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Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови
2 2 1

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

8 писмени испит
7 усмени испит 50

20
15

Стицање способности за дубљим разумевањем питања доказа и доказивања у кривичном и грађанском поступку. Стицање 
способност сагледавања и критичке анализе проблема у вези са доказивањем, њиховог оцењивања у маси различитих 
теоријских поставки и спровођење критичке и рефлективне анализе судске праксе кривичних и грађанских судова. Стицање 
способности за упоредно правну анализу правила и стандарда доказивања.

Садржај предмета
Појам доказа, појам доказног основа, појам доказног средства, врсте доказа и доказног средства, докази у кривичном 
праву, докази у грађанском праву,  извори доказа, доказне радње, терет доказивања, прикупљање и обезбеђивање 
доказа, презентовање доказа пред судом, стандарди доказивања, модели извођења доказа и оцена доказа у кривичном и 
грађанском поступку, степен вероватноће и оцена доказа у кривичном и грађанском поступку. Правила доказивања у 
европско континенталном и англосаксонском правном систему.

С. Соковић, Вештачење као доказ у кривичном поступку, Правни факултет, Крагујевац, 1997. године.

С. Хамзабеговић, Доказивање у парници, Универзитетска књига, Бихаћ, 2013. 

ПРАВО 

Испуњење предиспитних обавеза

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Савладавањем наставе из овог предмета студенти ће бити способни да примене стечена знања о различитим
врстама доказа и стандардима доказивања,  да реализују стечена знање о законским правилима и практичним вештинама у 
пракси. Поред тога студенти ће разумети правила која регулишу прихватљивост, односно неприхватљивост доказа и 
располаже вештином извођења и презентовања доказа пред судом.

Практична настава је комплементарна теоријској. Студентима ће се појашњавати појмови из 
наставних јединица на конкретним примерима, а студенти ће сами дискутовати о одређеним 
проблемима који ће уз помоћ наставника бити решавани корз практичне примере и разраде 
студија случаја. 

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Спецификација предмета за књигу предмета

Примењује се вербално-текстуална метода, илустративно-демонстративна метода 

Литература
М. Дамашка, Доказно право у казненом поступку: орис нових тенденција, Правни факултет у  Загребу, 2001.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Мастер академске студије другог нивоа
Доказно право

Студијски програм 
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета
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