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ИСПИТНА ПИТАЊА 
(први део) 

 
1. Појам, предмет и задатак кривичног процесног права 
2. Изворикривичногпроцесногправа 
3. Важење кривичног процесног права у времену  
4. Важење кривичног процесног права у простору 
5. Важење кривичног процесног права у односу на лица  
6. Тумачење кривичног процесног права  
7. Појам и врсте кривичног поступка, ток редовног кривичног поступка  

(сумарни приказ) 
8. Оптужни (акузаторски), истражни (инквизиторски) и савремени (мешовити)  

кривични поступак 
9. Појам, настанак и развој начела кривичног процесног права; сума и класификација  

начела кривичног процесног права 
10. Начело официјелности кривичног гоњења 
11. Начело легалитета кривичног гоњења 
12. Начело оптужбе (акузаторности)  
13. Начело истине 
14. Начело непосредности  
15. Начело усмености 
16. Начело јавности  
17. Начело расправности (контрадикторности) 
18. Начело вођења кривичног поступка на језику који jey службеној употреби у суду 
19. Начело суђења у разумном року  
20. Начело заштите личне слободе 
21. Појам, основна обележја и класификација кривичнопроцесних субјекатa 
22. Начела кривичнопроцесних субјеката (начело одељености кривичнопроцесних  

функција и начело ne bis in idem) 
23. Појам суда и кривичног суд, уређење и организација судова 
24. Начело независности суда и судије, начело зборности рада суда, начело учешћа  

грађана у суђењу и начело вишестепености одлучивања 
25. Појам и врсте надлежности кривичног суда 
26. Стварна и функционална надлежност кривичног суда 
27. Месна надлежност кривичног суда: појам, врсте и редовне месне надлежности 
28. Ванредне месне надлежности 
29. Сукоб надлежности 



30. Спајање и раздвајање кривичног поступка 
31. Појам, задатак и врсте изузећасудије, обавезно изузеће (искључење) и факултатив-
но  

изузеће судије 
32. Поступак за изузеће и распрострањеност установеизузећа 
33. Пружање правне и друге помоћ 
34. Судијско особље и правосудна управа  
35. Појам, основна обележја и врсте кривичнопроцесних странака 
36. Појам, прописи о организацији и порекло јавног тужилаштва; уређење и  

организација јавног тужилаштва, начела уређења јавног тужилаштва  
37. Надлежност, изузеће и имунитетска права јавног тужиоца 
38. Положај јавног тужиоца у кривичном поступку  
39. Сарадници јавног тужиоца 
40. Појам и својства оштећеног у кривичном поступку 
41. Оштећени као приватни тужилац 
42. Оштећени као субјекат присиљавања јавног тужиоца на предузимање, односно 

настављање кривичног гоњења 
43. Оштећени као тужилац 
44. Предлог за кривично гоњење 
45. Оштећени с имовинскоправним захтевом 
46. Оштећени као сведок  
47. Законски заступници и пуномоћници оштећеног 
48. Појам и основна обележја окривљеног, претпоставка невиности окривљеног 
49. Положај окривљеног у кривичном поступку 
50. Појам, врсте и општа правила у примени мера за обезбеђење присуства окривљеног 

и несметано вођење кривичног поступка  
51. Позив  и довођење 
52. Забрана прилажења, састајања или комуницирања са одређеним лицем и 
посећивања  

одређених места  
53. Забрана напуштања боравишта  
54. Јемство 
55. Појам, општа правила о притворуи правна природа притвора 
56. Основи за одређивање притвора  
57. Надлежност за одређивање притвора и трајање притвора 
58. Поступање са притвореницима 
59. Појам браниоца и начин правног регулисања бранилачке функције;  

садржина и врсте одбране 
60. Факултативна стручна одбрана и обавезна одбрана; одбрана сиромашног као  

посебан вид стручне одбране 
61. Заједнички бранилац и више бранилаца једног окривљеног 
62. Права и дужности браниоца у кривичном поступку и престанак бранилачке функ-
ције  
 

(други део) 
 



