
 
 
 

Спецификација предмета за књигу предмета 

Студијски програм   Основне академске студије права 
Изборно подручје (модул)   
Врста и ниво студија  Основне академске студије  
Назив предмета  КРИВИЧНО ПРОЦЕСНО ПРАВО 
Наставник (за предавања) Проф. др Саша Кнежевић 
Наставник/сарадник (за вежбе)  Асс. Иван Илић 
Наставник/сарадник (за ДОН)   
Број ЕСПБ  10  Статус предмета 

(обавезни/изборни) 
 Обавезни 

Услов  Кривично право 
Циљ 
предмета 

 Циљеви предмета су: постизање и развијање научних сазнања, академских вештина 
и практичних способности у тумачењу и примени правних правила у области 
кривичног процесног права; развијање креативних способности и овладавање 
методима, поступцима и процесима истраживања начела и института кривичног 
процесног права; овладавање специфичним правним вештинама потребним за 
правилно функционисање кривичног правосуђа у демократском друштву и правној 
држави; усклађивање процеса едукације и циљева предмета са достигнућима и 
савременим правцима науке кривичног процесног права. 

Исход 
предмета 

 Савладавањем студијског прогама очекује се да студент:  
1)  схвати природу, тип и структуру савременог кривичног поступка;  
2) усвоји правну логику европског континенталног права, примењује је и даље 

усавршава приликом изучавања и интерпретације кривичног процесног 
законодавства као позитивног права;  

3) развије способоности анализе и синтезе и да аргументовано и компентентно 
дискутује у кривичнопроцесној области;  

4) стекне способност систематичног приступа решавању кривичнопроцесних 
питања и  за критичку анализу позитивноправних решења;  

5) влада основним појмовима, стручним терминима и кључним институтима 
кривичног процесног права, темељно познаје кривични поступак као правни 
метод судске заштите и да стечена знања примењује у правосудној пракси;  

6) стекне способност повезивања знања из кривичнопроцесног права, кривичног 
правосуђа у целини и других грана права  и способност да прати и 
примењује новине у правној струци. 

 
Садржај предмета 



Теоријска 
настава 

 I. ОПШТИ ДЕО 
1. Увод 
Појам кривичног процесног права. Кривично процесно право као 

грана законодавства. Предмет и задатак кривичног процесног права. 
Појам, врсте и ток кривичног поступка. Извори, тумачење и границе 
примене кривичног процесног права. Историјски развој кривичног 
процесног права. Начела кривичног процесног права. Наука кривичног 
процесног права. 

2. Кривичнопроцесни субјекти 
Уопштено о процесним субјектима. Појам и класификација 

кривичнопроцесних субјеката. Начела која се односе на кривичнопроцесне 
субјекте. Странке у кривичном поступку. Страначка и процесна способност. 

Суд. Судски систем према позитивном праву. Уређење судова.  
Независност суда и судија. Појам кривичног суда. Бројни састав суда. 
Учешће грађана у суђењу. Именовање и разрешење судија. Изузеће 
судија. Надлежност кривичног суда. Правна помоћ. 

Овлашћени тужилац. Организовање кривичне тужбе. Јавни 
тужилац. Оштећени као тужилац (супсидијарни тужилац). Кривично 
гоњење по предлогу оштећеног. Приватни тужилац. Оптужни акти. 

Окривљени. Појам окривљеног. Страначка и процесна способност 
окривљеног. Положај окривљеног у кривичном поступку. Претпоставка 
невиности окривљеног. Права и дужности окривљеног. Одбрана 
окривљеног. Материјална и формална одбрана. Лична, комплементарна и 
стручна одбрана. Обавезна одбрана. Факултативна одбрана. Одбрана 
сиромашних. Бранилац окривљеног. Појам браниоца. Заснивање и 
престанак дужности браниоца (изабрани ранилац, постављени бранилац, 
наступање и трајање стручне одбране). Положај браниоца у кривичном 
поступку. 

Споредни процесни субјекти. Оштећени. Физичка или правна лица 
од којих се одузима имовинска корист. Орган старатељства. Субјекти 
имовинскоправног односа. Законски заступници, пуномоћници и 
процесни заменици странака. Помоћници процесних субјеката. 

