
7 Статус предмета (обавезни/изборни) Обавезни ОМ
Услов

Циљ
предмета

Исход
предмета

Теоријска
настава

Практична 
настава 
(вежбе, ДОН, 
студијски 
истражива-чки 
рад)

1
2
3
4

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови
2 2 1

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

8 писмени испит
7 усмени испит 50

20
15

Оспособљавање студената да овладају  фундаменталним знањем из области коропоративног кривичног права, 
препознавање основних појмова, института као и њихових елемената, упознавање са специфичностима корпоратвнгог 
кривичног права као и однос корпоративног права са другим грнама кривичног права, оспособљавање за самосталан рад у 
примени знања из области корпоративног права као и развијање критичког мишљења у функцији прихватања постојећих 
решења из ове области.

Садржај предмета
Појам, предмет, назив, функција, систем, извори и историјски развој корпоративног кривичног права: Појам и врсте казнених 
деликата и њихов међусобни однос (кривично дело, привредни преступ, прекршај); Објект и субјект корпоративног 
кривичног права; Развој кривичне одговорности правног лица;
Правно лице као учинилац кривичног дела; Основ одговорности правног лица; Појам и посебне врсте кривичне 
одговорности правног лица; Појам, врсте, садржина, карактеристике и сврха санкција у корпоративном кривичном праву; 
Посебне кривичноправне мере у корпоративном кривичном праву; Гашење
кривичне санкције у корпоративном кривичном праву; Субјекти кривичног поступка; Појам, карактеристике и ток кривичног 
поступка према правном лицу; Посебни кривични поступци; Извршење судских одлука у корпоративном кривичном праву. 

Д.Јовашевић, Коментар Закона о привредним преступима са судском праксом, Београд, 2001.
Д.Јовашевић, Кривично право, Општи део, Ниш, 2012. 

ПРАВО 

Испуњење предиспитних обавеза

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Савладавањем овог предмета студенти ће стећи фундаментална знања из области корпоративног кривичног права што 
обзхвата: 1)  појам, предмет, историјски развој, изворе, структуру и функцију корпоративног кривичног права, 2)  основни 
принципи и институти корпоративног кривичног права. Студенти ће развити  способности да аргументовано, креативно и 
компетентно дискутују о питањима из области корпоративног кривичног права, развиће способности систематичног приступа 
проблемима у области корпоративног кривичног права, како би могли да понуде критичке и аргументоване одговоре у овој 
области, овладаће кључним терминима, појмовима и институтима у области корпоративног кривичног права, развиће 
способност анализе и синтезе, овладајће нјазначајнијим специфичностима кривичног поступка против правних лица 

Анализа судске праксе и хипотетичких случајева. Дискусија у оквиру одабраних
тема, припрема и израда кратког есеја.

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Спецификација предмета за књигу предмета

Примењује се вербално-текстуална метода, илустративно-демонстративна метода 

Литература
Д.Јовашевић, Корпоративно кривично право, Ниш, 2012. 

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

право унутрашњих послова
Мастер академске студије другог нивоа
Корпоративно кривично право

Студијски програм 
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета
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