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КЊИГА ПРЕДМЕТА
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КЊИГА ПРЕДМЕТА
Наставни предмет:

Алтернативне кривичне санкције

Ознака предмета: 5122
Број ЕСПБ:

10

Студијски програм(и) у којем
( SM3) Права - Смер унутрашњих послова, Мастер академске
се предмет изводи
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања:

Вежбе:

3

2

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Остали часови:

0

0

0

Предмети предуслови

Нема

1. Образовни циљ:
Стицање продубљених знања о појму, сврси и могућностима алтернативних кривичних санкција.
2. Исходи образовања (Стечена знања):
Студент би након положеног испита требао да поседује продубљена знања о алтернативним кривичним санкцијама. Предмет би
требао да омогући да студенти схвате сврху алтернативних санкција, њихов домет и значај, што може да буде веома значајно за
касније обављање посла у пракси, нарочито са обзиром на то да се алтернативне санкције у Србији ретко и невољно изричу.
3. Садржај/структура предмета:
Теоријска настава: 1. Појам алтернативних санкција 2. Савремени проблеми казне лишења слободе 3. Врсте алтернативних
санкција
4. Методе извођења наставе:
Презентација градива усменим путем уз коришћење аудио-визуалне опреме, интерактивна настава, укључивање студената у
припремање и презентацију градива
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Активност у току предавања
Присуство на аудиторним вежбама

Обавезна
Да
Да

Поена
Завршни испит
30.00 Усмени део испита
10.00

Поена
70.00

Литература
Р.бр.

Аутор

1.

Радоман, Миленко

2.

Мрвић Петровић Наташа,
Ђорђевић Ђорђе

3.

-

4.

-

5.

-

Назив
Пенологија и систем извршења кривичних
санкција
Моћ и немоћ казне
Кривични законик Републике Србије, Службени
гласник РС, 85/05. (допунска литература)
Закон о извршењу кривичних санкција, Службени
гласник РС, 85/05
Закон о малолетним учиниоцима кривичних дела
и кривичноправној заштити малолетних лица,
Службени гласник РС, 85/05

Издавач

Година

Нови Сад, Правни факултет

2003

Војно-издавачки завод,
Београд

1998

-

-

-

-

-

-
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КЊИГА ПРЕДМЕТА
Наставни предмет:

Доказна средства у кривичном поступку

Ознака предмета: 5110
Број ЕСПБ:

10

Студијски програм(и) у којем
( SM3) Права - Смер унутрашњих послова, Мастер академске
се предмет изводи
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања:

Вежбе:

3

2

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Остали часови:

0

0

0

Предмети предуслови

Нема

1. Образовни циљ:
Стицање продубљених знања о доказима у Законику о кривичном поступку.
2. Исходи образовања (Стечена знања):
Студент ће имати продубљена знања о доказима у кривичном поступку.
3. Садржај/структура предмета:
Теоријска настава: Изазови савременог криминалитета, Појам доказа и доказног права ,Предмет доказивања, Поступак са
доказима, Процесна начела која се односе на доказивање, Класична доказна средства, тзв. Нова доказна средства.
4. Методе извођења наставе:
Предавања: презентација помоћу видео-бима; коришћење видео снимака; коришћење примера из праксе; информације о
најновијим трендовима; сажето и илустративно приказивање теме (тезе, табеле, графикони); интерактивна настава; активно
учешће студената (питања, одговори, мишљења); проблемски приступ теми; подстицање студената на размишљање,
креативност, самосталност у раду и практичну примену стечених знања.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Активност у току предавања
Присуство на аудиторним вежбама

Обавезна
Да
Да

Поена
Завршни испит
30.00 Усмени део испита
10.00

Поена
70.00

Литература
Р.бр.

Аутор

1.

Грубач, Момчило

2.

Фејеш, Иштван

Назив
Кривично процесно право (одговарајућа
поглавља)
Савремени криминалитет и доказно право
(одговарајућа поглавља)

Издавач

Година

Београд

2006

Нови Сад

2002
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КЊИГА ПРЕДМЕТА
Наставни предмет:

Контрола служби безбедности

Ознака предмета: 5113
Број ЕСПБ:

10

Студијски програм(и) у којем
( SM3) Права - Смер унутрашњих послова, Мастер академске
се предмет изводи
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања:

Вежбе:

3

2

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Остали часови:

0

0

0

Предмети предуслови

Нема

1. Образовни циљ:
Циљ предмета је да студенти стекну основна знања и способности за контролу служби безбедности било да се она јавља као
цивилна контрола или као унутрашња контрола као функција органа руковођења.
2. Исходи образовања (Стечена знања):
Исход предмета обухвата стицање основних знања и способности о службама безбедности, правима и обавезама, руковођењу у
њима, појмовима, узроцима и последицама контроле као функције руковођења службама безбедности а која се остварује у
складу са обавезама и овлашћењима из закона.
3. Садржај/структура предмета:
Теоријска настава:
1.Систем безбедности наше земље
2.Право и систем безбедности
3.Својства структура и субјекти система безбедности
4.Послови безбедности
5.Службе безбедности Р. Србије
6.Безбедносно информативна агенција
7.Војно безбедносна агенција
8.Војно-обавештајна агенција
9.Контрола служби безбедности
4. Методе извођења наставе:
Настава се изводи као Теоријска настава: уз обавезну израду семинара и полагање колоквијума.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Активност у току предавања
Колоквијум
Присуство на аудиторним вежбама
Семинарски рад

Обавезна
Да
Не
Да
Не

Поена
Завршни испит
30.00 Усмени део испита
5.00
5.00
5.00

Поена
70.00

Литература
Р.бр.

Аутор

Назив

2.

Стајић, Љубомир

Контрола полиције и служби безбедности

3.

Лазић, Радојица

Контрола служби безбедности у Србији

Издавач
Година
Центар за издавачку
делатност - Правни факултет у 2012
Новом Саду
Службени гласник и Академија
за националну безбедност,
2014
Београд

Страна 4

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ, ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У НОВОМ САДУ
21000 НОВИ САД, ТРГ ДОСИТЕЈА ОБРАДОВИЋА 1

КЊИГА ПРЕДМЕТА
Наставни предмет:

Корупција

Ознака предмета: 5112
Број ЕСПБ:

10

Студијски програм(и) у којем
( SM3) Права - Смер унутрашњих послова, Мастер академске
се предмет изводи
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања:

Вежбе:

3

2

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Остали часови:

0

0

0

Предмети предуслови

Нема

1. Образовни циљ:
Циљ предмета је да се студентима пренесу продубљена знања о корупцији као криминолошком феномену, њеним узроцима,
карактеристикама, појавним облицима и другим битним питањима.
2. Исходи образовања (Стечена знања):
Студенти би, након положеног испита, требало да имају систематизована знања и јасну слику о овој комплексној појави.
Разјашњавање криминолошких аспеката корупције треба, између осталог, студентима да омогући да исправно схвате и примене
кривичноправне норме које су оличење овог криминолошког феномена (примање мита, давање мита, злоупотреба службеног
положаја итд.).
3. Садржај/структура предмета:
Теоријска настава: 1. Појам корупције 2. Узроци корупције 3. Појавни облици корупције 4. Међународна документа о корупцији.
4. Методе извођења наставе:
Презентација градива усменим путем уз коришћење аудио-визуелне опреме, интерактивна настава, укључивање студената у
припремање и презентацију градива.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Активност у току предавања
Присуство на аудиторним вежбама

Обавезна
Да
Да

Поена
Завршни испит
30.00 Усмени део испита
10.00

Поена
70.00

Литература
Р.бр.

