Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм
ПРАВО
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Основне академске студије првог нивоа
Назив предмета
Кривично право - посебни део
Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ
5 Статус предмета (обавезни/изборни)
Обавезни
Услов
Испуњење предиспитних обавеза
Упознавање студената са најважнијим кривичним делима, са становишта важећег Кривичног
Циљ
Законика у Републици Србији.
предмета
Развијање способности самосталне теоријске и нормативне анализе и познавања законских
Исход
обележја појединихи кривичних дела, познаванје основне криминано -политичке подлоге,
предмета
одређених нормативних решенја и оспособљавање за рад у правосуђу.
Садржај предмета
Кривична дела поротив живота и тела, слободе и права човека и грађанина; части и угледа; полне слободе;
брака и породице; интелектуалне својине; привреде; имовине; здравља људи; животне средине; опште
сигурности људи и имовине; безбедности јавног саобраћаја; рачунарских података; уставног уређења и
безбедности Републике Србије; државних органа, правосуђа, јавног реда и мира; службене дужности,
човечности и других добара заштићених међународним правом).

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

Обухвата: обуку студената за анализу елемената кривичног дела, присуствовање претресима на
суду и писмену израду опужница и пресуда
З. Стојановић, Н. Делић, Кривично право: посебни део, Правни факултет, Београд, 2014. године

В. Ђурђић, Д. Јовашевић, Кривично право: посебни део, Правни факултет, Ниш, 2013. године
Н. Мрвић-Петровић, Кривично право:посебни део, Правни факултет Универзитета
Унион:Службени гласник, Београд, 2016. године

4 М. Јовић, Кривично право: посебни део - скрипта 1, Универзитет у Новом Пазару, Нови Пазар, 2011. године
5 Ђ. Ђорђевић, Кривично право - посебни део, Криминалитичко-полицијска академија:Службени
гласник, Београд, 2014. године
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

