Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм
ПРАВО
Изборно подручје (модул)
Изборна корпа 8
Врста и ниво студија
Основне академске студије
Назив предмета
Организовани криминал
Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ
6 Статус предмета (обавезни/изборни)
Услов
Испуњење предиспитних обавеза

Циљ
предмета

Изборни

Упознавање студената са применом криминалистичко-тактичких метода откривања и доказивања кривичних
дела организованог криминала. Пружање неопходних знања за планирање и извођење криминалистичке
обраде у случајевима: кријумчарења оружја и муниција, кријумчарења и илегалне трговине културним
добрима, трговине људским бићима, фалсификовања новца у платних картица, злоупотребе опојних дрога,
прања новца и тероризма. Упознавање студената са тактиком спровођења националних и међународних
прикривених оперативних акција у случајевима деловања транснационалних злочиначких организација.
Пружање неопходних знања о законским одредбама које се односе на примену посебних истражних радњи,
као и указивање на тактичка правила за спровођење посебних истражних радњи.

Оспособљеност студената знањем и вештинама неопходним за спровођење криминалистичке
обраде кривичних дела организованог криминалитета, њихово доказивање, као и превенцију
Исход
организованог криминалитета.
предмета
Садржај предмета
Појам и предмет организованог криминалитета; савремена схватања организованог
криминалитета; карактеристике организованог криминаитета; етиолошка обележја организованог
криминалитета; транснационалне криминалне организације; основне делатности организованог
криминалитета; кријумчарење оружја и муниције; трговина људима; проституција; кријумчарење и
илегална трговина крултурним добрима; фалсификовање новца; илегално уношење
радиоактивног отпада и других отпадних материја; прање новца; корупција; информациони
системи у функцији организованог криминала; организовани криминал и насилнички
криминалитет; кријумчарење дрога; тероризам; значајна теоријска и практична полазишта у
сузбијању организованог криминалитета; међународне организације за сузбијање организованог
Теоријска
криминалитета; посебне истражне радње.
настава
Практична Обухвата: посета полицијским станицама, судовима и јавном тужилаштву; продубљивање и
настава
провера усвојеног знања кроз конкретне примере и законска решења, анализа студије случаја,
(вежбе,
израда семинарских радова.
ДОН,
студијски
истраживачки рад)
Литература
1 Н. Теофиловић, Т. Теофиловић, Организовани криминал, Универзитет у Новом Пазару, 2014.
године
2 Ђ. Игњатовић, М., Шкулић, Организовани криминал, Правни факултет, Београд, 2012. године
3 Горан Бошковић, Организовани криминал, Криминалистичко-полицијска академија, Београд,
2014. године
4 М. Мијалковски, П. Марић, Д. Томић, Е. Шаљић, Теороризам и организовани криминал, Нови
Пазар, 2012. године.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе
ДОН
Студијски истраживачки рад
Остали часови
2
2
Методе
Примењују се вербално-текстуална и илустративно-демонстративна метода, метода израде
извођења
реферата, семинарских радова и пројеката, као и метода „корак по корак".
наставе
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