Аутор

Назив

1.

Бошковић, Мило

Криминологија

2.

Радовановић, Добривоје
(уредник)

Привредни криминал и корупција

Издавач
Година
Центар за издавачку
делатност - Правни факултет у 2006
Новом Саду
Институт за криминолошка и
социолошка истраживања,
2001
Београд
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КЊИГА ПРЕДМЕТА
Наставни предмет:

Криминалистичка идентификација

Ознака предмета: 5109
Број ЕСПБ:

10

Студијски програм(и) у којем
( SM3) Права - Смер унутрашњих послова, Мастер академске
се предмет изводи
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања:

Вежбе:

3

2

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Остали часови:

0

0

0

Предмети предуслови

Нема

1. Образовни циљ:
Стицање продубљених знања криминалистичке идентификације.
2. Исходи образовања (Стечена знања):
Студент стећи продубљена знања из криминалистичке идентификације.
3. Садржај/структура предмета:
Теоријска настава Увод: Појам, Основне поставке Историјски развој, Идентификациона обележја, Идентификација и
информатика. Идентификација лица. Поједини методи идентификације:Антропометрија, Лични опис, Препознавање,
Биометријски методи идентификације, Идентификација на основу папиларних линија, Идентификација на основ других у трагова
тела, Идентификација на основу гласа, мириса, ноката и зуба. Идентификација на основу ДНК. Идентификација предмета.
4. Методе извођења наставе:
Предавања: презентација помоћу видео-бима; коришћење видео снимака; коришћење примера из праксе; информације о
најновијим достигнућима; сажето и илустративно приказивање теме (тезе, табеле, графикони); интерактивна настава; активно
учешће студената (питања, одговори, мишљења); проблемски приступ теми; подстицање студената на размишљање,
креативност, самосталност у раду и практичну примену стечених знања.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Активност у току предавања
Присуство на аудиторним вежбама
Семинарски рад

Обавезна
Да
Да
Не

Поена
Завршни испит
30.00 Усмени део испита
10.00
10.00

Поена
70.00

Литература
Р.бр.
1.

Аутор
Максимовић, Радојица

Назив
Криминалистика техника

Издавач

Година

Полицијска академија, Београд

2000
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КЊИГА ПРЕДМЕТА
Наставни предмет:

Легалитет и опортунитет у кривичном процесном
праву

Ознака предмета: 5119
Број ЕСПБ:

10

Студијски програм(и) у којем
( SM3) Права - Смер унутрашњих послова, Мастер академске
се предмет изводи
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања:

Вежбе:

3

2

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Остали часови:

0

0

0

Предмети предуслови

Нема

1. Образовни циљ:
Циљ продубљеног курса је да студентима прикаже основне елементе и критеријуме разграничења ових начела, њихове моделе,
еволуцију и тенденције развоја, као и степен њихове заступљености у нашем праву.
2. Исходи образовања (Стечена знања):
Након положеног испита студент има продубљена знања о елементима ових начела, о основном критеријуму њиховог
разграничења, њиховој еволуцији и тенденцијама развоја, са посебним освртом на недавне потезе нашег законодавца у правцу
ограничавања начела легалитета и на анализу тих нових установа у пракси. Курс је од нарочитог значаја за рад у јавном
тужилаштву.
3. Садржај/структура предмета:
I. ОПШТИ ДЕО – опште учење о начелу легалитета и опортунитета 1. Део ( 1. Општа проблематика правних начела, 2. Елементи
дефиниције начела легалитета и опортунитета, 3. Дискрециона оцена, 4. Однос начела легалитета и опортунитета према другим
правним начелима) 2. Део (1. Модели позитивноправног регулисања, 2. Обезбеђење начела легалитета и опортунитета) 3. Део (
1. Еволуција начела легалитета и опортунитета, 2. Дилема: начело легалитета или опортунитета) II. ПОСЕБНИ ДЕО - одступања
од начела легалитета у нашем праву 1. Условни одбачај кривичне пријаве 2. Стварно кајање 3. Уступање гоњења страној држави
4. Одступања у малолетничком поступку 5. Одступања у поступку екстрадиције.
4. Методе извођења наставе:
Презентација помоћу видео-бима; коришћење примера из праксе; сажето интерактивна настава; активно учешће студената
(питања, одговори, мишљења, реферати, писање аката); подстицање студената на размишљање, креативност, самосталност у
раду и практичну примену стечених знања.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Активност у току предавања
Присуство на аудиторним вежбама
Семинарски рад

Обавезна
Да
Да
Не

Поена
Завршни испит
30.00 Усмени део испита
10.00
10.00

Поена
70.00

Литература
Р.бр.

Аутор

1.

Циглер, Снежана

2.

Шуловић, Златко

3.

Јовашевић, Драган

4.

Лазин, Ђорђе

Назив
Начело легалитета и опортунитета кривичног
гоњења
Нека запажања о досадашњој примени начела
опортунитета код пунолетних учинилаца
кривичних дела, у: Саветовање Српског удруж. за
кривичнопр. теор. и праксу Поједностављене
форме поступања у крив. стварима и
алтернативне крив. санкције (стр. 138-153)
Новине у кривичном законодавству о
малолетницима у светлу ресторативне правде
(стр. 15 - 23.)
Одлагање кривичног гоњења, у: Саветовање
Српског удружења за кривично право Кривично
законодавство Државне заједнице Србије и Црне
Горе (стр. 295 - 314.)

Издавач

Година

Нови Сад

1995

Златибор, Београд

2009

Темида

2007

Београд

2003
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УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ, ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У НОВОМ САДУ
21000 НОВИ САД, ТРГ ДОСИТЕЈА ОБРАДОВИЋА 1

КЊИГА ПРЕДМЕТА
Наставни предмет:

Малолетничко кривично право

Ознака предмета: 5126
Број ЕСПБ:

10

Студијски програм(и) у којем
( SM3) Права - Смер унутрашњих послова, Мастер академске
се предмет изводи
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања:

Вежбе:

3

2

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Остали часови:

0

0

0

Предмети предуслови

Нема

1. Образовни циљ:
Циљ предмета је изучавање узрока и врсте малолетничке делинквенције.
2. Исходи образовања (Стечена знања):
Студенти ће након положеног испита имати неопходна знања из области малолетничке делинквенције.
3. Садржај/структура предмета:
1. Појам и карактеристике малолетничке делинквенције; 2. Узроци малолетничке делинквенције; 3. Врсте и облици малолетничке
делинквенције; 4. Кривичноправни статус малолетника; 5. Васпитне мере и васпитни налози; 6. Кажњавање малолетника и
изрицање мера безбедности; 7. Кривични поступак према малолетницима; 8. Извршење санкција према малолетницима.
4. Методе извођења наставе:
Предавања: презентација помоћу видео-бима; по могућности коришћење видео снимака; коришћење примера из праксе;
информације о актуелним законским изменама; сажето и илустративно приказивање теме (тезе, табеле, графикони);
интерактивна настава; активно учешће студената (питања, одговори, мишљења); проблемски приступ теми; подстицање
студената на размишљање, креативност, самосталност у раду и практичну примену стечених знања.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Активност у току предавања
Присуство на аудиторним вежбама
Семинарски рад

Обавезна
Да
Не
Не

Поена
Завршни испит
30.00 Усмени део испита
10.00
10.00

Поена
70.00

Литература
Р.бр.

Аутор

1.
2.

Бошковић, Мило
Шкулић, Милан

3.

Перић, Обрад

4.
5.

Кнежевић, Саша
Радуловић, Љиљана
Соковић Снежана,
Бејатовић Станко

6.

