
План рада на наставном предмету 

Назив предмета : Кривично право 

 

Шифра предмета Статус 
предмета 

Семестар Број кредита 
Фонд 
часова 

НБ.3.22. 

Обавезни 
предмет / 
научно 

стручни (НС) 

V 5 45+15 

 

Циљеви предмета 

 
Циљ наставе из предмета Кривично право је упознавање 
студената са основним појмовима из општег и посебног дела 
науке кривичног права као и са кривичним законодавством 
Републике Србије. 

Исход изучавања 
 
Развијање способности за практичну примену одредаба 
Кривичног закона на конкретне криминалне догађаје. 

Садржај и структура 
предмета 

 
1) Појам, предмет, задатак, извори, начела и тумачење 

Кривичног права 
2) Оптши појам и елементи кривичног дела 
3) Основи искључења противправности 
4) Основи искључења кривице 
5) Стадијуми у извршењу кривичног дела 
6) Саучесништво и стицај 
7) Појам, природа и врсте кривичних санкција 
8) Казне и мере упозорења 
9) Мере безбедности  
10) Кривичне санкције према малолетницима 
11) Кривична дела против живота и тела, кривична дела  

против полне слободе, кривична дела против 
имовине, кривична дела против слобода и права 
човека и грађанина, кривична дела против привреде, 
кривична дела против службене дужности. 

12) Кривична дела против здравља људи, кривична дела 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, кривична дела против 
уставног уређења и безбедности. 

 
  



 
 
П Р Е Д А В А Њ А 
недеља Тематска јединица број часова 

I 
Појам, предмет, задатак, извори, начела и тумачење 
Кривичног права 

3 

II 
Општи појам кривичног дела, елементи кривичног дела, 
радња, последица и узрочна веза                                                  

3 

III 
Основи искључења противправности – нужна одбрана, 
крајња нужда, дело малог значаја, остали основи искључења 
противправности 

3 

IV 

Основи искључења кривице – неурачунљивост, битно 
смањена урачунљивост, правна и стварна заблуда, сила и 
претња и њихов кривичноправни значај, скривљена 
неурачунљивост 

3 

V Покушај и припремне радње, стицај 3 

VI 
Саизвршилаштво, подстрекавање, помагање, правна 
природа саучесништва, границе одговорности саучесника за 
учињено кривичмо дело 

3 

VII Појам и врсте кривичних санкција, појам и сврха казне  3 

VIII 
Казна затвора, новчана казна, рад у јавном интересу, 
одузимање возачке дозволе  

3 

IX Судска опомена и условна осуда, мере безбедности.  3 
X Кривичне санкције према малолетницима 3 

XI 
Кривична дела против живота и тела, кривична дела против 
имовине 

3 

XII Кривична дела против уставног уређења и безбедности  3 

XIII 
Кривична дела против човечности и других добара 
заштићених међународним правом  

3 

XIV 
Кривична дела против здравља људи, кривична дела против 
полне слободе 

3 

XV 
Кривична дела против слобода и права човека и грађанина, 
кривична дела против привреде, кривична дела против 
службене дужности 

3 

 
В Е Ж Б Е  
недеља Тематска јединица број часова 

I 
Појам кривичног права, појам кривичног законодавства, 
начела кривичног права, кривични закон и остали извори 
кривичног права 

1 

II 
Дефиниција кривичног дела, појам и врсте радње и 
последице, проблем узрочности. 

1 

III Нужна одбрана и крајња нужда  1 
IV Неурачунљивост, правна заблуда, стварна заблуда  1 
V Појам и вртсе покушаја, кажњавање за покушај, 1 



припремање, идеални и реални стицај  

VI 
Правна природа саучесништва, помагање , подстрекавање и 
саизвршилаштво, теорије о саизвршилаштву  

1 

VII Колоквијум 1 

VIII 
Казна затвора, системи новчане казне, предности и 
недостаци алтернативних кривичних санкција 

1 

IX 
Појам и сврха адмонитивних санкција, услови за изрицање 
условне осуде, опозивање условне осуде, специфичности 
судске опомене, појам и сврха мера безбедности 

 1 

X 
Васпитне мере, мере безбедности према малолетницима, 
малолетнички затвор.  

