Табела 5.2Спецификација предмета Шифра:П.ОП.О.23
Студијски програм/студијски програми: Општеправни
Врста и ниво студија: Основне академске студије; Студије првог степена
Назив предмета: Кривично процесно право-посебни део
Наставник (Име, средње слово, презиме):Јелена Д. Матијашевић

Сарадник: Владан М.
Максимовић
Статус предмета:Обавезан предмет на основним академским студијама, VI семестар
Број ЕСПБ:8
Услов: Положен испит из предмета Кривично право-општи део; Кривично право-посебни део и Кривично
процесно право-општи део.
Циљ предмета: Стицање знања о кривичном поступку као средству којим држава спроводи борбу против
криминалитета. Стицање знања о предмету, субјектима, основним начелима на којима почива кривично
процесно право. Стварање висококвалификованог кадра за борбу против криминала и корупције.
Исход предмета:Студент би требало да покаже детаљно познавање тока кривичног поступка
(преткривични, главни, поступак по правним лековима); да покаже детаљно познавање појма и врста
процесних радњи; да уме да изложи и детаљно објасни поступак по правним лековима (редовним и
ванредним); да уме да састави у основним елемнтима правне акте кривичног поступка.
Садржај предмета:
• Преткривични поступак,
• Претходни поступак, Истрага
• Поступак стављања под оптужбу
• Контрола оптужбе
• Главни поступак
• Припремање главног претреса; Главни претрес
• Прејудицијална питања
• Првостепени главни поступак
• Поступак пред судом правног лека
• Редовни правни лекови
• Ванредни правни лекови
• Поједине одредбе о посебним кривичним поступцима
• Скраћени поступак
• Поступциза изрицање кривичних санкција без главног претреса
• Посебне одредбе о изрицању судске опомене
• Поступак према малолетницима
• Посебни некривични поступци
• Постпак за примену мера безбедности
• Поступак за пуштање осуђеног на условни допуст
• Поступак за доношење одлуке о брисању осуде
• Поступак за издавање потернице и објаве
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
3x15=45
3x15=45 наставе: /
истраживачки рад: /
Методе извођења наставe: Усмена предавања илустрована у Power Point-u, Индивидуални и групни
радови, презентације, дискусионе групе
Оцена знања (максимални број поена 100)
Завршни испит
поена
Предиспитне обавезе
поена
активност у току предавања
писмени испит
10
30
практична настава
усмени испт
10
колоквијуми I и II
20
семинарски рад
10
практична настава
20