Назив

Издавач

Година

Криминологија
Малолетничко кривично право
Коментар закона о малолетним учиниоцима
кривичних дела и кривичноправној заштити
малолетника
Малолетничко кривично право
Малолетничко кривично право

Правни факултет Нови Сад
Правни факултет Београд

2007
2011

Службени гласник, Београд

2000

Правни факултет Ниш
Правни факултет Београд

2010
2010

Малолетничко кривично право

Правни факултет Крагујевац

2009

Страна 8

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ, ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У НОВОМ САДУ
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КЊИГА ПРЕДМЕТА
Наставни предмет:

Међународна кривична дела

Ознака предмета: 5123
Број ЕСПБ:

10

Студијски програм(и) у којем
( SM3) Права - Смер унутрашњих послова, Мастер академске
се предмет изводи
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања:

Вежбе:

3

2

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Остали часови:

0

0

0

Предмети предуслови

Нема

1. Образовни циљ:
Циљ предмета је изучавање међународних кривичних дела.
2. Исходи образовања (Стечена знања):
Студенти ће након положеног испита имати неопходна знања из области међународних кривичних дела.
3. Садржај/структура предмета:
1. Развој појма злочина против човечности; 2. Одребе члана седам Римског статута; 3. Заштитни објект злочина против
човечности; 4. Општи елементи злочина против човечности; 5. Поједина кривична дела садржана у одредби злочина против
човечности.
4. Методе извођења наставе:
Предавања: презентација помоћу видео-бима; по могућности коришћење видео снимака; коришћење примера из праксе;
информације о актуелним законским изменама; сажето и илустративно приказивање теме (тезе, табеле, графикони);
интерактивна настава; активно учешће студената (питања, одговори, мишљења); проблемски приступ теми; подстицање
студената на размишљање, креативност, самосталност у раду и практичну примену стечених знања.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Присуство на аудиторним вежбама
Присуство на предавањима
Семинарски рад

Обавезна
Не
Да
Не

Поена
Завршни испит
10.00 Усмени део испита
30.00
10.00

Поена
70.00

Литература
Р.бр.
1.

Аутор
Ристивојевић, Бранислав

Назив
Међународна кривична дела, Део I

Издавач
Правни факултет Нови Сад

Година
2011
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УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ, ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У НОВОМ САДУ
21000 НОВИ САД, ТРГ ДОСИТЕЈА ОБРАДОВИЋА 1

КЊИГА ПРЕДМЕТА
Наставни предмет:

Међународна сарадња у сузбијању криминалитета

Ознака предмета: 5115
Број ЕСПБ:

10

Студијски програм(и) у којем
( SM3) Права - Смер унутрашњих послова, Мастер академске
се предмет изводи
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања:

Вежбе:

3

2

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Остали часови:

0

0

0

Предмети предуслови

Нема

1. Образовни циљ:
Циљ предмета је да студентима прикаже различите облике сарадње на подручју сузбијања савременог криминалитета и то:
Међународна кривичноправна помоћ, полицијска сарадња и нови облици институционалне сарадње.
2. Исходи образовања (Стечена знања):
Након положеног испита студент има продубљена знања о моделима међународне сарадње правосудних и полицијских органа у
борби против савременог криминала и то првенствено на подручју ЕУ.
3. Садржај/структура предмета:
Теоријска настава: Међународна кривичноправна помоћ – узајамно признавање судских одлука, Кривично право
ЕУ(хармонизација кривичног права и кривичног процесног права); Полицијска сарадња; Нови институционални облици сарадње
правосудних органа на нивоу ЕУ – Међународна асоцијација органа кривичног гоњења, Европска правосудна мрежа, Магистрат
за везу, Европска правда, Европско јавно тужилаштво.
4. Методе извођења наставе:
Предавања: презентација помоћу видео-бима; по могућности коришћење видео снимака; коришћење примера из праксе;
информације о актуелним законским изменама; сажето и илустративно приказивање теме (тезе, табеле, графикони);
интерактивна настава; активно учешће студената (питања, одговори, мишљења); проблемски приступ теми; подстицање
студената на размишљање, креативност, самосталност у раду и практичну примену стечених знања.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Активност у току предавања
Присуство на аудиторним вежбама
Семинарски рад

Обавезна
Да
Да
Не

Поена
Завршни испит
30.00 Усмени део испита
10.00
10.00

Поена
70.00

Литература
Р.бр.

Аутор

1.

Лукић, Татјана

2.

Hoover, John Edgar

3.

Bargis, M.

4.

-

Назив
Посебност кривичног поступка у борби против
организованог криминала, тероризма и корупције,
Докторска дисертација
International Co-operation (допунска литература)
Il Pubblico Ministeri nella prospettiva di un
ordinamento Europeo (допуопунска литература)
Казенско право Европске Уније

Издавач
Нови Сад
International Criminal Police
Review 469-471
Rivista Italiana di Diritto e
Procedura Penale 3/2004
Правна пракса, Љубљана

Година
2006
1998
2004
2005
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УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ, ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У НОВОМ САДУ
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КЊИГА ПРЕДМЕТА
Наставни предмет:

Мере безбедности психијатријског карактера

Ознака предмета: 5131
Број ЕСПБ:

10

Студијски програм(и) у којем
( SM3) Права - Смер унутрашњих послова, Мастер академске
се предмет изводи
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања:

Вежбе:

3

2

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Остали часови:

0

0

0

Предмети предуслови

Нема

1. Образовни циљ:
Циљ предмета је изучавање мера безбедности психијатријског карактера
2. Исходи образовања (Стечена знања):
Студенти ће након положеног испита имати неопходна знања о мерама безбедности психијатријског карактера
3. Садржај/структура предмета:
Општа питања мера безбедности; мере безбедности психијатријског карактера у неким стручним кривичним законодавствима;
мере безбедности психијатријског карактера у нашем кривичном праву; обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој
установи; обавезно психијатријско лечење на слободи.
4. Методе извођења наставе:
Предавања; Презентација помоћу видео бима; По могућности коришћење видео снимака; Коришћење примера из праксе;
Информације о актуелним законским изменама; Сажето и илустровано приказивање теме (тезе, табеле, графикони);
Интерактивна настава; Активно учешће студената (питања, одговори, мишљења); Проблемски приступ теми; Подстицање
студената на размишљање, креативност, самосталност у раду и практичну примену стечених знања.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Активност у току предавања
Присуство на аудиторним вежбама
Семинарски рад

Обавезна
Да
Не
Не

Поена
Завршни испит
30.00 Усмени део испита
10.00
10.00

Поена
70.00

Литература
Р.бр.

Аутор

1.

Дракић, Драгиша

2.

