
КРИВИЧНО ПРОЦЕСНО ПРАВО 

-ИСПИТНА ПИТАЊА- 

Важе од јуна 2020. године 

 

ОПШТИ ДЕО 

1. Појам, предмет и задатак Кривичног процесног права 

2. Извори Кривичног процесног права 

3. Временско важење кривичног процесног права 

4. Просторно важење кривичног процесног права 

5. Важење кривичног процесног права у односу на лица 

6. Однос Кривичног процесног права са Уставним и Кривичним правом 

7. Однос Кривичног процесног права са Криминологијом и Пенологијом 

8. Однос Кривичног процесног права са Криминалистиком, Судском медицином и 

Судском психологијом 

9. Појам и класификација начела Кривичног процесног права 

10. Начело официјелности и легалитета кривичног гоњења 

11. Начело оптужбе 

12. Начело истине 

13. начело непосредности и усмености 

14. Начело јавности и расправности (контрадикторности) 

15. Начело заштите личне слободе  

16. Начело суђења у разумном року и процесне економије  

17. Појам кривичног поступка 

18. Врсте кривичног поступка 

19. Ток ре дов ног кри вич ног поступка 

20. Оптужни (акузаторски) кривични поступак 

21. Истражни (инквизиторски) кривични поступак 

22. Савремени (мешовити) кривични поступак 

23. Појам, основна обележја и класификација кривичнопроцесних субјеката 

24. Начела кривичнопроцесних субјеката 

25. Појам суда и кривичног суда и Начела уређења, организације и функционисања 

кривичног суда 

26. Уређење и организација судова 

27. Стварна надлежност кривичног суда 

28. Месна надлежност кривичног суда 

29. Сукоб надлежности и спајање и раздвајање кривичног поступка 

30. Изузеће судија и судија поротника 

31. Појам, основна обележја и врсте кривичнопроцесних странака 

32. Начела уређења јавног тужилаштва 

33. Појам, уређење и организација јавног тужилаштва 

34. Надлежност, изузеће и имунитет јавног тужиоца 

35. Положај и улога јавног тужиоца у кривичном поступку 

36. Појам и основна обележја окривљеног 

37. Положај окривљеног у кривичном поступку 

38. Појам браниоца и начин правног регулисања бранилачке функције 

39. Обавезна и факултативна стручна одбрана 



40. Одбрана сиромашног као посебан вид стручне одбране 

41. Положај браниоца у кривичном поступку 

42. Престанак бранилачке функције 

43. Појам, врсте и општа правила у примени мера за обезбеђење присуства окривљеног у 

кривичном поступку 

44. Позив 

45. Довођење 

46. Забрана прилажења, састајања или комуницирања са одређеним лицем и посећивања 

одређених места 

47. Забрана напуштања боравишта 

48. Јемство 

49. Забрана напуштања стана 

50. Притвор (Општа правила о притвору и основи за одређивање притвора) 

51. Притвор (Надлежност за одређивање притвора и трајање притвора) 

52. Појам, својства и права и дужности оштећеног у кривичном поступку 

53. Оштећени као приватни тужилац (појам, субјекти и рокови за подношење приватне 

тужбе) 

54. Оштећени као приватни тужилац (положај приватног тужиоца у кривичном поступку) 

55. Оштећени као субјекат утицаја на јавног тужиоца да предузме или настави кривично 

гоњење 

56. Оштећени као супсидијарни тужилац (рокови и начин преузимања гоњења, права и 

дужности оштећеног као супсидијарног тужиоца) 

57. Оштећени као супсидијарни тужилац (губитак права оштећеног да се појави у 

својству оштећеног као тужиоца и престанак својства оштећеног као тужиоца) 

58. Имовинскоправни захтев 

59. Појам, опште одлике и врсте кривичнопроцесних радњи 

60. Рокови и термини у кривичном поступку 

61. Повраћај у пређашње стање 

62. Трошкови кривичног поступка (појам и врсте трошкова кривичног поступка) 

63. Трошкови кривичног поступка (општа и посебна правила за накнаду трошкова 

кривичног поступка и форма одлуке о трошковима) 

64. Поднесци у кривичном поступку 

65. Записници у кривичном поступку (садржина, састављање, потписивање, контрола и 

исправка, тонско или оптичко снимање, издвајање записника и обавештења) 

66. Достављање писмена у кривичном поступку (општа правила за достављање) 

67. Достављање писмена у кривичном поступку (посебна правила за достављање) 

