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 Изборни 

Услов   
Циљ 
предмета 

Стицање темељних знања из области основних појмова и института 
међународног кривичног права, разумевање садржине основних 
кривичноправних појмова : међународног кривичног дела и института 
повезаних са њим; изучавање појма, елемената, објекта и субјекта 
међународног кривичног дела, као и кривичне одговорности и система 
кривичних санкција за њихове учиниоце,  повезивање дидактичког, научног 
и практичног знања и вештина ради оспособљавања за самосталан рад у 
области правне квалификације међународог кривичног дела и 
оспособљавање за коришћење упоредног метода у проучавању и примени 
појмова и института у вези са међународним кривичним делом уз развијање 
критичког мишљења у функцији преиспитивања постојећих законских 
решења у овој области. 

Исход 
предмета 

Очекује се да студенти: 1) схвате појам међународног кривичног дела, 
стадијуме, стицај, саучесништво у међународним кривичним делима, 
систем међународних кривiчних дела у различитим међународним 
изворима и кривичном законодавству Србије; 2) развију способности да 
аргументовано, креативно и компетентно дискутују о питањима у овој 
области; 3) развију способности систематичног приступа проблемима 
везаним за међународна кривчна дела; 4) овладају кључним терминима, 
појмовима и институтима у овој области; 5) развију способност анализе и 
синтезе као и да утврде, разјасне и повежу релевантне претпоставке у овој 
области које обезбеђују ефикасан систем заштите међународног мира и 
безбедности. 

Садржај предмета 
Теоријска 
настава 

Појам, предмет, назив, извори, основни принципи, деоба и историјски 
развој међународног кривичног права; Основни појмови и институти 
међународног кривичног права; Појам и елементи међународног кривичног 
дела; Објект и субјект међународног кривичног дела; Основи искључења 
међународног кривичног дела; Појам, елементи и основи искључења 
кривице; Стадијуми у извршењу међународног кривичног дела; Појам, 
карактеристике и облици саучесништва; Појам, карактеристике, сврха, 
историјски развој и врсте казни за међународна кривична дела; Појам, 



историјски развој, организација и надлежност органа међународног 
кривичног правосуђа; Поступак пред међународним кривичним судовима; 
Међународна кривичноправна помоћ; Извршење страних судских одлука.  

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

Критичка анализа судске праксе Хашког трибунала и праксе домаћег Већа 
за ратне злочине при Вишем суду у Београду кроз анализу елемената 
појединих међународних кривичних дела, кривице њихових учинилаца и 
врсте и мере изречене казне овим лицима. 
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Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 
Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки 

рад 
Остали часови 

 3+1 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   

активност на вежбама -
практична настава 

 0-10 усмени испит  50 

колоквијуми  0-10     
семинари 
________________________
___ 
тест провере знања 

 0-10 
 
______
_ 
0-10 

    
 

Списак тема по недељама 
1 предавања    Уводна предавања о   



садржини предмета, начину 
и динамици рада, испуњењу 
предиспитних обавеза, 
изворима литературе, начину 
и облицима рада и 
вредновању рада студената 

2  предавања   Основни појмови 
међународног кривичног 
права 

  

3  предавања   Историјски развој, принципи  
и извори међународног 
кривичног права 

  

4  предавања   Међународно кривично дело 
– појам и елементи, субјект и 
објект, врсте међународних 
кривичних дела  

  

5  предавања   Кривично дело са елементом 
иностраности   

  

6  предавања   Стадијуми и форме 
извршења међународног 
кривичног дела   

  

7  предавања   Саучесништво у извршењу 
међународног кривичног 
дела  

  

8  предавања 
писмени тест 

  Основи искључења 
међународног кривичног 
дела 

  

9  предавања   Одговорност за међународна 
кривична дела (одговорност 
физичког и правног лица) и 
посебни облици 
одговорности (командна 
одговорност и заједнички 
злочиначки подухват)  

  

10  предавања   Појам, елементи, историјски 
развој и врсте кривичних 
санкција за међународна 
кривична дела, одмеравање 
казне, застарелост, амнестија   

  

11  предавања 
колоквијум  

  Међународна кривична дела 
у Кривичном законику 
Србије  

  

12  предавања   Међународна кривична дела 
према статутима 
Нирнбершког и Токијског 
суда  

  



13  предавања   Међународна кривична дела 
према статутима Хашког 
трибунала и Трибунала за: 
Руанду, Источни Тимор, 
Камбоџу, Сијера Леоне 

  

14  предавања 
читање 
семинарских 
радова 

  Међународна кривична дела 
према Римском статуту   

  

15     Евалуација и потписивање 
индекса 

  

 