Дракић, Драгиша

Назив
Мере безбедности психијатријског карактера у
кривичном праву Србије
Психијатријске мере безбедности у кривичном
праву Србије - садашње стање и перспективе

Издавач

Година

Просвета, Нови Сад

2005

Тематски зборник Хармонизација српског и
мађарског права са правом
Европске уније

2015
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УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ, ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У НОВОМ САДУ
21000 НОВИ САД, ТРГ ДОСИТЕЈА ОБРАДОВИЋА 1

КЊИГА ПРЕДМЕТА
Наставни предмет:

Модели истражног поступка

Ознака предмета: 5107
Број ЕСПБ:

10

Студијски програм(и) у којем
( SM3) Права - Смер унутрашњих послова, Мастер академске
се предмет изводи
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања:

Вежбе:

3

2

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Остали часови:

0

0

0

Предмети предуслови

Нема

1. Образовни циљ:
Циљ предмета је да студентима прикаже различите моделе припремног стадијума кривичног поступка (организација, субјекти,
надлежности), њихове предности и недостатке.
2. Исходи образовања (Стечена знања):
Након положеног испита студент има продубљена знања о моделима истражног поступка код нас и у упоредноправном
законодавству (англосаксонком и континенталном правном систему).
3. Садржај/структура предмета:
Теоријска настава: Историјски приказ организације стадијума претходног кривичног поступка у Србији и Југославији;
Преткривични поступак и истрага према Законику о кривичном поступку из 2001. године; Тужилачки концепт истраге и нови
Законик о кривичном поступку РС; Припремни стадијум кривичног поступка у компаративном праву (САД, Енглеска, Шведска,
Италија, Немачка, Хрватска, Руска федерација, Мађарска). Практична настава: Анализа модела припремног стадијума кривичног
поступка (историјски приказ, компаративни приказ); Пожељан модел претходног поступка.
4. Методе извођења наставе:
Предавања: презентација помоћу видео-бима; по могућности коришћење видео снимака; коришћење примера из праксе;
информације о актуелним законским изменама; сажето и илустративно приказивање теме (тезе, табеле, графикони);
интерактивна настава; активно учешће студената (питања, одговори, мишљења); проблемски приступ теми; подстицање
студената на размишљање, креативност, самосталност у раду и практичну примену стечених знања.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Активност у току предавања
Присуство на аудиторним вежбама

Обавезна
Да
Да

Поена
Завршни испит
30.00 Усмени део испита
10.00

Поена
70.00

Литература
Р.бр.

Аутор

1.

Лукић, Татјана

2.

-

Назив
Модели истражног поступка у савременом
кривичном праву
Законик о кривичном поступку, Службени гласник
РС бр. 46 (допунска литература)

Издавач

Година

Нови Сад

2005

-

2006

Страна 12

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ, ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У НОВОМ САДУ
21000 НОВИ САД, ТРГ ДОСИТЕЈА ОБРАДОВИЋА 1

КЊИГА ПРЕДМЕТА
Наставни предмет:

Насиље у породици

Ознака предмета: 5133
Број ЕСПБ:

10

Студијски програм(и) у којем
( SM3) Права - Смер унутрашњих послова, Мастер академске
се предмет изводи
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања:

Вежбе:

3

2

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Остали часови:

0

0

0

Предмети предуслови

Нема

1. Образовни циљ:
Стицање неопходних знања о друштвеном феномену насиља у породици и његовом националном и међународноправном
уређењу. Нарочита пажња се посвећује политичком, економском, културном и правном окружењу у оквиру кога је настала и
развила се појава насиља у породици. У оквиру анализе детаљно се проучавају главне идеје и теорије о кривичноправној
реакцији на све облике насиља у породици
2. Исходи образовања (Стечена знања):
Савладавањем оригиналног и критичког приступа једном од најбрже растућих социо-патолошких појава студенти ће моћи да
стекну нова знања у области кривичног права. Осим тога, унапредиће говорну и писану аргументацију за процесуирање овог
кривичног дела и стећи вештину вишедимензионалног приступа сложеним криминалнополитичким и правнодогматским
проблемима који прате све облике насиља у породици.
3. Садржај/структура предмета:
Део први: О насиљу као социо-психолошкој појави;
Део други: О породици и узајамности моралних обавеза у њој;
Део трећи: О насиљу у породици као криминолошкој појави;
Део четврти: Култура и насиље у породици;
Део пети: Правно уређење насиља у породици.
4. Методе извођења наставе:
Интерактивно извођење наставе уз коришћење презентација помоћу видео бима; анализа судских одлука и правне регулативе;
детаљна анализа специфичних случајева; решавање хипотетичких примера; колективне или индивидуалне консултације, посета
институцијама које се у опису послова баве предметном проблематиком.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Активност у току предавања
Присуство на аудиторним вежбама
Семинарски рад

Обавезна
Да
Да
Не

Поена
Завршни испит
30.00 Усмени део испита
10.00
10.00

Поена
70.00

Литература
Р.бр.

Аутор

Назив
Новине у киминалнополитичком приступу
сузбијању насиља у породици у Србији: на
слепом колосеку (Зборник радова "Национално и
међународно право - актуелна питања и теме")
Рађање породичног кривичног права у Србији:
породица као његова прва жртва (Педесет седмо
редовно годишње саветовање Удружења)
Да ли је нови Закон о спречавању насиља у
породиц опредмећење појаве тзв. безбедносног
права?

1.

Бранислав Ристивојевић

2.

Бранислав Ристивојевић

3.

Бранислав Ристивојевић

4.

Милан Шкулић

Насиље у поридици

5.

Милан Шкулић

Кривично дело насиља у породици

6.

Зоран Стојановић

Кривично право - посебни део

Издавач
Универзитет у Приштини са
привременим седиштем у
Косовској Митровици, Правни
факултет
Српско удружење за
кривичноправну теорију и
праксу
Crimen, бр. 1/2017

Година
2017

2017
2017

Ревија за кривично право и
криминологију, бр. 1-2/2012
Зборник радова: „Насиље у
породици: међународни
научни скуп“; Београд
Београд

2012
2012
2014
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УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ, ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У НОВОМ САДУ
21000 НОВИ САД, ТРГ ДОСИТЕЈА ОБРАДОВИЋА 1

КЊИГА ПРЕДМЕТА
Наставни предмет:

Неурачунљивост у кривичном праву

Ознака предмета: 5121
Број ЕСПБ:

10

Студијски програм(и) у којем
( SM3) Права - Смер унутрашњих послова, Мастер академске
се предмет изводи
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања:

Вежбе:

3

2

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Остали часови:

0

0

0

Предмети предуслови

Нема

1. Образовни циљ:
Циљ предмета је да се одреди истинска природа института неурачунљивости, који је, са формалне стране, правни појам, али му
је садржина мешовита – правно-психијатријско-психолошка.
2. Исходи образовања (Стечена знања):
Овладавање студената основним и продубљеним знањима из ове компликоване материје, која је у нашој теорији кривичног
права у потпуности занемарена, како би се оспособили за правилно поступање у судској пракси када је у питању односна
проблематика.
3. Садржај/структура предмета:
Теоријска настава: 1. Појам радње кривичног дела; 2. Способност за предузимање радње и урачунљивост; 3. Кривично право и
патологија психе; 4. Правни и психијатријски појам болести; 5. Историјски развој института неурачунљивости; 6. Неурачунљивост
и слобода воље; 7. Урачунљивост и кривична одговорност; 8. Урачунљивост и кривица; 9. Разлози искључења урачунљивости;
10. Неурачунљивост одраслих; 11. Претпоставка урачунљивости – неурачунљивост као изузетак; 12. Методи утврђивања
неурачунљивости; 13. Време утврђивања неурачунљивости; 14. Везаност неурачунљивости за одређено дело; 15. Психичка
компонента неурачунљивости; 16. Нормативна компонента неурачунљивости; 17. Неурачунљивост и начело in dubio pro reo; 18.
Посебне групе случајева; 19. Процена неурачунљивости у нашој судској пракси; 20. Actio libera in causa; 21. Битно смањена
урачунљивост. Практична настава: Анализа судских одлука којим је неурачунљивим учиниоцима изречена мера безбедности
психијатријског карактера.
4. Методе извођења наставе:
Исцрпно усмено излагање предметне материје, коришћење примера из праксе, информације о актуелним законским изменама,
интерактивна настава, активно учешће студената (питања, одговори, мишљења), проблемски приступ теми, подстицање
студената на размишљање, креативност, самосталност у раду и практичну примену стечених знања.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Активност у току предавања
Присуство на аудиторним вежбама
Семинарски рад

Обавезна
Да
Да
Не

Поена
Завршни испит
30.00 Усмени део испита
10.00
10.00

Поена
70.00

Литература
Р.бр.

