
 
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 Организовани криминалитет 
Наставник (за предавања) Проф. др Драган Јовашевић 

Проф. др Миомира Костић 
Прф. др Саша Кнежевић   

Наставник/сарадник (за вежбе) Проф. др Дарко Димовски 
Наставник/сарадник (за ДОН)   
Број ЕСПБ  7 Статус предмета 

(обавезни/изборни) 
 Изборни 

Услов   
Циљ 
предмета 

 Стицање темељних знања из области организованог криминалитета,  разумевање 
садржине основних појмова, института и њихових елемената, те карактеристика 
организованог криминалитета и њихово систематизовање, изучавање 
специфичности и правне природе кривичних дела организованог криминалитета, 
повезивање дидактичког, научног и практичног знања и вештина ради 
оспособљавања за самосталан рад у области спречавања и сузбијања кривичних 
дела организованог криминалитета уз развијање критичког мишљења у функцији 
преиспитивања постојећих решења у овој области. 

Исход 
предмета 

 Oчекује се да савладавањем програма студент стекне потребна знања, вештине, 
развијене способности и компетенције и успешно да: 

− развије способност систематичног приступа правним проблемима, као и да 
понуди критичке и аналитичке одговоре везане за организовани 
криминалитет 

− развије способност да компетентно и научно аргументовано дискутује, 
истражује и презентује резултате свог научног рада на научним 
конференцијама и објављују их у научним часописима; 

− самостално решава практичне и теоријске проблеме у кривичноправној 
области и организују и остварују развојна и научна истраживања; 

− може да се укључи у остварење међународних и домаћих научних пројеката; 
− има способност праћења савремених достигнућа у струци и да стечена 

знања примени у пракси, посебно у остваривању основних принципа правне 
државе. 

 
Садржај предмета 
Теоријска 
настава 

 Појам, елементи и карактеристике организованог криминалитета у правној теорији; 
Појам, елементи и карактеристике организованог криминалитета у међународном 
праву (међународни стандарди); Извори права о организованом криминалитету у 
Републици Србији;  Појам, елементи и карактеристике организованог криминалитета 
у праву Републике Србије : Закон о организацији и надлежностима државних органа 
у сузбијању организованог криминала, Законик о кривичном поступку и Кривични 
законик; Саучесништво у кривичном делу и његов однос са организованим 
криминалитетом ; Кривична дела организованог криминалитета : у области 
злоупотребе опојних дрога, корупције, прања новца, политичких кривичних дела, 
трговине људима; Систем кривичних санкција и других кривичноправних мера за 



учиниоце кривичних дела организованог криминалитета; 

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

  Критичка анализа праксе судова кроз анализу елемената појединих врста 
кривичних дела организованог криминалитета, кривице њихових учинилаца и врсте 
и мере изречених кривичних санкција и других мера  учиниоцима кривичних дела 
организованог криминала.  
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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     
 


