Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета
Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
12
Број ЕСПБ
Услов
Циљ
предмета

Исход
предмета

докторске академске студије права
докторске академске студије
Малолетничко кривично право
проф. др Војислав Ђурђић, проф. др Драган Јовашевић,
проф. др Саша Кнежевић
мр Душица Миладиновић Стефановић, Иван Илић
Статус предмета
(обавезни/изборни)

изборни

Стицање продубљених знања из области малолетничког кривичног права,
разумевање садржине основних кривичноправних и кривичнопроцесних појмова
и института малолетничког кривичног права и њихово систематизовање,
изучавање специфичности и правне природе малолетничког кривичног права и
његовог односа са кривичним правом, повезивање дидактичког, научног и
практичног знања и вештина ради оспособљавања за самосталан рад у области
малолетничког кривичног права и оспособљавање за коришћење упоредног
метода у проучавању и примени кривичноправних института уз развијање
критичког мишљења у функцији преиспитивања постојећих решења у овој
области.
Очекује се да савладавањем предмета студент може успешно да: 1) врши
продубљену анализу појмова, принципа и института општег и посебног дела
малолетничког кривичног права, 2) критички и аналитички упоређује теоријске
ставове и могућност њихове примене у пракси, 3) компетентно, научно и
аргументовано, истражује и презентује резултате свог научног рада, који ће
допринети развоју научне мисли у области малолетничког кривичног права, 4)
примени научне методе кроз истраживања у оквиру одабраних тема у области
општег и посебног дела малолетничког кривичног права 5) примени научне
методе кроз истраживања у оквиру одабраних тема у области материјалног,
процесног и извршног малолетничког кривичног права.

Садржај предмета
Појам, предмет, назив, извори, основни принципи, деоба и историјски развој
Теоријска
малолетничког кривичног права; Карактеристике материјалног и процесног
настава
малолетничког кривичног права; Међународни стандарди и малолетничко
кривично право; Појам и врсте малолетника; Васпитни налози; Положај млађих
пунолетних лица у кривичном праву; Положај малолетника као жртава
кривичних дела; Појам, сврха, врсте и услови за изрицање малолетничких
кривичних санкција; Појам и врсте васпитних мера; Казна малолетничког
затвора; Примена мера безбедности према малолетницима; Организација и
надлежност органа кривичног правосуђа, Кривични поступак према
малолетницима, Извршење малолетничких кривичних санкција, Малолетници

као жртве кривичних дела.

Практична
настава
(вежбе,
ДОН,
студијски
истраживачки рад)

Критичка анализа судске праксе судова у Републици Србији кроз анализу
елемената бића појединих кривичних дела чији су учиниоци малолетна или
млађа пунолетна лица (обим, динамика и структура извршених кривичних дела у
Републици Србији и на подручју изабраног суда) и врсте и мере изречене
кривичне санкције, односно аалтернативне мере – васпитних налога овим
лицима, укључујући анализу политике кривичног гоњења учинилаца кривичних
дела и казнену политику судова.
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Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе
ДОН
Студијски истраживачки рад
Остали часови
5
4

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
0-10
активност у току
писмени испит
предавања
активност на вежбама - 0-10
усмени испит
практична настава
0-10
Колоквијуми
0-10
Семинари
______
_________________
0-10
тест провере знања
Списак тема по недељама

поена

50

1

предавања

Уводна предавања о садржини
предмета, начину и динамици
рада, испуњењу предиспитних
обавеза, изворима литературе,
начину и облицима рада и
вредновању рада студената
Појам, назив, предмет, систем,
извори
и
карактеристике
малолетничког кривичног права.
Међународни стандарди и право
Републике Србије
Историјски
развој
малолетничког кривичног права
Појам и врсте малолетника,
положај млађих пунолетних
лица, васпитни налози
Појам, врсте, сврха, услови за
изрицање и време трајања
васпитних мера
Појам,
елементи,
сврха,
карактеристике и услови за
примену казне малолетничког
затвора
Примена
мера
безбедности
према малолетницима и млађим
пунолетним лицима
Организација
и
надлежност
органа малолетничког кривичног
правосуђа

2

предавања

3

предавања

4

предавања

5

предавања

6

предавања

7

предавања

8

предавања

9

предавања

Особине кривичног поступка
према малолетницима

10

предавања

Начело опортунитета криичног
гоњења у поступку према
малолетницима

11

предавања

Припремни поступак

12

предавања

Ограничење личне слободе у
поступку према малолетницима
Поступак
пред
већем
за
малолетнике

13

предавања

Правни лекови у поступку према
малолетницима
Извршење

малолетничких
санкција

кривичних

14

предавања

Малолетници
као
жртве
кривичних дела.
Заштита
малолетника
у
кривичном
поступку
према
пунолетним лицима

15

предавања

Заштита
малолетника
у
кривичном
поступку
према
пунолетним лицима

