Табела 5.2Спецификација предмета Шифра:П.ОП.О.20
Студијски програм/студијски програми: Општеправни
Врста и ниво студија: Основне академске студије; Студије првог степена
Назив предмета: Кривично процесно право-oпшти део
Наставник (Име, средње слово, презиме):АлександарП.
Сарадник:Владан М. Максимовић
Игњатовић
Статус предмета: Обавезан предмет на основним академским студијама, V семестар
Број ЕСПБ:7
Услов: Положен испит из предмета Кривично право-општи део и Кривично право-посебни део
Циљ предмета:
Упознавање са кривичним поступком као средством којим држава спроводи борбу против криминалитета.
Такође, остваривањем предвиђеног научно-наставног задатка омогућило би се студентима да овладају
предметом, субјектима, основним начелима на којима почива кривично процесно право.
Исход предмета:
Студент би требало да покаже познавање основних начела кривичног поступка; да уме да именује и
дефинише основне институте кривичног поцесног права (странке, процесне радње, доказна средства...); да
покаже теоријско знање о појму и врстама процесних радњи и доказних средстава.
Садржај предмета:
• Појам и предмет кривичног процесног права,
• Извори, примена и тумачење кривичног процесног права
• Однос кривично процесног права са другим гранама права,
• Основна начела кривичног поступка
• Субјекти кривичног поступка,
• Кривични суд,
• Надлежност суда, сукоб надлежности,
• Изузеће судија,
• Странке у кривичном поступку
• Споредни процесни субјети
• Субјекти имовинскоправног односа
• Остали учесници поступка
• Процесне радње, врсте процесних радњи
• О радњама доказивања уопште
• Доказна средства
• Исказ сведока
• Неспособност за сведочење и ослобађање од дужности сведочења
• Исказ вештака
• Поступак вештачења
• Увиђај, исправе, индиције
• Радње процесне принуде
• Радње одлучивања
Практична настава:Путем вежби студенти ће се упознати са практичним вођењем кривичног поступка и
израде одлука. Пракса ће бити спроведена у правосудним органима.
Литература:
а) основна: Станојевић П., Игњатовић А.: Кривично процесно право, Привредна академија, Нови Сад,
2007, Закон о кривичном поступку и сет пропратних закона.
Б) додатна: Грубач, М.: Кривично процесно право, Пројурис, Београд, 2005.;
Остали часови
Број часова активне наставе
Предавања:
Вежбе:
Други облици
Студијски истраживачки /
3x15=45
2x15=30
наставе: /
рад: /
Методе извођења наставе: Усмена предавања илустрована у Power Point-u, Индивидуални и групни
радови, интерактивни облици наставе, презентације, дискусионе групе
Оцена знања (максимални број поена 100)
Завршни испит
поена
Предиспитне обавезе
поена
присуство и активност на
писмени испит
10
предавањима
30
присуство и активност на вежбама
усмени испт
10
колоквијуми I и II
20
семинарски рад
10
практична настава
20

