
 

Спецификација предмета за књигу предмета 

Студијски програм   основне струковне студије права 

Изборно подручје (модул)   

Врста и ниво студија  основне струковне студије 

Назив предмета  Основи кривичног права и кривичног поступка 

Број ЕСПБ  10 Статус предмета 

(обавезни/изборни) 

 Обавезан  

Услов   

Циљ 

предмета 

Стицање основних знања и вештина из области кривичног права, 

разумевање садржине основних појмова и института у теорији и пракси и 

њихово систематизовање ради оспособљавања студената за примену ових 

знања и вештина у радном процесу; повезивање дидактичког, научног и 

практичног знања и вештина у примени кривичноправних института уз 

развијање критичког мишљења у функцији преиспитивања постојећих 

решења у овој области.  

Постизање и развијање научних сазнања, академских вештина и практичних 

способности у тумачењу и примени правних правила у области кривичног 

процесног права; развијање креативних способности и овладавање 

методима, поступцима и процесима истраживања начела и института 

кривичног процесног права; овладавање специфичним правним вештинама 

потребним за правилно функционисање кривичног правосуђа у 

демократском друштву и правној држави; усклађивање процеса едукације и 

циљева предмета са достигнућима и савременим правцима науке кривичног 

процесног права. 

Исход 

предмета 

Очекује се да студенти : 1) науче и схвате појам, предмет, изворе и функцију 

кривичног права, 2) усвоје знања о основним принципима и институтима 

кривичног права, 3) развију способности да аргументовано, креативно и 

компетентно примењују знања и вештине из кривичног права, 4) овладају 

кључним терминима, појмовима и институтима у области кривичног права, 

6) развију способност анализе и синтезе, као и да утврде и повежу значајне 

претпоставке у области кривичног права, и примене кривичних санкција 

према учиниоцима кривичних дела.  

Очекује се да студент: 1)  схвати природу, тип и структуру савременог 

кривичног поступка; 2) усвоји правну логику европског континенталног 

права, примењује је и даље усавршава приликом изучавања и 

интерпретације кривичног процесног законодавства као позитивног права; 

3) развије способоности анализе и синтезе и да аргументовано и 

компентентно дискутује у кривичнопроцесној области; 4) стекне способност 

систематичног приступа решавању кривичнопроцесних питања и  за 

критичку анализу позитивноправних решења; 5) влада основним појмовима, 

стручним терминима и кључним институтима кривичног процесног права, 

темељно познаје кривични поступак као правни метод судске заштите и да 

стечена знања примењује у правосудној пракси; 6) стекне способност 



повезивања знања из кривичнопроцесног права, кривичног правосуђа у 

целини и других грана права  и способност да прати и примењује новине у 

правној струци. 

 

Садржај предмета 

Теоријска 

настава 

КРИВИЧНО ПРАВО : Појам, предмет, извори, принципи и деоба кривичног 

права; Појам и елементи кривичног дела; Објект и субјект кривичног дела; 

Основи искључења кривичног дела; Појам, елементи и основи искључења 

кривице; Стадијуми у извршењу кривичног дела; Облици (форме) извршења 

кривичног дела; Појам, карактеристике и облици саучесништва; Појам, 

карактеристике, сврха, врсте и изрицање кривичних санкција (казни, мера 

упозорења, мера безбедности, санкција за малолетнике и санкција за правна 

лица; Посебне кривичноправне мере; Рехабилитација; Гашење кривичних 

санкција; Најзначајнија кривична дела : убиства, телесне повреде, туча, 

крађе, разбојништво, разбојничка крађа, изнуда, фалсификовање исправе, 

злоупотреба службеног положаја, проневера, примање и давање мита.  

Кривични поступак: 1) Уводни и основни појмови о кривичном процесном 

праву и кривичном поступку; 2) Кривичнопроцесни субјекти; Општа 

излагања о процесним субјектима; Кривични суд; Овлашћени тужилац; 

Окривљени и бранилац окривљеног; Споредни процесни субјекти; 3) 

Кривичнопроцесне радње; Процесне радње доказивања; Процесне радње 

одлучивања; Радње процесне принуде; Радње руковођења поступком и 

остале радње суда; 4) Предистражни поступак; 5) Истрага; 6) Ток главног 

претреса; 7) Основи, садржај и одлуке другостепеног суда по жалби 

 

Практичн

а настава 

(вежбе, 

ДОН, 

студијски 

истражива

-чки рад) 

Критичка анализа судске праксе кроз анализу примене основних института 

кривичног права (кривичног дела, кривице, кривичне санкције) и кривичног 

процесног права; теренска настава у Основном и Вишем суду у Нишу.  
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5   

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 

Предавањ

а 

Вежбе ДОН Студијски истраживачки 

рад 

Остали часови 



 4+2  1       

Методе 

извођења 

наставе 

Предавања, дискусије, дебате, вежбе, семинарски радови, практични радови, 

симулација суђења, консултације, судска пракса, case study. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит Поена 

активност у току  

предавања 

 0-10 

(по 5 

поена за 

кривичн

о право и 

за 

кривичн

и 

постпак 

   

активност на вежбама 

-практична настава 

 0-10 

(по 5 

поена за 

кривичн

о право и 

за 

кривичн

и 

поступак 

усмени испит  50 

Колоквијум – тест за 

кривично право 

 0-10     

Семинарски рад (из 

кривичног права или 

из кривичног поступка 

___________________ 

Колоквијум – тест за 

кривични поступак   

 0-10 

 

 

 

______ 

0-10 

    

Списак тема по недељама 

1  предавањ

а 

  Појам, предмет, функција, 

принципи и извори  

кривичног права 

  

2  предавањ

а 

  Појам, елементи, деоба, 

објект и субјект кривичног 

дела; Основи који искључују 

кривично дело 

  

3  предавањ

а 

  Појам, елементи и посебни 

облици кривице; Основи који 

искључују кривицу; 

  



Стадијуми и форме извршења 

кривичног дела 

4  предавањ

а 

  Провера знања – колоквијум 

или писмени тест (за први 

део) 

  

5  предавањ

а 

  Саучесништво; Појам, сврха, 

карактеристике, врсте 

кривичних санкција; Казне; 

Мере упоорења, Мере 

безбедности; Санкције за 

малолетнике; Санкције за 

правна лица  

  

6  предавањ

а 

  Посебне кривичноправне 

мере; Рехабилитација; Правне 

последице осуде; Основи 

гашења кривичних санкција. 

  

7  предавањ

а 

  Појам,  елементи и 

карактеристике 

најзначајнијих кривичних 

дела 

  

8  предавањ

а 

  Провера знања – колоквијум 

или писмени тест (за други 

део) 

  

9   

 

  Уводни и основни појмови о 

кривичном процесном праву 

и кривичном поступку; 

  

10     Кривичнопроцесни субјекти; 

Општа излагања о процесним 

субјектима; Кривични суд; 

Овлашћени тужилац; 

  

11    Окривљени и бранилац 

окривљеног; Споредни 

процесни субјекти;  

  

12    Кривичнопроцесне радње; 

Процесне радње доказивања; 

Процесне радње одлучивања; 

  

13     Радње процесне принуде; 

Радње руковођења поступком 

и остале радње суда; 

  

14     Предистражни поступак; 

Истрага; Ток главног 

претреса; Основи, садржај и 

одлуке другостепеног суда по 

жалби 

  

15     Тест и колоквијум   

 



 


