
 

 

 
Студијски програм: Основне академске студије - Студије наука безбедности 

Назив предмета: Кривично право 

Наставници : Др Младен М. Милошевић, ванредни професор; мс Јована Бановић, сарадник у настави                                                                                      

Статус предмета: Обавезан предмет / теоријско-методолошки (ТМ) 

Број ЕСПБ: 7 

Услов: Положен испит из наставног предмета Правни основи безбедности 

Циљ предмета 

Циљ наставе из предмета Кривично право је упознавање студената са основним појмовима општег и 

посебног дела науке кривичног права и кривичним законодавством Републике Србије. Циљ предмета је 

да се студентима пренесу знања о изворима и начелима кривичног права, карактеристикама кривичног 

законодавства и институтима којима су регулисана најважнија кривичноправна питања. Садржај 

предмета је конципиран тако да студентима пружи основна и темељна знања о кривичном делу, 

кривичним санкцијама, основама за искључење кривичног дела и условима кривичне одговорности, 

стадијумима у извршењу кривичног дела и законским описима одређеног броја кривичних дела. Циљ 

предмета је и да се кроз проучавање законских решења, теоријских ставова, судске праксе и појединих 

упоредноправних института, студенти оспособе за самостално тумачење и примену кривичноправних 

норми.  

Исход предмета  

Способност за практичну примену кривичноправних норми на конкретне кривичне догађаје. Студенти ће 

упознати основне појмове и институте кривичног права, разумети место и улогу ове правне гране у 

правном систему и њен однос са сродним гранама права и оспособити се за правилно разумевање 

феномена кривичног дела, одговорности и санкције. Компетенције након успешног изучавања садржаја 

предмета се простиру и на разумевања односа кривичног дела, прекршаја и привредног преступа, 

упознавање са основима искључења кривичног дела и условима за утврђивање одговорности учиниоца, 

увиђање разлике између извршиоца и саучесника, познавање стадијума у остварењу кривичног дела, 

времена и места извршења, правне природе саучесништва и других најважнијих института општег дела 

кривичног права. Исход учења овог предмета се огледа и у упознавању законских описа одабраних 

кривичних дела, односно разумевању њихових субјективних и објективних обележја. Студенти се 

оспосабљавају за разумевање и примену општег и посебног дела кривичног права и тумачење 

кривичноправних норми кроз проучавање законских решења, судске праксе и упоредног права. 

Садржај предмета 

 

Теоријска настава 

У оквиру општег дела Кривичног права основне тематске области су појам, предмет и извори 

(унутрашњи и међународни акти и њихов правни однос), општи појам кривичног дела, 

(конкретизација начела законитости, iter criminis, саучесништво, стицај), општи појам кривице, 

конститутивни елементи (урачунљивост, виност, облици виност и умишљај и нехат) заблуда, и 

кривичне санкције (појам, врсте, систем казни, упоредноправна компарабилност). Посебни део учи о 

систему појединачних кривичних дела и њиховом груписању. Анализирају се најважнија кривична дела 

из изабраних поглавља (против живота и тела, човечности и међународног права,имовине,против 

државног уређења итд.). 

 

Практична настава 

Предмет је теоријског типа, па се практична настава односи на вежбе типа анализе кривично правних 

норми, међународних аката и њихово поређење, анализе случајева из судске праксе, изабраних 

проблема за разумевање термина и појмова и анализе бића кривичних дела. 
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Број часова активне наставе: 
4/60 

Теоријска настава: 3/45 Практична настава: 1/15 

Методе извођења наставе 

Предавања, вежбе, семинари, презентације, консултације. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 5 писмени испит 30 

практична настава 15 усмени испит 20 

колоквијум-и 1х30 ..........  

семинар-и    

 




