На основу члана 9 Закона о Правосудној академији, члана 9 Правилника о
поступку пријема судијских приправника и члана 9 Правилника о поступку
пријема тужилачких приправника Управни одбор, дана 8.11.2017. године,
доноси:

Програм пријемног испита за судијске и тужилачке приправнике
А) ПИСАНИ ДЕО ИСПИТА
Сет питања са вишеструким избором
Програм за спремање пријемног испита
1.Уставно уређење: људска и мањинска права и слободе; надлежност
Републике Србије; уређење власти; судови; јавно тужилаштво; уставни суд;
право на правично суђење у разумном року; право на поштовање приватног и
породичног живота; право на делотворан правни лек; забрана дискриминације;
право на имовину
2.Увод у грађанско и стварно право: правна, пословна и деликтна
способност; правни послови; заступништво; протек времена у праву,
застарелост и преклузија; начела стварних права; државина; својина; залога и
хипотека; право ретенције; стварне и личне службености; право грађења;
регистри права на непокретностима;
3.Породично право: склапање, дејства и престанак брака; односи родитеља и
детета, материнство, очинство, родитељско право; усвојење, хранитељство и
старатељство; пословна способност; издржавање; имовински односи брачних
партнера; имовински односи ванбрачних партнера; насиље у породици;
поступак у брачним споровима; поступак у споровима о очинству и
материнству; поступак за заштиту од насиља у породици; поступак у споровима
о издржавању; лично име;

ПРАВОСУДНА АКАДЕМИЈА
Теразије 41
11000 Београд, Србија
https://www.pars.rs

4.Наследно право:
претпоставке за наслеђивање; недостојност за
наслеђивање; оставински поступак; законско наслеђивање, законски
наследници, наследни редови; наследноправни положај супружника;
наследноправна дејства усвојења; нужни наследници, величина и повреда
нужног дела; искључење нужних наследника; тестаментарно наслеђивање;
појам садржина и карактеристике тестамента; врсте тестамента; наслеђивање
под условом и роком; легат; наследноправни уговори; прелаз заоставштине на
наследнике;
5.Облигационо право: уговор; закључење предмет и сагласност воља;
тумачење уговора; неважност уговора; раскид уговора због неиспуњења;
раскид уговора због промењених околности; немогућност испуњења;
прекомерно оштећење; зеленашки уговор; уступање уговора; дејства уговора;
проузроковање штете; поједини видови одговорности за штету; накнада
материјалне штете; накнада нематеријалне штете, стицање без основа;
пословодство без налога; једнострана изјава воље; камата; уговорна казна;
престанак обавеза; испуњење и други начини престанка обавеза; различите
врсте обавеза; промена повериоца или дужника;
6.Парнични поступак: надлежност и састав суда; искључење и изузеће;
странке и њихови заступници; пуномоћници; језик у поступку; поднесци; рокови
и рочишта; записници; достављање писмена и разматрање списа; трошкови
поступка; правна помоћ; поступак за решавање спорног правног питања;
непоштовање процесне дисциплине; тужба; супарничари; учешће трећих лица у
парници; прекид и застој у поступку; доказивање; обезбеђење доказа;
припремање главне расправе; главна расправа; судско поравнање; пресуда;
решење; редовни правни лекови; ванредни правни лекови; посебни поступци;
поступак у парницама из радних односа; поступак у парницама поводом
колективних уговора; поступак у парницама због сметања државине; издавање
платног налога; поступак у споровима мале вредности; поступак у привредним
споровима; поступак у потрошачким споровима;
7.Ванпарнични поступак: покретање ванпарничног поступка; учесници
ванпарничног поступка; суд у ванпарничном поступку; јавни бележник у
ванпарничном поступку; орган старатељства у ванпарничном поступку; заштита
интереса лица која нису у могућности да се сама старају о заштити својих права
и интереса; официјелност ванпарничног поступка; утврђивање чињеница и
извођење доказа у ванпарничном поступку; одлуке и правни лекови у
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ванпарничном поступку; решавање претходног питања у ванпарничном
поступку; поједине ванпарничне ствари (лишење пословне способности,
оставински поступак одређивање накнаде за експрописану непокретност;
састављање и потврђивање исправа);
8.Извршни поступак: Суд у извршном поступку; извршитељ; начела извршног
поступка; сходна примена закона о парничном поступку; начело формалног
легалитета; извршна исправа; веродостојна исправа; одлуке и правна средства
у извршном поступку; поступак за добијање изјаве о имовини извршног дужника;
окончање извршног поступка; противизвршење; средства извршења ради
наплате новчаног потраживања; средства извршења ради наплате неновчаног
потраживања; посебни поступак за намирење потраживања по основу
комуналних и сличних услуга; поступак обезбеђења; заложно право; претходне
мере; привремене мере;
9. Кривично право: важење кривичног законодавства Републике Србије, појам
кривичног дела, извршење кривичног дела нечињењем, основи искључења
противправности, кривица, неурачунљивост, скривљена неурачунљивост,
умишљај, нехат, стварна заблуда, правна заблуда, покушај кривичног дела,
саучесништво у кривичном делу, казне, мере упозорења, мере безбедности,
одузимање имовинске користи, правне последице осуде, застарелост,
амнестија и помиловање, кривична дела против живота и тела, кривична дела
против слобода и права, кривична дела против полне слободе, кривична дела
против брака и породице, кривична дела против имовине, кривична дела
против привреде, кривична дела против здравља људи, кривична дела против
животне средине, кривична дела против опште сигурности људи и имовине,
кривична дела против безбедности јавног саобраћаја, кривична дела против
уставног уређења и безбедности Републике Србије, кривична дела против
правосуђа, кривична дела против службене дужности, кривична дела против
човечности и других добара заштићених међународним правом;
10. Кривични поступак: Извори кривичног процесног права, начела кривичног
поступка, субјекти кривичног поступка, надлежност кривичног суда,
кривичнопроцесне одлуке, правноснажност и извршност одлука, рокови,
трошкови кривичног поступка, имовинскоправни захтев, докази у кривичном
поступку, доказне радње, посебне доказне радње, ток кривичног поступка,
предистражни поступак, истрага, оптужење, споразум о признању кривичног
дела, главни претрес, пресуда, однос пресуде и оптужбе, жалбени поступак,
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поступак по ванредним правним лековима, скраћени поступак, поступак према
малолетницима, поступак за примену мера безбедности, поступак одузимање
имовинске користи проистекле из кривичног дела, поступци међународне
помоћи у кривичним стварима;
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