
 

 

КРИВИЧНО ПРОЦЕСНО ПРАВО 

- испитна питања - 

 

ОПШТИ ДЕО 

 

1. Појам, предмет и задатак кривичног процесног права 

2. Извори кривичног процесног права 

3. Важење кривичног процесног права  

4. Тумачење кривичног процесног права 

5. Појам и врсте кривичног поступка 

6. Ток редовног кривичног поступка 

7. Однос кривичног процесног права и других грана права и научних дисциплина 

(уставног права, кривичног права и криминологије) 

8. Однос кривичног процесног права и других грана права и научних дисциплина 

(пенологије, криминалистике, судске психологије и судске медицине) 

9. Начело официјелности и легалитета кривичног гоњења 

10. Начело оптужбе (акузаторности) и истине 

11. Начело непосредности, усмености и јавности  

12. Начело расправности (контрадикторности), заштите личне слободе и суђења у 

разумном року 

13. Појам, основна обележја и класификација кривичнопроцесних субјеката 

14. Начела кривичнопроцесних субјеката 

15. Појам суда и кривичног суда и уређење и организација судова 

16. Начела уређења, организације и функционисања кривичног суда 

17. Стварна,  месна и функционална надлежност кривичног суда 

18. Сукоб надлежности и спајање и раздвајање кривичног поступка 

19. Изузеће судија 

20. Појам, уређење и организација Јавног тужилаштва 

21. Начелa уређења јавног тужилаштва 

22. Надлежност, изузеће и имунитет јавног тужиоца 

23. Положај и улога јавног тужиоца у кривичном поступку 

24. Појам и својства оштећеног у кривичном поступку 

25. Оштећени као приватни тужилац 

26. Оштећени као субјект присиљавања Јавног тужиоца на предузимање (настављање) 

кривичног гоњења 

27. Оштећени као тужилац 

28. Оштећени са имовинскоправним захтевом 

29. Појам, основна обележја и положај окривљеног у кривичном поступку 



 

 

30. Мере за обезбеђење присуства окривљеног и несметано вођење кривичног поступка 

(позив и довођење) 

31. Забрана прилажења, састајања или мкомуницирања са одређеним лицима 

32. Забрана напуштања боравишта и Забрана напуштања стана (кућни притвор) 

33. Јемство 

34. Притвор (основи за одређивање и трајање притвора) 

35. Притвор ( Надлежност за одређивање притвора и поступање са притвореницима) 

36. Бранилац ( факулттативна и обавезна стручна одбрана) 

37. Бранилац (Права и дужности браниоца и престанак бранилачке функције) 

38. Рокови и термини у кривичном поступку 

39. Повраћај у пређашње стање 

40. Трошкови кривичног поступка 

41. Поднесци и записници у кривичном поступку 

42. Увиђај 

43. Реконструкција кривичног догађаја 

44. Саслушање осумњиченог 

45. Саслушање окривљеног 

46. Испитивање сведока 

47. Вештачење 

48. Узимање узорака 

49. Провера рачуна и сумњивих трансакција 

50. Исправе 

51. Претресање стана и лица 

52. Привремено одузимање предмета  

53. Појам, врсте, структура и доношење судских одлука 

 

ПОСЕБНИ ДЕО 

 

1. Предистражни поступак (појам, задатак и основне карактеристике и кривична пријава) 

2. Предистражни поступак (субјекти и радње) 

3. Јавни тужилац у предистражном поступку 

4. Полиција као субјекат предистражног поступка 

5. Судија за претходни поступак као субјекат предистражног поступка 

6. Истрага (покретање и субјекти) 

7. Истрага (проширење, прекид и окончање) 

8. Прикупљање доказа и материјала у корист одбране 

9. Подизање, испитивање и поступак са оптужницом 

10. Непосредно оптужење 

11. Споразум о признању кривичног дела 



 

 

12. Споразум о сведочењу окривљеног 

13. Споразум о сведочењу осуђеног 

14. Појам и задатак припремање главног претреса 

15. Припремно рочиште 

16. Позивање странака и других лица, издвајање незаконитих доказа и испитивање 

сведока и вештака ван главног претреса 

17. Главни претрес (појам, задатак и руковођење) 

18. Главни претрес (претпоставке за одржавање, одлагање, прекидање и ток) 

19. Доношење пресуде 

20. Појам, задатак и врсте правних лекова 

21. Жалба на пресуду првостепеног суда (појам, субјекти, рокови и садржај жалбе) 

22. Основи побијања пресуде и поступак по жалби на пресуду првостепеног суда 

23. Одлуке другостепеног суда по жалби 

24. Жалба на пресуду другостепеног суда и жалба на решење 

25. Захтев за понављање кривичног поступка 

26. Захтев за заштиту законитости 

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

притвор у скраћеном кривичном поступку) 

28. Заказивање главног претреса, главни претрес и доношење пресуде 

29. Основне одлике поступка према малолетницима 

30. Покретање и контрола покретања поступка према малолетницима и припремни 

поступак 

31. Поступак пред већем за малолетнике и одлуке већа за малолетнике 

32. Правни лекови у поступку према малолетницима 