Аутор

3.

Дракић, Драгиша

Назив
О кривичној одговорности малолетника

Издавач
Издавачка књижарница Зоран
Стојановић

Година
2010

Страна 14

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ, ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У НОВОМ САДУ
21000 НОВИ САД, ТРГ ДОСИТЕЈА ОБРАДОВИЋА 1

КЊИГА ПРЕДМЕТА
Наставни предмет:

Одговорност надређеног у међународном
кривичном праву

Ознака предмета: 5118
Број ЕСПБ:

10

Студијски програм(и) у којем
( SM3) Права - Смер унутрашњих послова, Мастер академске
се предмет изводи
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања:

Вежбе:

3

2

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Остали часови:

0

0

0

Предмети предуслови

Нема

1. Образовни циљ:
Циљ предмета је да студентима укаже на видове посредне одговорности у међународном кривичном праву и на могуће правне
последице њихове употребе.
2. Исходи образовања (Стечена знања):
Након положеног испита студент има продубљена знања о одговорности надређеног у међународном кривичном праву и у
упоредноправном законодавству (англосаксонкој и континенталној породици правних система).
3. Садржај/структура предмета:
Теоријска настава: 1. Историјски приказ развоја одговорности надређеног и њено порекло 2. Одговорност надређеног и примени
пред међународним правосудним телима 3. Правна природа одговорности надређеног; Преузимање одговорности надређеног у
различите унутрашње правне поретке. Практична настава: Претрага различитих одредби одговорности надређног, у
међународном кривичном и унутрашњим кривичним правима (историјски приказ, компаративни приказ); Критички осврт на
поједина решења.
4. Методе извођења наставе:
Предавања: презентација помоћу видео-бима; коришћење примера из праксе; информације о актуелним законским изменама;
сажето и илустративно приказивање теме (тезе, табеле, графикони); интерактивна настава; активно учешће студената (питања,
одговори, мишљења); проблемски приступ теми; подстицање студената на размишљање, креативност и критички приступ теми;
оспособљавање за самосталност у раду и практичну примену стечених знања.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Активност у току предавања
Присуство на аудиторним вежбама
Семинарски рад

Обавезна
Да
Да
Не

Поена
Завршни испит
30.00 Усмени део испита
10.00
14.00

Поена
70.00

Литература
Р.бр.

Аутор

1.

Ристивојевић, Бранислав

2.

Стојановић, Зоран

Назив
Одговорност за радње потчињеног у
међународном кривичном праву: командна
одговорност (обавезна литература)
Међународно кривично право

Издавач

Година

Нови Сад

2003

ИП Јустинијан, Београд

2004
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УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ, ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У НОВОМ САДУ
21000 НОВИ САД, ТРГ ДОСИТЕЈА ОБРАДОВИЋА 1

КЊИГА ПРЕДМЕТА
Наставни предмет:

Организовани криминалитет

Ознака предмета: 5125
Број ЕСПБ:

10

Студијски програм(и) у којем
( SM3) Права - Смер унутрашњих послова, Мастер академске
се предмет изводи
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања:

Вежбе:

3

2

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Остали часови:

0

0

0

Предмети предуслови

Нема

1. Образовни циљ:
Циљ предмета је изучавање криминолошког и кривичноправног аспекта организованог криминалитета.
2. Исходи образовања (Стечена знања):
Студенти ће након положеног испита имати неопходна знања из области организованог криминалитета.
3. Садржај/структура предмета:
1. Појам организованог криминалитета; 2. Карактеристике организованог криминалитета; 3. Узроци организованог
криминалитета; 4. Кривичноправна природа организованог криминалитета, међународна и национална, материјална и процесна;
5. Организоване криминалне групе и криминалне организације; 6. Врсте криминалне делатности.
4. Методе извођења наставе:
Предавања: презентација помоћу видео-бима; по могућности коришћење видео снимака; коришћење примера из праксе;
информације о актуелним законским изменама; сажето и илустративно приказивање теме (тезе, табеле, графикони);
интерактивна настава; активно учешће студената (питања, одговори, мишљења); проблемски приступ теми; подстицање
студената на размишљање, креативност, самосталност у раду и практичну примену стечених знања.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Активност у току предавања
Присуство на аудиторним вежбама
Семинарски рад

Обавезна
Да
Не
Не

Поена
Завршни испит
30.00 Усмени део испита
10.00
10.00

Поена
70.00

Литература
Р.бр.
2.
3.
4.

Аутор
Бошковић, Горан
Игњатовић Ђорђе, Шкулић
Милан
Шкулић, Милан

Назив

Издавач

Година

Организовани криминал

КПА Београд

2011

Организовани криминалитет

Правни факултет Београд

2010

Организовани криминалитет - појам, појавни
облици, кривична дела и кривични поступак

Службени гласник, Београд

2015

Страна 16

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ, ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У НОВОМ САДУ
21000 НОВИ САД, ТРГ ДОСИТЕЈА ОБРАДОВИЋА 1

КЊИГА ПРЕДМЕТА
Наставни предмет:

Посебне доказне радње

Ознака предмета: 5108
Број ЕСПБ:

10

Студијски програм(и) у којем
( SM3) Права - Смер унутрашњих послова, Мастер академске
се предмет изводи
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања:

Вежбе:

3

2

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Остали часови:

0

0

0

Предмети предуслови

Нема

1. Образовни циљ:
Стицање потребних знања о посебним доказним радњама Законика о кривичном поступку.
2. Исходи образовања (Стечена знања):
Студенти ће имати неопходна знања о посебним доказним радњама Законика о кривичном поступку.
3. Садржај/структура предмета:
Теоријска настава: Увод, Савремени криминалитет и савремена средства сузбијања, Ка научном доказу, Поједине специјалне
истражне радње; Тајни звучни и оптички надзор осумњиченог, Пружање симулованих пословних услуга и склапање симулованих
правних послова, Ангажовање покривеног иследника, Контролисана испорука, Аутоматско рачунарско претраживање личних и
других података, Саслушање сведока сарадника.
4. Методе извођења наставе:
Предавања: презентација помоћу видео-бима; коришћење видео снимака; коришћење примера из праксе; информације о
најновијим достигнућима; сажето и илустративно приказивање теме (тезе, табеле, графикони); интерактивна настава; активно
учешће студената (питања, одговори, мишљења); проблемски приступ теми; подстицање студената на размишљање,
креативност, самосталност у раду и практичну примену стечених знања.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Активност у току предавања
Присуство на аудиторним вежбама

Обавезна
Да
Да

Поена
Завршни испит
30.00 Усмени део испита
10.00

Поена
70.00

Литература
Р.бр.
1.