63. Појам, опште одлике, начела извођења и врсте кривичнопроцесних радњи 
64. Појам, циљ и врсте рокова и термина у кривичном поступку 
65. Рачунање, почетак и завршетак рокова, последице прекорачења рока 
66. Restitutioinintegrum 
67. Појам и врсте трошкова кривичног поступка 
68. Накнада трошкова 
69. Одлука о трошковима 
70. Поднесци у кривичном поступку 
71. Записници у кривичном поступку 
72. Достављање писмена 
73. Разматрање списа  
74. Појам, предмет и значај доказа у кривичном поступку 
75. Доказивање, подела доказа, терет пружања доказа, оцена доказа  
76. Увиђај 
77. Увиђај лица, ствари и места  
78. Реконструкција кривичног догађаја 
79. Саслушање окривљеног 
80. Испитивање сведока 
81. Вештачење  
82. Посебни случајеви вештачења  
83. Исправе 
84. Узимање узорака  
85. Провера рачуна и сумњивих трансакција 
86. Претресање стана и лица 
87. Привремено одузимање предмета 
88. Посебне доказне радње (Опште напомене) 
89. Тајни надзор комуникације  
90. Тајно праћење и снимање  
91. Симуловани послови 
92. Рачунарско претраживање података  
93. Контролисана испорука  
94. Прикривени иследник  
95. Појам, врсте и структура судских одлук 
96. Доношење судских одлука 
97. Правноснажност и извршност судских одлука 
 

(трећи део) 
 

98. Појам, задатак и основне карактеристике предистражног поступка 
99. Кривична пријава 
100. Други начини сазнавања за кривично дело и извршиоца  
101. Уопште о субјектима и радњама у предистражном поступку 
102. Јавни тужилац у предистражном поступку 
103. Полиција као субјект предистражног постука 
104. Саслушање осумњиченог 
105. Судија за предходни поступак као субјекат предистражног поступка 



106. Појам, задатак, основне карактеристике и покретање истраге 
107. Субјекти и радње у истрази, отвореност истраге, прикупљање доказа и материјала  
 укорист одбране у истрази 
108. Проширење истраге, прекид и настављање прекинуте истраге, окончање истраге  
109. Одржавање реда у истрази, приговор због неправилности у истрази 
110. Оптужење (опште напомене), подизање оптужнице  
111. Поступак са оптужницом 
112. Испитивање оптужнице 
113. Непосредно оптужење 
114. Споразум опризнању кривичног дела 
115. Споразум о сведочењу окривљеног 
116. Споразум о сведочењу осуђеног 
117. Појам и задатак припремања главног претреса  
118. Припремно рочиште 
119. Одређивање главног претреса, позивање странака и других лица на главни претрес,  

испитивање сведока или вештака ван главног претреса, одређивање допунских 
судија  

120. Појам и задатак главног претреса, руковођење главним претресом  
121. Претпоставке за одржавање главног претреса 
122. Ток главног претреса 
123. Извођење доказа ван главног претреса 
124. Завршне речи 
125. Измена, проширење и подношење нове оптужнице 
126. Одлагање и прекидање главног претреса 
127. Записник о главном претресу,  
128. Одржавање реда на главном претресу и заштита угледа суда иучесника у поступку,  

ивршење кривичног дела на главном претресу 
129. Појам и врсте пресуде  
130. Однос пресуде и оптужбе 
131. Изрицање и објављивање пресуде 
132. Писмена израда, достављање и исправљање пресуде и упућивање оптуженог на  

издржавање казне затвора по изрицањупрвостепене пресуде 
133. Појам, задатак, врсте и опште одлике правних лекова 
134. Забрана reformatioinpeius и институтbeneficiumcohaesionis 
135. Појам жалбе и субјекти права на жалбу против првостепене пресуде 
136. Основи за изјављивање жалбе 
137. Рок за изјављивање жалбе, одрицање и одустајањеод жалбе против 

првостепене пресуде 
138. Садржај жалбе против првостепене пресуде 
139. Поступак по жалби  
140. Границе испитивања првостепене пресуде и одлуке другостепеног суда по жалби 
141. Жалба против другостепене пресуде 
142. Жалба на решење  
143. Понављања кривичног поступка 
144. Захтев за заштитут законитости 
145.  Скраћени кривични поступак 



146. Рочиште за изрицање кривичне санкције  
147. Поступак према малолетницима  
148. Поступци за остваривање права лица неосновано лишеног слободе 

или неосновано осуђеног лица 
149. Поступак за пуштање на условни отпуст 
150. Поступак за рехабилитацију 
151. Поступак за престанак мере безбедности или правне последице осуде  
152. Поступак за одузимање имовинске користи 
153. Поступци за преиначење правноснажне пресуде 
154. Поступци за издавање потернице и објаве 
 
 


