Табела 5.2 Спецификација предмета
Студијски програм/студијски програми : ПОРЕЗИ И ЦАРИНЕ
Врста и ниво студија: Основне струковне студије, први ниво
Назив предмета: ПРИВРЕДНО КАЗНЕНО ПРАВО
Наставник (Име, средње слово, презиме): Александар Ј. Петров, специјалиста
Статус предмета: ОБАВЕЗНИ
Број ЕСПБ: 8
Услов:
Циљ предмета
Циљ предмета Привредно казнено право је да се студенти упознају са системом правних
прописа којима се у циљу заштите законитости усвојеног привредног и финансијског система
наше земље, утврђују услови за примену казни и других привредно преступних санкција према
правним и одговорним лицима, учиниоцима привредних преступа.
Исход предмета
Студенти ће бити оспособљени да разумеју основе казнене одговорности правних лица и
одговорних лица за кривична дела, привредне преступе и прекршаје, као и многобројне новине
садржане у посебном делу Кривичног законика који се односи на кривична дела против
привреде.
Садржај предмета
Теоријска настава
Појам, предмет и задатак Привредног казненог права, Развој Привредног казненог права,
Извори, Странке у привреднопреступном поступку, Тужилац, Окривљени, Привреднопреступни
поступак, Поступак у вези са подношењем пријаве, Поступак органа инспекције, Поступак
јавног тужиоца, Претходни поступак, Истражне радње, Главни поступак, Претрес и пресуда,
Одлагање претреса, Одузимање имовинске користи, Поступак по правним лековима, Жалба,
Захтев за заштиту законитости, Скраћени поступак, Посебни поступци.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Вежбе, анализа случаја, дискусије о конкретним примерима из праксе
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Број часова активне наставе
Остали
часови
Предавања: Вежбе: Други облици наставе:
Студијски истраживачки
4
2
рад:
Методе извођења наставе
На предавањима се дају оквири проблема и анализа чињенице,док се на вежбама дају
разјашњења и студије случаја, учешћа студената у дискусији и сл.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
поена
активност у току предавања
5
писмени испит
практична настава
15
усмени испт
60
колоквијум-и
20
..........
семинар-и
Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт, презентација
пројекта, семинари итд......
Максимална дужна 1 страница А4 формата
Спецификацију треба дати за сваки предмет из студијског програма. Ако постоје заједнички предмети за више студијских програма
тада се у Књизи предмета, предмет приказује само један пут. Књига предмета представља јединствен прилог за све студијске
програме првог и другог нивоа студија.
Сваки предмет мора бити одвојени фајл, да би могао да се хиперлинком повеже са наставним особљем (Књига наставника) и планом

студија Табела 5.1, односно 5.1а.