Аутор
Лукић, Бугарски

Назив
Доказне радње у кривичном поступку, друго
измењено и допуњено издање

Издавач
Година
Центар за издавачку
делатност - Правни факултет у 2013
Новом Саду
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УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ, ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У НОВОМ САДУ
21000 НОВИ САД, ТРГ ДОСИТЕЈА ОБРАДОВИЋА 1

КЊИГА ПРЕДМЕТА
Наставни предмет:

Поступак пред међународним кривичним судом

Ознака предмета: 5117
Број ЕСПБ:

10

Студијски програм(и) у којем
( SM3) Права - Смер унутрашњих послова, Мастер академске
се предмет изводи
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања:

Вежбе:

3

2

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Остали часови:

0

0

0

Предмети предуслови

Нема

1. Образовни циљ:
Циљ предмета је да студентима укаже на видове посредне одговорности у међународном кривичном праву и на могуће правне
последице њихове употребе.
2. Исходи образовања (Стечена знања):
Након положеног испита студент има продубљена знања о одговорности надређеног у међународном кривичном праву и у
упоредноправном законодавству (англосаксонкој и континенталној породици правних система).
3. Садржај/структура предмета:
Теоријска настава: 1. Историјски приказ развоја одговорности надређеног и њено порекло 2. Одговорност надређеног и примени
пред међународним правосудним телима 3. Правна природа одговорности надређеног; Преузимање одговорности надређеног у
различите унутрашње правне поретке. Практична настава: Претрага различитих одредби одговорности надређног, у
међународном кривичном и унутрашњим кривичним правима (историјски приказ, компаративни приказ); Критички осврт на
поједина решења.
4. Методе извођења наставе:
Презентација помоћу видео-бима; коришћење примера из праксе; информације о актуелним законским изменама; сажето и
илустративно приказивање теме (тезе, табеле, графикони); интерактивна настава; активно учешће студената (питања, одговори,
мишљења); проблемски приступ теми; подстицање студената на размишљање, креативност и критички приступ теми;
оспособљавање за самосталност у раду и практичну примену стечених знања.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Активност у току предавања
Присуство на аудиторним вежбама

Обавезна
Да
Да

Поена
Завршни испит
30.00 Усмени део испита
10.00

Поена
70.00

Литература
Р.бр.

Аутор

1.

Cassese, Antonio

Назив
Међународно кривично право (део IV Гоњење и
кажњавање пред међународним судовима, стр.
381-540)

Издавач

Година

Београдски центар за људска
права, Београд

2005
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УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ, ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У НОВОМ САДУ
21000 НОВИ САД, ТРГ ДОСИТЕЈА ОБРАДОВИЋА 1

КЊИГА ПРЕДМЕТА
Наставни предмет:

Права грађана и државна управа

Ознака предмета: 5129
Број ЕСПБ:

10

Студијски програм(и) у којем
( SM3) Права - Смер унутрашњих послова, Мастер академске
се предмет изводи
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања:

Вежбе:

3

2

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Остали часови:

0

0

0

Предмети предуслови

Нема

1. Образовни циљ:
Проучавање односа грађана и државне управе, посебно контроле управе као инструмента заштите права грађана и
институције омбудсмана.
2. Исходи образовања (Стечена знања):
Знања и способности у вези односа грађана и управе, контроле управе уопште и институције омбудсмана. Знање о
одговарајућим правним изворима, познавање процедуре заштите грађана у односу на државну управу и поступка обраћања и
заштите права грађана пред заштитником грађана (омбудсманом).
3. Садржај/структура предмета:
Теоријска настава:
1.Врсте и облици контроле управе – прва недеља – 2 часа
2.Правна контрола управе – друга недеља - 2 часа
3.Ванправна контрола управе – трећа недеља - 2 часа
4.Појам, настанак и развој институције омбудсмана– четврта недеља – 2 часа
5.Положај и улога омбудсмана – пета недеља – 2 часа
6.Заштитник грађана Републике Србије – шеста недеља – 2 часа
Практична настава:
Анализа извора и праксе; решавање хипотетичких случајева.
4. Методе извођења наставе:
Излагање предавача и учешће студента; студенти су обавезни да се припреме за наставу и да учествују у дискусији; поједини
студенти могу да спреме усмена излагања; колективне и индивидуалне консултације.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Активност у току предавања
Присуство на аудиторним вежбама

Обавезна
Да
Да

Поена
Завршни испит
30.00 Усмени део испита
10.00

Поена
70.00

Литература
Р.бр.
1.

Аутор
Милков, Драган

Назив
Управно право III - контрола управе

Издавач
Година
Центар за издавачку
делатност - Правни факултет у 2012
Новом Саду
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УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ, ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У НОВОМ САДУ
21000 НОВИ САД, ТРГ ДОСИТЕЈА ОБРАДОВИЋА 1

КЊИГА ПРЕДМЕТА
Наставни предмет:

Психологија исказа у кривичном поступку

Ознака предмета: 5120
Број ЕСПБ:

10

Студијски програм(и) у којем
( SM3) Права - Смер унутрашњих послова, Мастер академске
се предмет изводи
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања:

Вежбе:

3

2

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Остали часови:

0

0

0

Предмети предуслови

Нема

1. Образовни циљ:
Циљ предмета је да студенти стекну основна знања о психологији појединих учесника кривичног поступка и да се оспособе да та
знања примењују у пракси.
2. Исходи образовања (Стечена знања):
Након положеног испита студент има неопходна знања о психологији појединих учесника кривичног поступка и способност за
њихову практичну примену у делатностима везаним за рад кривичног правосуђа (судови, јавно тужилаштво, адвокатура).
3. Садржај/структура предмета:
1. Општа питања судске психологије (појам, предмет, задаци, систем, развој, методи);
2. Психологија исказа појединих учесника у кривичном поступку:
- појам и структура исказа,
– опажање,
- памћење,
- мишљење,
- исказивање,
- врсте исказа,
– истинит исказ,
- неистинит исказ,
– нетачан исказ (грешке опажања, памћења, мишљења, исказивања),
- лажни исказ.
3. Критеријуми за оцену исказа:
- упоређивање са другим чињеницама,
- анализа његове садржине,
- оцена опште веродостојности даваоца исказа,
- на основу одр. особина личности,
– психичка нормалност,
- пол,
- узраст,
- сугестибилност:
- на основу мотива,
- на основу његовог понашања,
- на основу његовог процесног положаја – окривљени,
- сведок,
- вештак,
- преводилац и тумач,
- стручно лице.
4. Методе извођења наставе:
Методе извођења наставе презентација помоћу видео-бима; коришћење примера из праксе; сажето и илустративно
приказивање теме (тезе, табеле, графикони); интерактивна настава; активно учешће студената (питања, одговори, мишљења,
реферати); подстицање студената на размишљање, креативност, самосталност у раду и практичну примену стечених знања.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Активност у току предавања
Присуство на аудиторним вежбама

Обавезна
Да
Да

Поена
Завршни испит
30.00 Усмени део испита
10.00

Поена
70.00

Литература
Р.бр.
1.

Аутор
Делић, Наташа

Назив
Психологија исказа појединих учесника у
кривичном поступку - стр. 11 - 141 (укупно 130
страна)

Издавач
Београд

Година
2003
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УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ, ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У НОВОМ САДУ
21000 НОВИ САД, ТРГ ДОСИТЕЈА ОБРАДОВИЋА 1

КЊИГА ПРЕДМЕТА
Наставни предмет:

Савремени методи и средства откривања и
доказивања кривичног дела

Ознака предмета: 5114
Број ЕСПБ:

10

Студијски програм(и) у којем
( SM3) Права - Смер унутрашњих послова, Мастер академске
се предмет изводи
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања:

Вежбе:

3

2

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Остали часови:

0

0

0

Предмети предуслови

Нема

1. Образовни циљ:
Стицање потребних продубљених знања о савременим тенденцијама у криминалистици и о одређеним савременим
криминалистичким методима и средствима откривања и доказивања кривичних дела.
2. Исходи образовања (Стечена знања):
Студент ће имати продубљена знања о савременим тенденцијама криминалистици и о одређеним савременим
криминалистичким методима и средствима откривања и доказивања кривичних дела.
3. Садржај/структура предмета:
Теоријска настава: 1. Увод 2. Савремене тенденције развоја криминалистике 3. Савремени средства планирања
криминалистичке делатности 4. Теорија идентификације 5. Савремени методи идентификације (ДНК, биометријски методи итд.)
6. Теорија трагова 7. Савремени методи откривања и коришћења трагова 8. Неки савремени методи доказивања.
4. Методе извођења наставе:
Предавања: презентација помоћу видео-бима; коришћење видео снимака; коришћење примера из праксе; информације о
најновијим достигнућима; сажето и илустративно приказивање теме (тезе, табеле, графикони); интерактивна настава; активно
учешће студената (питања, одговори, мишљења); проблемски приступ теми; подстицање студената на размишљање,
креативност, самосталност у раду и практичну примену стечених знања.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Активност у току предавања
Присуство на аудиторним вежбама

Обавезна
Да
Да

Поена
Завршни испит
30.00 Усмени део испита
10.00

Поена
70.00

Литература
Р.бр.