3. Кривичнопроцесна радња 
О процесним радњама уопште. Појам и врсте кривичнопроцесних 

радњи. Форма кривичнопроцесних радњи. Кривични списи. Време 
вршења кривичнопроцесних радњи. Рокови и рочиште. Повраћај у 
пређашње стање. Кривични списи. Појам и врсте кривичних списа. 
Поднесци и записници у кривичном поступку. Разматрање списа. 

Процесне радње доказивања. Утврђивање чињеница у кривичном 
поступку. Појам и врсте доказа. Појам и процесни ток доказивања 
(откривање, извођење, провера и оцена доказа). Предмет доказивања. 
Доказна средства у кривичном поступку. Увиђај. Исказ вештака. Исказ 
сведока. Исказ окривљеног. Исправе. 

Процесне радње одлучивања. Појам и врсте одлука кривичног 
суда. Пресуда. Појам и предмет пресуде. Врсте пресуда (пресуда којом се 
оптужба одбија, ослобађајућа пресуда, пресуда којом се оптужени 
оглашава кривим). Решење. Наредба. Правноснажност и извршност 
судских одлука. Извршење судских одлука. 



Радње процесне принуде. Појам и всте радњи процесне принуде. 
Мере за обезбеђење присуства окривљеног у кривичном поступку. Позив. 
Довођење. Забрана напуштања боравишта. Јемство. Притвор. Заштита 
личне слободе у кривичном поступку. Појам и правна природа притвора. 
Услови и основи а одрђивање притвора. Поступак за одређивање 
притвора. Трајање притвора. Уидање притвора. Поступак са 
притвореницима. Мере обезбеђења ствари. Претресање. Привремено 
одузимање ствари. Поступак са сумњивим стварима. 

Радње управљања поступком и остале процесне радње суда. 
Радње руковођења постпком. Радње одржавања реда и процесне 
дисциплине дисциплине. Радње достављања. 

II. ПОСЕБНИ ДЕО 
ТОК КРИВИЧНОГ ПОСТУПКА 

 4. Преткривични поступак 
 5. Претходни кривични поступак – Истрага. Оптужење (Подизање 

оптужнице и судска контрола оптужбе). 
 6. Главни кривични поступак – Припремање главног претреса. Главни 

претрес. Доношење пресуде. 
 7. Поступак по правним лековима – Редовни правни лекови. Жалба на 

пресуду првостепеног суда. Жалба на пресуду другостепеног суда. Жалба 
Савезном суду. Жалба на решење. Ванредни правни лекови. Захтев за 
понављање кривичног поступка. Захтев за ванредно ублажавање казне. 
Захтев за заштиту законитости. Захтев за испитивање законитости 
правноснажне пресуде. 

 8. Посебни кривични поступци – Скраћени поступак. Поступци за 
изрицање кривичних санкција без главног претреса. Поступак за изрицање 
судске опомене. Поступак према малолетницима. Поступак за кривична 
дела организованог криминала. Поступак за ратне злочине. 

9. Посебни некривични поступци – Поступак за примену мера 
безбедности. Поступак за одузимање имовинске користи. Поступак за 
опозивање условне осуде. Поступак за доношење одлуке о брисању осуде. 
Поступак за престанак мера безбедности и правних последица осуде. 
Поступак за пружање међународне кривичноправне помоћи. Поступак за 
накнаду штете, рехабилитацију и остваривање других права лица 
неоправдано осуђених и неосновано лишених слободе. Поступак за 
издавање потернице и објаве. 

 
Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, 
студијски 
истражива-
чки рад) 

 Решавање практичних примера; писање поднесака; симулација суђења; 
практична настава; презентовање семинарских радова 
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3  В. Ђурђић, Кривично процесно право – Посебни део, Ниш, 2011. 
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 
Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови 
 5  1      1 

Методе 
извођења 
наставе 

  
• предавања,  
• вежбе,  
• семинари,  
• семинарски часови,  
• теренска настава и  
• индивидуалне консултације. 

Методи подучавања: дискусија и дебата, презентација семинарских радова, рад у 
малим групама, писмене вежбе, симулација суђења и друге интерактивне методе 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 
активност у току  
предавања  

 8 писмени испит   

активност на вежбама 10   

практична настава  6 усмени испит  50 
колоквијуми  10     
семинари  4     
тестови 12   
Списак тема по недељама 
1     1.  Кривично процесно право 

као грана законодавства.  
2. Појам, врсте и ток 

кривичног поступка 
3. Извори, тумачење и 

границе примене кривичног 
процесног права.  