68. Појам доказа и доказивања 

69. Предмет доказивања 

70. Подела доказа 

71. Терет доказивања и оцена доказа 

72. Увиђај  

73. Реконструкција 

74. Доказивање исправама 

75. Саслушање окривљеног (општа правила и поступак саслушања окривљеног) 

76. Признање окривљеног, суочење и препознавање лица и предмета 

77. Појам сведока, предмет и значај исказа сведока, изузеће сведока 

78. Искључење и ослобођење од дужности сведочења 

79. Права и дужности сведока у кривичном поступку 



80. Поступак испитивања сведока, суочење и препознавање 

81. Заштита сведока 

82. Појам, предмет и врсте вештачења 

83. Положај вештака у кривичном поступку (права и дужности) 

84. Ток вештачења 

85. Налаз и мишљење вештака и доказна вредност вештачења 

86. Стручни саветник 

87. Вештачење телесних повреда 

88. Вештачење леша 

89. Психијатријско вештачење 

90. Узимање узорака 

91. Провера рачуна и сумњивих трансакција 

92. Претресање стана и других просторија 

93. Претресање лица 

94. Привремено одузимање предмета 

95. Општа правила о посебним доказним радњама 

96. Тајни надзор комуникација 

97. Тајно праћење и снимање 

98. Симуловани послови 

99. Рачунарско претраживање података 

100. Комтролисана испорука 

101. Прикривени иследник 

102. Појам, врста и структура судских одлука 

103. Поступак доношења судских одлука 

104. Правноснажност, извршност и извршење судских одлука 

 

ПОСЕБНИ ДЕО 

1. Појам, предмет, задатак и основне карактеристике предистражног поступка 

2. Кривична пријава 

3. Јавни тужилац као субјекат предистражног поступка 

4. Полиција као субјекат предистражног поступка 

5. Прикупљање обавештења и полицијско хапшење 

6. Задржавање на месту извршења кривичног дела и доказне радње полиције 

7. Саслушање осумњиченог 

8. Судија за претходни поступак као субјекат предистражног поступка 

9. Појам, задатак и основне карактеристике истраге 

10. Покретање истраге 

11. Субјекти и радње у истрази 

12. Присуствовање доказним радњама у истрази 

13. Прикупљање доказног материјала и предузимање доказних радњи у корист одбране 

14. Проширење, прекид и окончање истраге 

15. Одржавање реда и приговор због неправилности у истрази 

16. Подизање оптужнице 

17. Поступање са оптужницом (одговор на оптужницу и испитивање оптужнице) 

18. Одлуке суда поводом испитивања оптужнице 

19. Споразум о признању кривичног дела (субјекти, форма и процесни тренутак 

закључења споразума) 



20. Садржина споразума о признању кривичног дела 

21. Одлучивање о споразуму о признању кривичног дела 

22. Споразум о сведочењу окривљеног (основне карактеристике и садржина споразума) 

23. Одлуке суда поводом споразума о сведочењу окривљеног 

24. Споразум о сведочењу осуђеног (основне карактеристике и садржина споразума) 

25. Одлуке суда поводом споразума о сведочењу осуђеног 

26. Припремно рочиште 

27. Одређивање главног претреса 

28. Појам, задатак и карактеристике главног претреса 

29. Руковођење главним претресом 

30. Претпоставке за одржавање главног претреса 

31. Ток главног претреса (фазе главног претреса) 

32. Доказни поступак  

33. Завршне речи 

34. Одлагање и прекидање главног претреса и одбацивање оптужнице 

35. Записник о главном претресу 

36. Одржавање реда на главном претресу и заштита угледа суда и учесника у поступку 

37. Појам и врсте пресуда 

38. Поступак доношења пресуде  

39. Појам, задатак и врсте правних лекова 

40. Жалба против првостепене пресуде (субјекти, рокови и садржина жалбе) 

41. Битне повреде одредаба кривичног поступка 

42. Повреда кривичног закона, погрешно иил непотпуно утврђено чињенично стање, 

неправилна одлука о кривичној санкцији и о другим питањима 

43. Поступак по жалби на првостепену пресуду 

44. Одлуке другостепеног суда по жалби 

45. Жалба на пресуду другостепеног суда и жалба на решење 

46. Понављање кривичног поступка 

47. Захтев за заштиту законитости 

48. Скраћени кривични поступак (појам, покретање и контрола оптужног акта) 

49. Заказивање главног претреса, главни претрес и доношење пресуде у скраћеном 

кривичном поступку 

50. Притвор и жалба на првостепену пресуду у скраћеном кривичном поступку 

51. Рочиште за изрицање кривичне санкције (мандатни поступак) 

 

 

 

 

 

 

 

 