Аутор

1.

Фејеш, Иштван

2.

Симоновић, Бранислав

Назив
Савремени криминалитет и доказно право
(одговарајући делови)
Криминалистика (одговарајући делови)

Издавач

Година

Нови Сад

2002

Крагујевац

2004
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УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ, ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У НОВОМ САДУ
21000 НОВИ САД, ТРГ ДОСИТЕЈА ОБРАДОВИЋА 1

КЊИГА ПРЕДМЕТА
Наставни предмет:

Систем заштите личности и објеката

Ознака предмета: 5128
Број ЕСПБ:

10

Студијски програм(и) у којем
( SM3) Права - Смер унутрашњих послова, Мастер академске
се предмет изводи
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања:

Вежбе:

3

2

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Остали часови:

0

0

0

Предмети предуслови

Нема

1. Образовни циљ:
Циљ предмета је да студенти стекну основна знања и способности за планирање, организовање и спровођење мера заштите
личности и објеката које се користе у различитим ситуацијама. Исто тако циљ је и да препознају и благовремено реагују на све
могуће угрожавајуће појаве у датој ситуацији.
2. Исходи образовања (Стечена знања):
Обухвата разумевање основних појмова, узрока, последица као и манифестних облика заштите личности у складу са домаћим и
страним правилима која важе за тај подсистем система безбедности.
3. Садржај/структура предмета:
Теоријска настава:
1) Систем заштите личности и објеката као наставно-научна дисциплина 2) Основни појмови у систему заштите личности 3)
Заштита личности и резиденцијалних објеката кроз историју 4) Безбедносна култура у систему заштите личности и објеката 5)
Улога телохранитеља у заштити личности 6) Специфичности заштите председника и ДКП, 7) Специфичности заштите личности
при кретању пешке и путовању аутомобилом 8) Специфичности заштите личности при путовању ваздухопловима, бродом и
возом, 9) Специфичности заштите личности у лову, приликом обиласка сајмова и фабрика 10) Специфичности заштите личности
при присуствовању позоришној и другој представи, на јавним скуповима и у ратним ситуацијама 11) Специфичности заштите
страних делегација приликом званичних посета 12) Безбедносна процена угрожености објеката и терена 13) Вршење прегледа и
мере заштите објеката 14) Специфичности заштите резиденцијалних објеката 15) Искуства страних земаља у заштити личности.
4. Методе извођења наставе:
У реализацији предмета садржаје треба посматрати из угла руководиоца групе за заштиту личности и објеката. На предавањима
тежиште треба ставити на процес руковођења у систему заштите личности, његове функције на практичним припремама и
увежбавање студената за израду аката руковођења, интерно и екстерно комуницирање, поштовање правила безбедносне
културе и посебно процес контроле рада служби обезбеђења личности.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Активност у току предавања
Присуство на аудиторним вежбама
Семинарски рад

Обавезна
Да
Да
Не

Поена
Завршни испит
30.00 Усмени део испита
10.00
10.00

Поена
70.00

Литература
Р.бр.
1.

Аутор
Стајић Љубомир, Пајковић
Драгић

Назив
Систем заштите личности и објеката

Издавач
Година
Центар за издавачку
делатност - Правни факултет у 2011
Новом Саду
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УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ, ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У НОВОМ САДУ
21000 НОВИ САД, ТРГ ДОСИТЕЈА ОБРАДОВИЋА 1

КЊИГА ПРЕДМЕТА
Наставни предмет:

Систем обезбеђења имовине и пословања

Ознака предмета: 5127
Број ЕСПБ:

10

Студијски програм(и) у којем
( SM3) Права - Смер унутрашњих послова, Мастер академске
се предмет изводи
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања:

Вежбе:

3

2

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Остали часови:

0

0

0

Предмети предуслови

Нема

1. Образовни циљ:
Циљ предмета је да студенти стекну основна знања и способности о планирању, организацији и руковођењу у систему
обезбеђења имовине и пословања, као и о препознавању извора, облика и носилаца угрожавања корпорација у савременим
условима.
2. Исходи образовања (Стечена знања):
Разумевање основних појмова, узрока, последица и манифестних облика савременог менаџмента у систему обезбеђења којима
се систем покреће на деловање у складу са овлашћењима из закона. Посебан акценат је стављен на планирање, организовање,
координацију и контролу као функције менаџмента у систему обезбеђења имовине, лица и пословања корпорација.
3. Садржај/структура предмета:
Теоријска настава 1) Систем обезбеђења имовине и пословања као наставни предмет 2) Основни појмови у систему обезбеђења
3) Извори и облици угрожавања 4) Корпорацијски облици угрожавања 5 К омпоненте система обезбеђења имовине и пословања
5) Физичка компонента обезбеђења 6) Техничка компонента обезбеђења 7) Безбедносно-заштитни менаџмент 8) Безбедносне
процедуре 9) Пројектовање система обезбеђења 10) Пројектовање система обезбеђења 11) Идентификовање штићених
вредности предузећа 12) Одређивање степена угрожености 13) Идентиификација претњи 14) Утврђивање вероватноће
остваривања претње 15) Средства и методе за заштиту од угрожавања корпорација.
4. Методе извођења наставе:
У реализацији предмета садржаје треба посматрати из угла безбедносног менаџера корпорација са тежиштем на управљачкоруководећем односно организационом аспекту. На предавањима, а посебно на вежбама тежиште треба ставити на процесе
угрожавања и заштите као и руковођења у систему обезбеђења у предузећима, његовим функцијама и на практичним
припремама и увежбавању студената за израду аката руковођења, интерно и екстерно комуницирање.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Активност у току предавања
Колоквијум
Присуство на аудиторним вежбама
Семинарски рад

Обавезна
Да
Не
Да
Не

Поена
Завршни испит
30.00 Усмени део испита
10.00
4.00
10.00

Поена
70.00

Литература
Р.бр.
1.

