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поена Завршни испит поена

8 писмени испит

Испуњење предистпитних обавеза

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Поседовање темељно знање и разумевање форензичке експертизе у
кривичним поступцима, укључујући неопходне аспекте наднационалних и међународних
закон, као што садржаја Европске конвенције о људским правима.
Студенти ће бити у стању да реше могућа питања и проблеме који се јављају у области
форензичких експертиза у кривичним поступцима. Они морају да буду у стању да реше
специфичне питања у вези улогу експерта и границе свог задатка, и да се формира
мишљење. Ово значи да су способни за консултовање националних и међународних
извора интензивно, као што су (између осталог) закони, правна доктрина и часописи,
судска пракса, базе података и Интернет.

Израда семинарских радова, анализа случајева, истраживачки пројекти, обиласци форензичких
центара.

Стицање више знања о улози, значају и начину обављања форензичких експертиза у кривичним
поступцима. Чињеница да напредак науке има утицаја на руковање кривичним предметима и
судским експертима све више и више се укључује у кривични поступак. У том смислу, пажња ће
се посветити дефинисању и улози и одговорности стручњака и судије.

Садржај предмета
Пажња ће бити посвећена важности стручњака и знање експерта за право уопште и спровођењу
закона посебно. Интервенција стручњака у кривичним предметима, начин рада форензичког
експерта путем разних фазе његових активности у кривичном поступку. На пример, пажња ће се
посветити именовање стручњак (у прелиминарној истрази, као иу истрази пре суђења)
одређивање задатак експерта, стручност пракса и компетенције експета, садржај извештаја
вештака, доказна вредност извештаја, правни лекови против стручњака, као и трошкове вештака.
Пажња ће се дати експертизе у одређеним областима које су од посебног кривичног закона, као
што су балистичка вештачења, вештачења ДНК, рачуноводствена вештачења и сл. Приступиће
се обради ове проблематике са становишта наднационалне права и, конкретније, Европске
конвенције. Пажња ће бити посвећена аспектима упоредном праву. Активно учешће ученика се
очекује.

Спецификација предмета за књигу предмета

Примењује се вербално-текстуална метода, илустративно-демонстративна метода
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ПРАВО

Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току
предавања

Мастер академске студије другог нивоа
Кримналистичке истраге и форензичке науке

Студијски програм
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета



7 усмени испит 50
20
15

практична настава
колоквијуми
семинари


