Табела 5.2Спецификација предмета Шифра:П.ОП.О.14
Студијски програм/студијски програми: Општеправни
Врста и ниво студија: Основне академске студије; Студије првог степена
Назив предмета: Прекршајно право
Наставник (Име, средње слово, презиме):Иван Ж. Јоксић
Сарадник: Љубиша Ж. Јовић
Статус предмета: Обавезан предмет на основним академским студијама,IVсеместар
Број ЕСПБ: 7
Услов:Положен испит из Кривичног права и Кривичнопроцесног права
Циљ предмета:Упознавање са основним појмовима и институтима прекршајног права.Стицање знања о
специфичостима прекршаја као посебног облика кажњивог поступања, специфичностима прекршајне
одговорности, поступка за примену прекршајних санкција и органима надлежним за поступање ради
успешног укључивања у праксу поступања пред прекршајним органима..
Исход предмета:Студент би требало да буде способан да правилно идентификује место прекршајног
права у правном систему, нарочито у односу на управно и кривично право; да покаже детаљно
разумевање појма прекршаја и да може да објасни однос прекршаја и других кажњивих радњи; да може да
објасни ток прекршајног поступка, као и да идентификује његове специфичности у односу на кривични
поступак; да може да дискутује о конкретном примеру из судске праксе.
Садржај предмета:
• Oпшта питања прекршајног права
• Систем прекршајног права
• Oблици кажњивих делатности
• Прекршај као облик кажњивог поступања
• Eлементи општег појма прекршаја
• Eлменти прекршајне одговорности
• Саучесништво код прекршаја
• Прекршајне санкције
• Прекршајне санкције према малолетницима
• Врсте и облици прекршаја
• Прекршајни поступак
• Принципи прекршајног поступка
• Надлежност прекршајних органа
• Субјекти прекршајног поступка
• Предмети прекршајног поступка
• Претходни поступак и претрес
• Мере за обезбеђење присуства окривљеног и осталих субјеката
• Докази у прекршајном поступку
• Редовни правни лекови; Ванредни правни лекови
• Посебни прекршајни поступци
• Извршење прекршајних санкција
Практична настава: Писање радова из области прекршаја, посета првостепеном и другостепеном Органу
за прекршаје.
Литература:
а) основна: Кокољ М.: Прекршајно право, Привредна академија, Нови Сад, 2007.;
б) додатна: Ђорђевић Ђ. : Прекршајно право, Полицијска академија, Београд, 2004.; Јелачић М.:
Прекршајно право, Службени гласник, Београд, 2004.; Пихлер, С.. Прекршајно право, Graphica Academica,
Нови Сад, 2000.
Остали часови
Број часова активне наставе
Предавања:
Вежбе
Други облици
Студијски истраживачки /
2x15=30
3x15=45
наставе: /
рад: /
Методе извођења наставе: Предавања, вежбе, семинарски радови, консултације, судска пракса, излагања
појединих случајева из праксе од стране истакнутих стручњака.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Завршни испит
поена
Предиспитне обавезе
поена
присуство и активност на
писмени испит
10
предавањима
30
присуство и активност на вежбама
усмени испт
10
колоквијуми I и II
20
семинарски рад
10
практична настава
20

