Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм
ПРАВО
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Основне академске студије првог нивоа
Назив предмета
Кривично процесно право
Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ
9 Статус предмета (обавезни/изборни)
Услов
Испуњење предиспитних обавеза

Циљ
предмета

Обавезни

Упознавање студената са основним појмовима из Кривично процесног права , његовим основним институтима. Указивање
на надлежност судова, улогу јавног тужиоца и браниоца, мере за обезбеђење присуства окривљеног. Студенти треба да
разликују предистражни поступак од кривичног поступка с тим што је нагласак на главном претресу. Исто тако, студенти
треба да схвате улогу кривичног правосуђа у правилној примјени Закона, имајући у виду да се у кривичном поступку
решава у највиталнијим интересима човјека, тј. о слободи.Улогу државних органа у кривичном поступку размотрити и са
становишта међународног права и опште прихваћених правила међународног права.

Oспособљеност студената да критички просуђују о улози кривично процесног права у заштити
Исход
права грађана с једне стране и обезбеђење друштвене дисциплине с друге стране с нагласком
предмета
на принцип невиности у кривичном поступку.
Садржај предмета
Појам, задатак, извори, важење и тумачење кривичног процесног права; основна начела кривичног поступка;
надлежност судова; јавни тужилац; оштећени и приватни тужилац; бранилац; радња доказивања; мере за
обезбеђење присуства окривљеног; предистражни поступак; претходни поступак; истрага; оптужница; главни
претрес, адверзалност доказног поступка, унакрсно испитивање; споразум о признању крвичног дела;
пресуда; редовни правни лекови, ванредни правни лекови; скраћени поступак; дела извршена на
организован начин; поступак према малолетницима; мере безбедности; поступак за рехабилитацију;
престанка правних последица осуде и мера безбедности; поступак за накнаду штете; поступак за издавање
потернице и објаве.

Теоријска
настава
Практична
настава
(вежбе,
ДОН,
студијски
истражива- Утврђивање и провера теоријског знања, анализа конкретног кривичног списа, посета затворима
чки рад)
у Србији, израда пресуде, израда жалбе, присуство на кривичним претресима;
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5
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе
ДОН
Студијски истраживачки рад
Остали часови
3
3
Методе
извођења
Примењују се вербално-текстуална и илустративно-демонстративна метода, метода израде
наставе
реферата, семинарских радова и пројеката, као и метода „корак по корак".
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
поена
активност у току
предавања
8 писмени испит
практична настава
7 усмени испит
колоквијуми
20
семинари
15

50