1 

XI 
Убиство, тешко убиство, убиство на мах, тешка телесна 
повреда, крађа, тешка крађа, разбојништво, изнуда 

1 

XII 
Напад на уставно уређење, шпијунажа, одавање државне 
тајне 

1 

XIII Геноцид, ратни злочини, злочин против човечности,   1 

XIV 
Силовање, обљуба са дететом, недозвољене полне радње, 
неовлашћена производња и стављање у промет опојних 
дрога, неовлашћено држање опојних дрога 

1 

XV 
Одавање пословне тајне, прање новца, злоупотреба 
службеног положаја, проневера 

1 

 
 
 
Облици извођења наставе 
 
 

 
Предавања, вежбе, колоквијуми, семинарски радови, 
едукативне посете правосудним установама, анализе 
кривичних предмета.  

Начин оцењивања на 
предмету 
 
 

предиспитне обавезе:  до 60 поена (активност током 
наставе/семинарски рад  до 10, колоквијум 1X50) 
испит: до 40 поена. 
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Подаци о наставницима и 
сарадницима на предмету 

Проф. др Младен Милошевић 
Е-mail: milosevic@fb.bg.ac.rs 
Консултације: понедељак од 11,30 до 13h 
 



ИСПИТНА ПИТАЊА 
КРИВИЧНО ПРАВО 
 
ОПШТИ ДЕО 
 

Појам кривичног права и кривичног законодавства 
1. Основна начела кривичног права 
2.  Извори кривичног пра 
3. Општи појам кривичног дела 
4.  Радња кривичног дела 
5.  Последица кривичног дела 
6.  Елементи бића кривичног дела 
7.  Дело малог значаја 
8.  Нужна одбрана 
9.  Крајња нужда 
10.  Умишљај 
11.  Нехат 
12.  Неурачунљивост 
13.  Битно смањена урачунљивост 
14.  Стварна и правна заблуда 
15.  Правна заблуда 
16.  Припремање кривичног дела 
17.  Покушај кривичног дела 
18.  Добровољни одустанак 
19.  Време и место извршења кривичног дела 
20.  Појам и врсте стицаја 
21.  Саизвршилаштво 
22.  Подстрекавање 
23.  Помагање 
24.  Појам и врсте кривичних санкција 
25.  Појам казне 
26.  Казна затвора у нашем кривичном праву 
27.  Условни отпуст 
28.  Новчана казна у нашем кривичном праву 
29.  Рад у јавном интересу 
30. Одузимање возачке дозволе 
31.  Одмеравање казне- олакшавајуће и отежавајуће околности 
32. Ублажавање казне 
33. Ослобођење од казне 
34. Условна осуда 
35. Судска опомена 
36. Појам и сврха мера безбедности 
37. Обавезно психијатријско лечење и чување у психијатријској установи 
38. Забрана обављања позива, делатности и дужности 
39. Забрана управљања моторним возилом 
40. Кривичне санкције за малолетнике у нашем праву и њихове специфичности 



41. Убиство 
42. Тешко убиство 
43. Убиство на мах 
44.  Тешка телесна повреда 
45.  Крађа 
46. Тешка крађа 
47. Разбојништво 
48. Изнуда 
49. Силовање 
50. Обљуба са дететом 
51. Обљуба са немоћним лицем 
52. Недозвољене полне радње 
53. Отмица 
54. Неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога 
55. Неовлашћено држање опојних дрога 
56. Омогућавање уживања опојних дрога 
57. Злоупотреба службеног положаја 
58. Злоупотреба положаја одговорног лица 
59. Проневера 
60. Прање новца 
61. Одавање пословне тајне 
62. Насиље у породици 
63. Напад на уставно уређење 
64. Тероризам 
65.  Шпијунажа 
66. Геноцид 
67. Злочин против човечности 
68. Трговина људима 
  


