Студијски програм: Мастер академске студије форензике
Врста и ниво студија: Дипломске академске студије (мастер), други ниво
Назив и шифра предмета: УВОД У СУДСКИ КРИВИЧНИ ПОСТУПАК; О-02
Наставник: Др Татјана Бугарски, ванредни професор
Статус предмета: обавезан
Број ЕСПБ: 8
Услов: Нема
Циљ предмета:
Циљ овог предмета је да студенти стекну основна знања о кривичним судским поступцима, а посебно о
доказним радњама релевантним за поступање форензичара, правилима кривичног поступка и
криминалистике у вези са извођењем доказних радњи, као и правима и обавезама учесника у поступку.
Исход предмета:
Након завршеног курса студент је у стању да:
1. примењује стечена теоријска знања и практичне правне вештине потребне за поступање у својству
судских вештака у кривичном поступку, као и криминалистичког техничара у предистражном поступку и у
кривичном поступку (у истрази и на главном претресу);
2. правилно примењује остала сазнања из области форензичких наука у судском кривичном поступку.
Садржај предмета:
Теоријска настава: Извори кривичног процесног права; Појам и врсте кривичног поступка; Основни
појмови кривичног процесног права (појам, циљ, предмет, субјекти и начела кривичног поступка);
Архитектоника (фазе) општег кривичног поступка; Доказивање у кривичном поступку (начела, предмет
доказивања, поједина доказна средства); Увиђај и реконструкција догађаја; Вештачење (појам и улога
вештака; потреба за вештачењем; способност вештака; права и обавезе вештака; организовање вештачења;
извођење вештачења; налаз и мишљење вештака; посебне врсте вештачења); Стручни саветник; Узимање
узорака (узимање биометријских узорака; узимање узорака биолошког порекла; узимање узорака за
форензичко-генетичку анализу); Друге доказне радње.
Практична настава: писање поднесака (записник о увиђају, наредба о вештачењу, наредба за узимање
узорака, налаз и мишљење вештака); симулација појединих доказних радњи (увиђај, вештачење, узимање
узорака); преглед и обрада судске праксе.
Литература:
Обавезна литература
1. М. Шкулић, Т. Бугарски, Кривично процесно право, Нови Сад 2015. (одабрана поглавља)
Допунска литература
1. С. Селаковић (ур.), Судска стоматологија, Београд 2013. (одабрана поглавља)
2. Т. Бугарски, Доказне радње у кривичном поступку, Нови Сад 2015. (одабрана поглавља)
З. Закон о судским вештацима („Сл.гласник РС“ бр. 44/2010)
Број часова активне наставе:
5 (75)

Теоријска настава:
3 (45)

Практична настава:
2 (30)

Методе извођења наставе: Предавања, интерактивна настава, индивидуалне и колективне консултације,
практични део наставе (писање поднесака, симулација појединих доказних радњи, решавање хипотетичких
случајева)
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Предиспитне обавезе

Завршни испит

поена

активност у току предавања

30

усмени/писмени испит

70

практична настава

10

