Студијски програм: Право (240 ЕСПБ)
Врста инивостудија: Основне академске студије првог степена
Назив предмета: Кривично процесно право
Наставник: Момчило Љ. Секулић
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 8
Услов: Уписан пети семестар, положен предмет Кривично право, одслушан предмет и реализоване предиспитне
обавезе
Циљ предмета:
Циљ предмета је упознавање студента о кривичном поступку као средству којим држава, преко државних органа
и неких других лица, предузима на одговарајући начин низ радњи у борби против криминалитета; стицање знања
о предмету, субјектима, основним начелима на којима почива кривично процесно право.
Исход предмета:
Након положеног испита студент је усвојио теоријска знања из области кривично процесног права, разуме
основна начела кривичног поступка, појма и врста процесних радњи; оспособљен да изложи и детаљно објасни
поступак по правним лековима; оспособљен да уме да састави у основним елементима правне акте кривичног
поступка као и да именује и дефинише основне институте кривичног процесног права.
Садржај предмета:
Теоријска настава:
1.Увод у предмет; 2.Појам, предмет, извори и тумачење кривичног процесног права. 3.Основна начела кривичног
поступка. 4.Процесни субјекти. Суд. Тужилац. 5.Изузеће судија. 6.Ток кривичног поступка. 7.Претходни
поступак. Истрага. 8.Странке у кривичном поступку. 9.Остали учесници поступка. 10.Процесне радње. О радњама
доказивања уопште. 11.Оптужница и главни поступак. 12.Прејудицијална питања. 13.Редовни правни лекови.
14.Ванредни правни лекови. 15.Посебни кривични и посебни некривични поступци.
Практична настава: Ближе појашњавање неких од тема које се обрађују на предавањима, упознавање са
практичним вођењем кривичног поступка и израде одлука, симулација судског претреса и доказног поступка.
Дискусија о конкретним проблемима из правосудне праксе уз активно учешће студената. Припрема колоквијума
и испита. Евалуација реализоване наставе и анализа њених резултата.
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3.Закон о кривичном поступку и сет пропратних закона
Остали часови
Број часова активне наставе
Предавања:3
Вежбе: 3
Други облици наставе: 0
Методе извођења наставе
Предавања су аудиторна, и изводе се у амфитеатру са свим студентима. Вежбе се изводе по групама студената у
слушаоницама и то: (1) као аудиторне, где се даље разрађују поједине теме са предавања и аналазирају основни
институти кривичног процесног права; (2) као показне, за представљање практичног вођења кривичног поступка
и израде одлука, симулација судског претреса и доказног поступка; и (3) као, дискусионе за дискусију одабраних
тема из пређеног градива;
Оцена знања (максимални број поена 100)
Завршни испит
поена
Предиспитне обавезе
поена
активност у току предавања
20
писмени испит
колоквијум-први
15
усмени испит
50
колоквијум-други
15
100
укупно

12

