обезбеђењу
 Закон о основама својинско правних односа
 Кривични законик
 Законик о кривичном поступку
 Закон о међународној правној помоћи у кривичним стварима, (надлежност)
 Закон о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити
малолетника, надлежност
 Закон о прекршајима
 Закон о извршењу кривичних санкција
 Европска конвенција за заштиту људских права и основних слобода
 Закон о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава
 Закон о уређењу судова
 Закон о судијама
 Закон о јавном тужилаштву
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