Аутор
Стајић Љубомир, Мандић
Горан

Назив
Систем заштите имовине и пословања

Издавач
Година
Центар за издавачку
делатност - Правни факултет у 2008
Новом Саду
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УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ, ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У НОВОМ САДУ
21000 НОВИ САД, ТРГ ДОСИТЕЈА ОБРАДОВИЋА 1

КЊИГА ПРЕДМЕТА
Наставни предмет:

Тероризам

Ознака предмета: 5111
Број ЕСПБ:

10

Студијски програм(и) у којем
( SM3) Права - Смер унутрашњих послова, Мастер академске
се предмет изводи
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања:

Вежбе:

3

2

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Остали часови:

0

0

0

Предмети предуслови

Нема

1. Образовни циљ:
Стицање продубљених знања о тероризму као криминолошком феномену.
2. Исходи образовања (Стечена знања):
Студент ће након положеног испита стећи продубљена знања о кривичноправној и криминолошкој проблематици тероризма.
Предмет треба да омогући студенту да стекне свеобухватно сазнање о тероризму као комплексној, специфичној и сложеној
појави, да би студент био у стању да тако стечена теоријска знања примени у свом будућем послу.
3. Садржај/структура предмета:
Теоријска настава: 1. Појам (дефинисање) тероризма 2. Опште карактеристике тероризма 3. Врсте и облици тероризма 4. Узроци
тероризма 5. Кривичноправни аспекти тероризма 6. Терористичке организације и личност терористе
4. Методе извођења наставе:
Презентација градива усменим путем уз коришћење аудио-визуалне опреме, интерактивна настава, укључивање студената у
припремање и презентацију градива
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Активност у току предавања
Присуство на аудиторним вежбама

Обавезна
Да
Да

Поена
Завршни испит
30.00 Усмени део испита
10.00

Поена
70.00

Литература
Р.бр.

Аутор

Назив

1.

Бошковић, Мило

Криминологија

2.

Томашевски, Катарина

Изазов тероризма: проблеми сузбијања
тероризма у међународној заједници

Издавач
Година
Центар за издавачку
делатност - Правни факултет у 2006
Новом Саду
Београд

1983
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УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ, ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У НОВОМ САДУ
21000 НОВИ САД, ТРГ ДОСИТЕЈА ОБРАДОВИЋА 1

КЊИГА ПРЕДМЕТА
Наставни предмет:

Трговина људима

Ознака предмета: 5130
Број ЕСПБ:

10

Студијски програм(и) у којем
( SM3) Права - Смер унутрашњих послова, Мастер академске
се предмет изводи
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања:

Вежбе:

3

2

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Остали часови:

0

0

0

Предмети предуслови

Нема

1. Образовни циљ:
Циљ предмета је изучавање појаве трговине људима и њеног међународноправног уређења.
2. Исходи образовања (Стечена знања):
Студенти ће након положеног испита имати неопходна знања о појави трговине људима.
3. Садржај/структура предмета:
Део први: <i>О ропству: зарђала брава у проучавању трговине људима</i>;
Део други: <i>О појави трговине људима: сексуалност као средство политике и техника власти за запоседање живота</i>;
Део трећи: <i>Деконструкција трговине људима</i>;
Део четврти <i>Култура као чинилац уобличавања појаве трговине људима</i>;
Део пети: <i>Одабрана разматрања у политици сузбијања трговине људима</i>;
Део шести: <i>Међународноправно уређење трговине људима</i>.
4. Методе извођења наставе:
Предавања; Презентација помоћу видео бима; По могућности коришћење видео снимака; Коришћење примера из праксе;
Информације о актуелним законским изменама; Сажето и илустровано приказивање теме (тезе, табеле, графикони);
Интерактивна настава; Активно учешће студената (питања, одговори, мишљења); Проблемски приступ теми; Подстицање
студената на размишљање, креативност, самосталност у раду и практичну примену стечених знања.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Активност у току предавања
Присуство на аудиторним вежбама
Семинарски рад

Обавезна
Да
Не
Не

Поена
Завршни испит
30.00 Усмени део испита
10.00
10.00

Поена
70.00

Литература
Р.бр.
1.

Аутор
Ристивојевић, Бранислав

Назив
Мит о трговини људима у међународном праву

Издавач
Центар за издавачку
делатност - Правни факултет
Нови Сад

Година
2015
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УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ, ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У НОВОМ САДУ
21000 НОВИ САД, ТРГ ДОСИТЕЈА ОБРАДОВИЋА 1

КЊИГА ПРЕДМЕТА
Наставни предмет:

Тумачење у кривичном праву

Ознака предмета: 5124
Број ЕСПБ:

10

Студијски програм(и) у којем
( SM3) Права - Смер унутрашњих послова, Мастер академске
се предмет изводи
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања:

Вежбе:

3

2

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Остали часови:

0

0

0

Предмети предуслови

Нема

1. Образовни циљ:
Циљ предмета је изучавање метода и средства тумачења у кривичном праву.
2. Исходи образовања (Стечена знања):
Студенти ће након положеног испита имати неопходна знања из области тумачења у кривичном праву.
3. Садржај/структура предмета:
1. Општа питања тумачења у праву; 2. Тумачење по методама односно средствима; 3. Тумачење по обиму; 4. Аналогија у
кривичном праву.
4. Методе извођења наставе:
Предавања: презентација помоћу видео-бима; по могућности коришћење видео снимака; коришћење примера из праксе;
информације о актуелним законским изменама; сажето и илустративно приказивање теме (тезе, табеле, графикони);
интерактивна настава; активно учешће студената (питања, одговори, мишљења); проблемски приступ теми; подстицање
студената на размишљање, креативност, самосталност у раду и практичну примену стечених знања.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Активност у току предавања
Присуство на аудиторним вежбама
Семинарски рад

Обавезна
Да
Не
Не

Поена
Завршни испит
30.00 Усмени део испита
10.00
10.00

Поена
70.00

Литература
Р.бр.
1.

Аутор
Ристивојевић, Бранислав

Назив
Тумачење у српској науци кривичног права

Издавач
Правни факултет у Новом
Саду

Година
2010
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УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ, ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У НОВОМ САДУ
21000 НОВИ САД, ТРГ ДОСИТЕЈА ОБРАДОВИЋА 1

КЊИГА ПРЕДМЕТА
Наставни предмет:

Упоредно кривично процесно право

Ознака предмета: 5116
Број ЕСПБ:

10

Студијски програм(и) у којем
( SM3) Права - Смер унутрашњих послова, Мастер академске
се предмет изводи
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања:

Вежбе:

3

2

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Остали часови:

0

0

0

Предмети предуслови

Нема

1. Образовни циљ:
Циљ предмета је да студентима употпуни знања о организацији кривичног правосуђа и физиономији кривичног поступка у
упоредном праву.
2. Исходи образовања (Стечена знања):
Након положеног испита студент има неопходна знања о организацији кривичног правосуђа и физиономији кривичног поступка у
појединим правима англосаксонског и континенталног типа, укључив и неке земље из састава бивше СФРЈ.
3. Садржај/структура предмета:
Теоријска настава Уводна разматрања; велики процесни системи – приближавање или удаљавање, конвергентни и дивергентни
фактори; организација кривичног правосуђа, преткривични и претходни поступак, главни поступак, правни лекови: Енглеска; САД;
Словенија; Хрватска; Пољска; Мађарска; Русија; Немачка; Аустрија; Италија; Нордијске земље Практична настава одабрани
кривичнопроцесни институти у упоредном праву.
4. Методе извођења наставе:
Презентација помоћу видео-бима; по могућности коришћење видео снимака; коришћење примера из праксе; информације о
актуелним законским изменама; сажето и илустративно приказивање теме (тезе, табеле, графикони); интерактивна настава;
активно учешће студената (питања, одговори, мишљења); проблемски приступ теми; подстицање студената на размишљање,
креативност, самосталност у раду и практичну примену стечених знања.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Активност у току предавања
Присуство на аудиторним вежбама
Семинарски рад

Обавезна
Да
Да
Не

Поена
Завршни испит
30.00 Усмени део испита
10.00
10.00

Поена
70.00

Литература
Р.бр.
1.
2.

Аутор
Крапац, Давор
Седрас, Жан

Назив
Енглески казнени поступак
Преглед кривичног поступка САД (стр. 637-650)

Издавач
Загреб
Безбедност бр. 6

Година
1995
1996
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