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 Почетком 2003. године у издању Полицијске академије из Београда 

изашла је књига проф. др Милана Милошевића и Александра Бошковића под 

насловом ''Приручник за кривично процесно право''. Рецензију ове књиге 

извршио је проф. др Чедомир Стевановић, редовни професор Правног факултета 

у Нишу.  

 Књига је обима 260 страна и подељена је на пет делова, с тим што су 

прва дела подељена на неколико глава. 

 Први део, од 1-79 стране, садржи пет глава и носи наслов ''Одабрани 

појмови, институти и решења кривичног процесног права''. У првој глави се 

разматра питање извора и развоја кривичног процесног права, са посебним 

освртом на актуелне реформе које су извршене у  кривичном процесном 

законодавству. Друга глава носи назив ''Појам, врсте и ток кривичног поступка'' 

и овде се разматрају питања која се односе пре свега на појам кривичног 

поступка, као и његове врсте и сам ток. У тексту је указано на два потпуно нова 

кривична поступка, а то су поступци за изрицање кривичних санкција без 

главног претреса. У трећој глави која носи назив ''Радње доказивања'' свестрано 

су обрађене све радње доказивања предвиђене одредбама ЗКП. У четвртој глави 

под називом ''Мере за обезбеђење присуства субјеката и за несметано вођење 

поступка'' се анализирају мере којим се обезбеђује присуство пре свега, 

окривљеног, у кривичном поступку, уз посебан осврт на притвор као 

најрадикалнију меру. Најзад, у петој глави под називом ''Кривични списи'' 

разматрају се основна правила која се тичу састављања записника и службених 

бележака, као и питања њиховог достављања и разматрања од стране надлежних 

органа. 

 Други део, од 79-129 стране, садржи три главе  и носи назив ''Полиција у 

преткривичном и кривичном поступку''. У овом делу су практично обрађена сва 
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питања која се тичу овлашћења органа унутрашњих послова у преткривичном  и 

кривичном поступку према одредбама ЗКП. У првој глави под насловом 

''Процесни положај и функције органа унутрашњих послова'' се разматрају 

општа питања везана за појам и процесни положај, као и делатност органа 

унутрашњих послова у преткривичном и кривичном поступку. Друга глава под 

насловом ''Кривична пријава и овлашћења органа унутрашњих послова у 

преткривичном поступку'' детаљно разматра сва питања која се односе на 

покретање преткривичног поступка, потражне делатности у преткривичном 

поступку, као и сва остала која се односе на питање овлашћења органа 

унутрашњих послова у преткривичном поступку. Трећа глава се бави 

проблематиком везаном за делатност органа унутрашњих послова у посебним 

поступцима. 

 Трећи део ове књиге, од 129-179 стране, носи назив ''Обрасци које 

полиција користи приликом спровођења Законика о кривичном поступку са 

објашњењима''. Као што сам назив овог дела показује, у њему су представљени 

попуњени обрасци које полиција користи приликом вршења својих овлашћења 

према ЗКП и праћени су  адекватним упутством за употребу.  

 Четврти део ''Кривични догађаји са задацима за практично поступање'', 

од стране 179-195, јесте скуп одређених кривичнопроцесних ситуација које су, 

пре свега, везане за поступање овлашћених службених лица у преткривичном и 

кривичном поступку и које треба да допринесу бољем разумевању ове материје. 

 На крају, пети део чине ''Прилози'' од стране 195-260 у којем су дати 

изводи одређених закона и то: Законика о кривичном поступку, са наглашењем 

посебних одредби о поступку за кривична дела организованог криминала, 

Закона о јавном тужилаштву Републике Србије, Закона о уређењу судова 

Републике Србије, Закона о судијама Републике Србије, Закона о организацији 

и надлежности државних органа у сузбијању организованог криминала и Закона 

о сарадњи Савезне Републике Југославије са Међународним трибуналом за 

кривично гоњење лица одговорних за тешка кршења међународног 

хуманитарног права почињена на територији бивше Југославије од 1991. године.  

 Овај приручник намењен је првенствено студентима Полицијске 

академије у циљу лакшег савладавање материја из кривично процесног права. 

Томе је прилагођена и садржина и начин обраде појединих питања везаних за 

кривични поступак, а посебна пажња посвећена је управо улози органа 
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унутрашњих послова у овом поступку. У том смислу посебну вредност књизи 

дају њен трећи и четврти  део  у којима су веома прегледно дата упутства за 

практично поступање органа унутрашњих послова у преткривичном и 

кривичном поступку праћена одговарајућим обрасцима који се примењују 

приликом обављања одређених потражних и истражних радњи. Такође, 

студентима као и другим заинтересованима од велике користи може бити и пети 

део књиге у коме је дат преглед свих извора кривично процесног права, како 

унутрашњих, тако и међународних.   

Приручник се појављује у моменту када су се десиле, или се још увек 

дешавају, крупне промене у нашој кривично процесној регулативи. Ту се пре 

свега мисли на доношење новог Законика о кривичном поступку, који је већ 

доживео и прве измене, као и пакета правосудних закона. Сви ови закони уносе 

читав низ новина у наше кривично процесно право које још увек нису добиле 

одговарајућу научну и уџбеничку обраду. Стога појава овог приручника на 

известан начин попуњава празнину која постоји у овој области, нарочито кад је 

у питању помоћна уџбеничка литература.  

Зато ће намена ове књиге сигурно бити знатно шира него што је то само 

помоћ студентима Полицијске академије у изучавању кривично процесног 

права. Она може бити од велике користи не само онима који изучавају кривично 

процесно право и теоријски се баве његовим проблемима, већ и свима онима 

који га практично примењују у свакодневном раду. Томе сигурно доприносе, 

поред важности и актуелности обрађиване материје, и неспорни педагошки и 

научни квалитети приручника. Он се одликује добро постављеном 

систематиком и правилно одабраном методологијом излагања материје која је 

прилагођена намени приручника. Језик и стил којим је приручник написан су 

јасни и разумљиви, што такође доприноси широким могућностима његове 

практичне примене.   

 Због свих наведених квалитета ''Приручник за кривично процесно право'', 

аутора проф. др Милана Милошевића и Александра Бошковића можемо 

препоручити свима онима који се теоријски или практично баве проблемима 

кривично процесног права. 
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