
 
 
 

Спецификација предмета за књигу предмета 
 

Студијски програм  Мастер академске студије права унутрашњих послова 
Изборно подручје (модул)   
Врста и ниво студија Мастер академске студије  

II 
Назив предмета Посредовање (медијација) у кривичним стварима 
Наставник (за предавања) Проф. др Душица Миладиновић Стефановић 
Наставник/сарадник (за вежбе) Проф. др Душица Миладиновић Стефановић 
Наставник/сарадник (за ДОН)   
Број ЕСПБ  7 Статус предмета 

(обавезни/изборни) 
 Изборни 

Услов  / 
Циљ 
предмета 

Упознавање студената са принципима, циљевима и праксом примене посредовања 
у кривичним стварима. Вештина посредовања је од недавно препозната као кључна 
вештина за све који раде у кривичном правосуђу. Нарочито су се корисним показали 
програми посредовања између жртве и починиоца, суседски центри за решавање 
спорова и сл, будући да су учесници ових програма испољили веће задовољтво и 
процедуром и исходом. Циљ предмета је да студентима пружи знање и практичне 
вештине у области медијације и ресторативне правде, нарочито по питањима улоге 
социјалних служби у овом смислу, основних теоријских  основа, модела који се могу 
применити, примене медијације на макро и микро нивоу, и изазова са којима се 
примена посредовања сусреће.  

Исход 
предмета 

Студенти познају историјски развој посредовања и ресторативне правде; Студенти 
разумеју посредовање као метод рада који примењују социјалне службе;  Студенти 
разумеју значај дијалога, помирења и трансформацију, као категорије различите од 
решавања проблема; Студенти располажу неопходим знањима и практичним 
вештинама за ефикасан рад, било индивидуално, било у оквиру различитих 
институција, система и заједнице. 

Садржај предмета 
Теоријска 
настава 

Уводна разматрања, историјске перспективе медијације и ресоративне правде, 
теорије силе и конфликта, медијација, модели медијације, ресторативна правда, 
кривични правосудни систем, малолетнични кривични правосудни систем, 
породични конфликти, развод, поверавање детета, насиље у породици, односи 
родитеља и деце, примена посредовања у решавању разнородних спорова, 
радноправни односи, ресторативна правда и друштвене промене.  

 



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

Медијација, модели медијације, ресторативна правда, кривични правосудни 
систем, малолетнични кривични правосудни систем, породични конфликти, развод, 
поверавање детета, насиље у породици, односи родитеља и деце, примена 
посредовања у решавању разнородних спорова, радноправни односи, ресторативна 
правда и друштвене промене. 

Литература 
1 Temida. – Beograd : Viktimološko društvo Srbije : Prometej, 2007. – Br. 1 (2007) 
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 
Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови 

3 1       

Методе 
извођења 
наставе 

Предавања уз визуелне презентације, радионице, дискусија, презентације 
студентских радова и истраживања. 
 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит Поена 
активност у току  
предавања 

0-10 писмени испит  

практична настава 0-15 усмени испит 51 
Колоквијуми 0-12  Посећеност предавања 0-4  
Семинари 0-8     

 


