
Студијски програм: Мастер академске студије форензике 

Врста и ниво студија: Дипломске академске студије (мастер), други ниво 

Назив и шифра предмета: УВОД У СУДСКИ ГРАЂАНСКИ ПОСТУПАК; О-01 

Наставник: др Марко Кнежевић 

Статус предмета: oбавезан 

Број ЕСПБ: 8 

Услов: Нема 

Циљ предмета  

Стицање основних знања о грађанским судским поступцима, нарочито о процесу формирања чињеничне 
подлоге за одлучивање суда,  што је услов за упознавање и разумевање улоге и задатака судских вештака у 
грађанским судским поступцима као примарни циљ предмета.  

Исход предмета  

Након завршеног курса студент је у стању да:  

1. примењује стечена знања и вештине за успешно обављање дужности судских вештака у грађанским 
судским поступцима;   

2. остварује права и извршава обавезе судског вештака у грађанском судском поступку;  

3. правилно бира метод и поступа приликом израде налаза и мишљења. 

Садржај предмета 

Теоријска настава: Појам и врсте грађанског судског поступка; Извори грађанског процесног права; 
Основе парничног поступка: појам, циљ, ток, субјекти и начела поступка; Формирање чињеничне подлоге 
за пресуђење: подела правних и чињеничних питања, зависност од важећег начела за сакупљање процесне 
грађе, слободна оцена доказа; Појам и улога вештака; Потреба за вештачењем; Способност бити вештак; 
Одређивање вештака; Израда налаза и мишљења вештака: едициона дужност странака и трећих лица, 
проблем принудног лекарског прегледа странке, налаз и мишљење вештака; Дужности вештака и 
одговорност вештака; Право на награду вештака.   

 

Практична настава: Преглед и обрада судске праксе поводом питања која се односе на вештачење; 
Симулације суђења; Писање налаза и мишљења; Посета рочиштима у судовима.  

Литература  

1. Кеча, Ранко, Грађанско процесно право, 10. издање, Београд (2015) (одабране партије) 

2. Кнежевић, Марко, Стоматолог као сведок и вештак у судским поступцима, Парнични поступак, у: 
Селаковић, Срећко (ур.), Судска стоматологија, Београд (2013), 54-65 
Број часова активне наставе 

5 (75) 

Теоријска настава:  

3 (45) 

Практична настава:  

2(30) 

Методе извођења наставе 

Предавања, вежбе, индивидуалне и колективне консултације, семинарски часови, симулација суђења и 
одлазак на рочишта у суд. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 30 писмени испит  

практична настава 10 усмени испт 70 

 


