
Студијски програм: Право (240 ЕСПБ) 

Врста и ниво студија: Основне академске студије, први ниво студија 

Назив предмета: Међународно кривично право  

Наставник: Јовановић А. Александра 

Статус предмета: обавезан 

Број ЕСПБ: 8 

Услов: Уписан седми семестар, положени предмети Кривично право и Кривично процесно право, 

одслушан предмет и реализоване предиспитне обавезе. 

Циљ предмета:  

Стицање теоретских знања и разумевање основних кривичноправних и кривичнопроцесних појмова и 

института међународног кривичног права и њихово систематизовање. Изучавање специфичности 

међународног кривичног права и његовог односа са националним кривичним правом, међународних 

кривичних дела, функционисања међународног кривичног правосуђа и пружања међународне правне 

помоћи у кривичноправним стварима. Стицање академских вештина и практичних способности у циљу 

оспособљавања за рад, кроз оспособљавање за тумачење и примену прописа из области међународног 

кривичног права, а у циљу кривично-правне заштите и међународне безбедности.  

Исход предмета:   

Усвајање знања о основним принципима и институтима међународног кривичног права. Оспособљеност 

студената за разумевање појма, предмета, историјског развоја, структуре и функције међународног 

кривичног права и међународног кривичног правосуђа. Стицање способности да систематично приступају 

решавању проблема из области међународног кривичног права и дају аргументоване и критичке одговоре у 

овој области. Разумевање значаја ове гране права и доношење закључака о перспективи његовог даљег 

развоја.  

Садржај предмета:  

Теоријска настава: 

Основни појмови међународног кривичног права (појам, предмет, задатак и правна природа). Извори 

међународног кривичног права. Начела и територијални принципи међународног кривичног права. Развој 

међународног кривичног права. Појам, деоба, елементи, објект и субјект међународног кривичног дела. 

Облици извршења међународног кривичног дела. Одговорност у међународном кривичном праву и основи 

искључења одговорности. Кривичне санкције. Карактеристике и облици испољавања међународних 

кривичних дела. Међународно кривично правосуђе. Међународни кривични суд.  Међународна правна 

помоћ у кривичним стварима. 

Практична настава: 

Тумачење кључних правних појмова и института у области међународног кривичног права. Анализа 

правних аката и судске праксе међународних кривичних судова и трибунала. Дискусија одабраних тема уз 

активно учешће студената. Студије случаја. Евалуација реализоване наставе и анализа њених резултата. 
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Број часова  активне наставе Остали 

часови Предавања: 

4 

Вежбе: 

4 

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 

Методе извођења наставе  
Предавања су аудиторна. Вежбе се изводе као: (1) аудиторне - разрада појединих тема са предавања и 

анализа кључних правних појмова и института међународног кривичног права, (2) показне – представљање 

карактеристичних примера међународног кривичног дела и међународног кривичног правосуђа и (3) 

дискусионе - дискусија одабраних тема и решавање постављених проблема у групи и индвидуално, студија 

случаја. Консултације, индивидуални рад студената (семинарски рад) и писмене провере знања 

(колоквијуми). 

ена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 20 писмени испит  

колоквијум-први 15 усмени испит 50 

колоквијум-други 15 укупно 100 



 


