
Спецификација предмета за књигу предмета 

Студијски програм   основне академске студије права 
Изборно подручје (модул)   
Врста и ниво студија  основне академске студије 
Назив предмета  Прекршајно право 
Наставник (за предавања)  проф. др Драган Јовашевић, доц. др Душица Миладиновић 

Стефановић 
Наставник/сарадник (за вежбе) доц. др Душица Миладиновић Стефановић 
Наставник/сарадник (за ДОН)   
Број ЕСПБ  6 Статус предмета 

(обавезни/изборни) 
 изборни 

Услов   
Циљ 
предмета 

Стицање темељних знања из области прекршајног права као посебне, специфичне 
гране казненог права, разумевање садржине основних појмова, института и њихових 
елемената и карактеристика прекршајног права Републике Србије и њихово 
систематизовање, изучавање специфичности и правне природе прекршајног 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 прекршајног права и оспособљавање за коришћење знања 
о основним појмовима и институтима прекршајног 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 прекршајног права, 2) усвоје знања о основним појмовима, принципима и 
институтима прекршајног права, 3) развију способности да аргументовано, креативно 
и компетентно дискутују о питањима из области прекршајног права, 4) развију 
способности систематичног приступа проблемима у области прекршајног права, како 
би могли да понуде критичке и аргументоване одговоре у овој области, 5) владају 
кључним терминима, појмовима и институтима у области прекршајног права, 6) 
развију способност анализе и синтезе, као и да утврде и повежу значајне 
претпоставке у области прекршајног права, и примене санкција према учиниоцима 
прекршаја, што би требало да обезбеди ефикасан систем заштите од овог облика 
јавноправних деликата. 

Садржај предмета 
Теоријска 
настава 

Појам, предмет, назив, извори, основни принципи, деоба и историјски развој 
прекршајног права; Појам и елементи прекршаја; Објект и субјект прекршаја; Основи 
искључења прекршаја; Појам, елементи, карактеристике и основи искључења 
кривице учиниоца прекршаја; Стадијуми у извршењу прекршаја; Појам, 
карактеристике и облици саучесништва; Појам, карактеристике, сврха, историјски 
развој и врсте прекршајних санкција; Појам, историјски развој, организација и 
надлежност прекршајних судова; Поступак пред прекршајним судом; Систем 
редовних и ванредних правних лекова; Посебне врсте прекршајних поступака; 
Извршење прекршајних санкција.  



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

Критичка анализа праксе прекршајних судова кроз анализу елемената појединих 
врста прекршаја (саобраћајних, еколошких, привредних, девизних, царинских, у вези 
са јавним редом и миром и др), кривице њихових учинилаца и врсте и мере 
изречених прекршајних санкција. 
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Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 
Предавањ
а 

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   Појам, предмет, назив, задатак и 
историјски развој прекршајног 
права  

  

3  предавања   Извори прекршајног права,   



временско, просторно и важење 
прекршајних прописа у односу на 
лица  

4  предавања   Појам, врсте, карактеристике, 
сличности и разлике између 
казнених деликата (кривичних 
дела, привредних преступа и 
прекршаја)  

  

5  предавања   Појам и елементи прекршаја, 
објект и субјект прекршаја  

  

6  предавања   Стадијуми у извршењу и форме 
извршења прекршаја 

  

7  предавања   Основи искључења прекршаја   
8  предавања 

писмени 
тест 

  Саучесништво у прекршајном 
праву 

  

9  предавања   Прекршајна одговорност правног 
и физичког лица, односно 
предузетника, основи искључења 
прекршајне одговорности 

  

10  предавања   Појам, врсте, карактеристике, 
сврха и одмеравање прекршајних 
санкција 

  

11  предавања   Гашење прекршајних санкција   
12  предавања 

колоквијум
и 

  Организација и надлежност 
прекршајних судова 

  

13  предавања   Поступак пред прекршајним 
судом, редовни и ванредни 
правни лекови 

  

14  предавања 
читање 
семинарски
х радова 

  Посебни прекршајни поступци   

15     Евалуација и потписивање 
индекса 

  

 


