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Студијски програм: Право (240 ЕСПБ) 

Врста и ниво студија: основне академске студије првог степена 

Назив предмета: Кривично право 

Наставник: Момчило Љ. Секулић 

Статус предмета: обавезан 

Број ЕСПБ: 8 

Услов: Уписан трећи  семестар, одслушан предмет и успешно реализоване предиспитне обавезе 

Циљ предмета:  
Циљ предмета је да се студенти упознају са догматиком кривичног права, приказом односа кривичног права и 
других правних грана, као и са кривичним делом и кривичним санкцијама. Стицање знања о суштини општих 
појмова кривичног права неопходних за разумевање ове веома сложене и значајне гране права у савременом 
друштву. Овладавање појмовима појединих кривичних дела омогућиће  студентима да усвоје знања о конкретним 
кривичним делима и санкцијама за њих. 

Исход предмета:   
Након положеног испита студент је усвојио теоријска знања  из  области кривичног права и разуме основне појмове 
кривичног права (кривична одговорност, извршење кривичног дела, основи за искључење постојања кривичног 
дела, стицај и деоба и сл.), кривичног дела и кривичних санкција; оспособљен за разумевање односа између лакших 
и тежих облика кривичног дела као и врстама кривичних санкција.  

Садржај предмета:  

Теоријска настава: 
1.Увод у предмет кривичног права. 2.Појам, начела и извори кривичног права. 3.Временско и просторно важење 
кривичног закона. 4.Однос кривичног права и других грана права. 5.Појам међународног кривичног права. Настанак 
и развој међународног кривичног права. 6.Међународна кривична дела. 7.Кривично законодавство Србије и појам 
елемента и биће кривичног дела. 8.Извршење кривичног дела. Саучесништво ( појам и облици); Извршилаштво и 
саизвршилаштво. Подстрекавање. Помагање. Границе одговорности и кажњивости саучесника. 9.Кривица, појам 
кривице, елементи кривице. Урачунљивост, неурачунљивост. 10.Кривичне санкције (појам и врсте). 11.Кривична 
дела од посебног значаја.12. Кривична дела против живота и тела, слобода и права човека, изборних права, права на 
основу рада, части и угледа, полне слободе; 13. Кривична дела против брака и породице, здравља људи, 

интелектуалне својине, животне средине, сигурности људи и имовине;14. Кривична дела против привреде, имовине, 
рачунарских података платног промета и привредног пословања, безбедности јавног саобраћаја, јавног реда и мира, 
правног саобраћаја. 15.Кривична дела против службене дужности, вредности заштићених међународним правом.  

Практична настава:  
Ближе појашњавање неких од тема које се обрађују на предавањима, са посебним освртом на тумачење основних 
појмова кривичног права,  тумачење и примена одредаба Кривичног законика на конкретна кривична дела и њихове 
учиниоце посебно са становишта одређивања кривице и одмеравања кривичних санкција. Примери из судске 
праксе/пресуда виших судских инстанци. Дискусија одабраних тема уз активно учешће студената. Припрема 

колоквијума и испита. Евалуација реализоване наставе и анализа њених резултата. 

Литература:  

Основна: 
1.Стојановић, З., Перић,О.: Кривично право, Општи део, Правна књига, Београд, 2013. 
2.Стојановић, З; Делић, Н; Кривично право Посебни део, Београд, 2013.  

Допунска: 
1.Игњатовић, А.,: Кривично право-општи део, Привредна академија, Нови Сад, 2006. 

2.Игњатовић, А.,: Кривично право-посебни део, Привредна академија, Нови Сад, 2006. 
 3.Ђорђевић, М.,.Ђорђевић,Ђ., : Кривично право, Привредни саветник, Пројурис, Београд, 2005. 
4. Стојановић, З; Коментар кривичног законика, Службени гласник, Београд, 2012. 

Број часова  активне наставе Остали часови 

Предавања: 
3 

Вежбе: 
3 

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 

Методе извођења наставе 

 Предавања су аудиторна, и изводе се у амфитеатру са свим студентима.  Вежбе  се изводе по групама студената у 
слушаоницама и то:  (1) као аудиторне, где се даље разрађују  поједине теме са предавања и аналазирају одредабе 
Кривичног законика на конкретна кривична дела и њихове учиниоце; (2) као  показне, за представљање примера из 
судске праксе/пресуда виших судских инстанци;  и (3) као, дискусионе за дискусију одабраних тема из пређеног 
градива;   

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Оцена  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 
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