
Спецификација предмета за књигу предмета 

Студијски програм  Мастер академске студије права - Општи смер 
Изборно подручје (модул)   
Врста и ниво студија Мастер академске студије 

II 
Назив предмета Корпоративно кривично право 
Наставник (за предавања) Проф. др Драган Јовашевић 

Проф. др Миомира Костић 
Проф. др Душица Миладиновић Стефановић 

Наставник/сарадник (за вежбе) Проф. др Душица Миладиновић Стефановић 
Наставник/сарадник (за ДОН)   
Број ЕСПБ  7 Статус предмета 

(обавезни/изборни) 
 Изборни 

Услов   
Циљ 
предмета 

Стицање темељних знања из области корпоративног кривичног права као посебне, 
специфичне гране казненог права, разумевање садржине основних појмова, 
института и њихових елемената, те карактеристика корпоративног кривичног права 
Републике Србије и њихово систематизовање, изучавање специфичности и правне 
природе корпоративног кривичног права и његовог односа са другим гранама 
казненог права (кривичним правом, међународним кривичним правом и 
привредноказненим правом), повезивање дидактичког, научног и практичног знања 
и вештина ради оспособљавања за самосталан рад у области корпоративног 
кривичног права и оспособљавање за коришћење знања о основним појмовима и 
институтима ове гране права (материјалног, процесног и извршног) у проучавању и 
примени института ове гране права уз развијање критичког мишљења у функцији 
преиспитивања постојећих решења у овој области. 

Исход 
предмета 

Очекује се да студенти: 1) схвате појам, предмет, историјски развој, изворе, структуру 
и функцију корпоративног кривичног права, 2) усвоје знања о основним принципима 
и институтима корпоративног кривичног права, 3) развију способности да 
аргументовано, креативно и компетентно дискутују о питањима из области 
корпоративног кривичног права, 4) развију способности систематичног приступа 
проблемима у области корпоративног кривичног права, како би могли да понуде 
критичке и аргументоване одговоре у овој области, 5) владају кључним терминима, 
појмовима и институтима у области корпоративног кривичног права, 6) развију 
способност анализе и синтезе, као и да утврде и повежу значајне претпоставке у 
области корпоративног кривичног права, и примене санкција према учиниоцима, што 
би требало да обезбеди ефикасан систем заштите од криминалитета правних лица, 7) 
овладају нјазначајнијим специфичностима кривичног поступка против правних лица  

Садржај предмета 
Теоријска 
настава 

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.  

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

Критичка анализа праксе судова кроз анализу елемената појединих врста кривичних 
дела правних лица, кривице њихових учинилаца и врсте и мере изречених санкција 
правним лицима и њиховим одговорним лицима за учињено кривично дело. 
Решавање практичних примера.  
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Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 
Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови 

 3 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 писмени испит  

практична настава 0-15 усмени испит 51 
Колоквијуми 0-12  Посећеност предавања 0-4  
Семинари 0-8     
 


