Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм
ПРАВО
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Основне академске студије првог нивоа
Назив предмета
Кривично право
Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ
8 Статус предмета (обавезни/изборни)
Обавезни
Услов
Испуњење предиспитних обавеза
Упознавање студената са основним појмовима из кривичног права, посебно са појмом кривичног
дела и кривичне одговорности, затим са основним институтима кривичног права (умишљај,
нехат, правна и стварна заблуда). Нагласити значај кривичних санкција на плану борбе против
Циљ
криминалитета и њихову индивидуализацију према личности учиниоца.
предмета
Оспособљеност студената да разумеју значај кривичног права за правну стабилност и правну
сигурност грађана, успостављање друштвеног реда и очување основних друштвених вредности.
Исход
Студенте мотивисати да схвате значај кривичног правосуђа у сузбијању криминалитета као
предмета
друштвеног зла.
Садржај предмета

Теоријска
настава
Практична
настава
(вежбе,
ДОН,
студијски
истраживачки рад)
Литература
1
2
3

Појам кривичног права; основна начела кривичног права, развој кривичног права; извори кривичног права;
однос кривичног права са сродним наукама; појам кривичног дела; кривица, основи искључења кривице;
припремање и покушаје кривичног дела, саучесништво, стицај кривичних дела, кривичне санкције, појам и
врсте казне и одмеравање казне; условна осуда и судска опомена; мере безбедности; посебне одредбе о
малолетницима; застарелост и рехабилитација.

Обухвата: обуку студената за анализу елемената кривичног дела, анализа случајева из праксе,
провера знања на решавању случајева.
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З. Стојановић, Кривично право - општи део, Правни факултет, Београд, 2016.
Н. Мрвић-Петровић, Кривично право: општи део, Правни факултет Универзитета Унион:
Службени гласник, Београд, 2014. године
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Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе
ДОН
Студијски истраживачки рад
Остали часови
2
2
Методе
извођења
Примењују се вербално-текстуална и илустративно-демонстративна метода, метода израде
наставе
реферата, семинарских радова и пројеката, као и метода „корак по корак".
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
поена
активност у току
предавања
8 писмени испит
практична настава
7 усмени испит
колоквијуми
20
семинари
15

50