4. Историјски развој кривичног 
процесног права 

5. Наука кривичног процесног 
права 

 

  

2     1.  Појам и врсте предмета 
кривичног поступка 

2. Кривична ствар – глани 
предмет кривичног 
поступка 

3. Прејудицијална питања 
4. Имовинскоправни захтеви 
5. Трошкови кривичног 

поступка 
6. Задатак кривичног 

процесног права 

  



 
3     1.  Начела кривичног 

процесног права 
2. Начело официјелности 

кривичног гоњења 
3. Начело легалитета 
4. Начело оптужбе 
5. Начело утврђивања истине 
6. Начело контрадикторности 
7. Начело јавности 
8. Начело усмености 
9. Начело непосредности 

      10. Начело процесне економије 

  

4     1.  Појам и класификација 
кривичнопроцесних 
субјеката.  

2. Начела која се односе на 
кривичнопроцесне субјекте.  

3. Странке у кривичном 
поступку.  

4. Страначка и процесна 
способност. 

5. Појам и врсте судова 
6. Појам и састав кривичног 

суда 
7. Уређење и организација 

судова 
        8. Именовање судија и          
             престанак судијске дужности 

  

5     1.  Изузеће судија 
2. Појам и врсте надлежности 

судова 
3. Редовне надлежности 

(стварна, месна и 
функционална) 

4. Ванредне надлежности 
(надлежност по вези између 
кривичних ствари, 
атракциона надлежност, 
надлежност првенства, 
делегирана надлежност, 
одређена надлежност) 

5. Сукоб надлежности 
6. Спајање и раздвајање 

кривичног поступка 
7. Пружање правне и друге 

помоћи  
 

  



6     1.  Јавни тужилац 
2. Супсидијарни тужилац 
3. Приватни тужилац 
4. Оштећени с предлогом за 

кривично гоњење 
5. Оштећени 
6. Оптужни акти овлашћеног 

тужиоца 
 

  

7     1.  Појам окривљеног 
2. Претпоставка невиности 

окривљеног 
3. Положај окривљеног у 

кривичном поступку 
4. Појам и врсте одбране 
5. Стручна одбрана 
6. Бранилац окривљеног  

 

  

8     1.  Појам и врсте 
кривичнопроцесних радњи 

2. Форма кривичнопроцесних 
радњи 

3. Време вршења 
кривичнопроцесних радњи 
(рокови, рочиште, повраћај 
у пређашње стање) 

4. Кривични списи 
5. Појам и врсте доказа 
6. Појам и процесни ток 

доказивања 
7. Предмет доказивања 

 

  

9     1.  Доказна средства у 
кривичном поступку 

2. Увиђај 
3. Исказ вештака 
4. Исказ стручног лица 
5. Исказ сведока 
6. Исказ окривљеног 
7. Исправе 

 

  

10     1.  Судске одлуке 
2. Пресуда 
3. Решење 
4. Наредба 
5. Правноснажност и ивршност 

судских одлука 

  



6. Мере за обезбеђење 
присуства окривљеног 

7. Позив 
8. Довођење 
9. Јемство 

 
11     1.  Заштита личне слободе у 

кривичном поступку 
2. Појам, правна природа и 

услови за одређивање 
притвора 

3. Основи притвора 
4. Поступак одређивања 

притвора 
5. Трајање и укидање 

притвора 
6. Радње руковођења 

поступком, одржавања реда 
и процесне дисциплине 

        7. Радње достављања 

  

12     1.  Преткривични поступак 
2. Органи преткривичног 

поступка 
3. Појам, одлике и сврха 

истраге 
4. Отварање истраге 
5. Спровођење истраге 
6. Прекид истраге 

        7. Окончање истраге 

  

13     1.  Подизање оптужнице 
2. Судска контрола оптужбе 
3. Припремање главног 

претреса 
4. Главни претрес 

       5. Доношење пресуде 

  

14     1.  Правни лекови 
2. Жалба на пресуду 

првостепеног суда 
3. Жалба на пресуду 

другостепеног суда 
4. Жалба на решење 
5. Ванредни правни лекови 

 
 

  

15     1.  Скраћени поступак 
2. Поступци за изрицање 

кривичних санкција без 

  



главног претреса 
3. Поступак за изрицање судске 

опомене 
4. Поступак према 

малолетницима 
5. Поступак за дела 

организованог криминала 
6. Поступак за ратне злочине 
7. Некривични поступци 

 
 


