
Студијски програм : Основне академске студије - Студије наука безбедности 

Назив предмета: Кривично процесно право 

Наставници: др Божидар Бановић, редовни професор; Милан Мариновић, наставник ван радног односа 

Статус предмета: изборни / научно-стручни (НС) 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: - 

Циљ предмета 

Упознавање студената и усвајање основних знања везаних за историјски развој кривичног поступка и науке 

Кривичног процесног права, за основна начела кривичног поступка, за процесну улогу, права и обавезе 

главних и споредних процесних субјеката и њихове међусобне односе у реализацији задатака кривичног 

поступка, за појам, врсте, начин предузимања и дејство прецених радњи, са посебним акцентом на доказне и 

посебне доказне радње, за појам, врсте и дејство одлука у кривичном поступку, за ток кривичног поступка, 

његове стадијуме и фазе, као и могуће исходе. Посебна циљ овог предмета је упознавање студената са 

основним  међународним правним стандардима везаним за људска права и кривични поступак и развијање 

способности анализе усклађености и критичког сагледавања норми позитивног кривичнопроцесног 

законодавства у односу на међународне стандарде. Циљ овог предмета је и развијање способности за правилно 

тумачење нормативних решења и практичну примену појединих кривичнопроцесних института, првенствено 

у фази предистражног поступка и истраге. 

Исход предмета  

Након изучавања овог предмета студенти ће бити способни за самосталну теоријску и нормативну анализу 

основних института кривичног процесног права, за разумевање криминално политичких циљева, суштине и 

сврхе вођења кривичних судских поступака, за самостално тумачење норми које уређују кривични поступак. 

Студенти ће разумети и критички промишљати  улогу, задаткe и овлашћења различитих процесних субјеката, 

и бити способни да критички разматрају и анализирају  криминално-политичке и међународноправне основе 

одрђених нормативиних решења. Осим тога, студенти ће бити у стању да самостално предузму и документују 

поједине кривичнопроцесне радње у улози различитих процесних субјеката, посебно у фази предистражног 

поступка и истраге. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Појам, предмет и задатак кривичног процесног права; Извори кривичног процесног права Србије; Основна 

начела кривичног поступка; Кривичнопроцесни субјекти (Овлашћени тужилац; Суд, Окривљени, Оштећени); 

Кривичнопроцесне радње; Доказне радње; Посебне доказне радње; Судске одлуке; Ток кривичног поступка 

(предистражни поступак, Истрага, Оптужење; Главни поступак, Поступак по правним лековима); Редовни и 

ванредни правни лекови; Посебни поступци. 

Практична настава  

Анализа судске праксе, Студије случаја, Играње улога, Анализа документације из окончаних кривичних 

поступака. 

Литература  

Обавезна 

1.  Бановић, Б., Бејатовић, С. (2019) Кривично процесно право – општи део, Факултет безбедности,   

Београд 

2. Бановић, Б. (2020) Кривично процесно право – посебни део, Факултет Безбедности, Београд. 

Додатна: 

1. Илић П. Г., Мајић, М, Бељански, С. и Трешњев, А. (2018) Коментар Законика о кривичном поступку, 

Службени гласник, Београд. 

2. Законик о кривичном поступку (Службени гласник РС 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013, 

55/2014 i 35/2019)  

Број часова  активне наставе 

4/60 
Теоријска настава: 3/45 Практична настава: 1/15 

Методе извођења наставе 

Предавања, вежбе, студије случаја, Играње улога, Симулације. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит поена 

активност у току предавања 5 писмени испит  



практична настава 5 усмени испит 60 

колоквијум-и 20 ..........  

семинар-и 10   

 




