
 
 
 

Спецификацијапредметазакњигупредмета 
 

Студијскипрограм  Специјалистичке струковне студијеправа 

Изборноподручје (модул)   

Врста и нивостудија  Специјалистичке струковнестудије 

Називпредмета Извршење алтернативних санкција 

Број ЕСПБ  10 Статуспредмета 
(обавезни/изборни) 

Обавезни 

Услов   

Циљ 
предмета 

Циљ предмета је унапређење научнихсазнања и теоријских схватања, 
те стицање способности и академскихвештина у области извршења 
алтернативних кривичних санкција иразвијањекреативнихспособности 
и 
овладавањеспецифичнимпрактичнимвештинамапотребнимзабудућира
звојкаријере струковног специјалисте права. 

Исход 
предмета 

        Очекује се да савладавањем програма студент стекне потребназнања, 
вештине, развијенеспособности и компетенцијеи успешно да: 

 развије способност систематичног приступа правним проблемима, 
као и да понудикритичке и аналитичке одговоре везане за извршење 
алтернативних кривичних санкција; 

 самосталнорешавајупрактичнепроблеме у 
областиизвршењаалтернативнихкривичнихсанкција; 

 има способностпраћењасавременихдостигнућа у струци и да 
стечена знања примени у пракси, посебно у остваривању основних 
принципаправне државе. 

 

Садржајпредмета 

Теоријска 
настава 

Појам кривичних санкција. Појам алтернативних кривичних санкција. 
Врсте алтернативних кривичних санкција. Поље примене 
алтернативних кривичних санкција. Појам ресторативне правде. 
Различити модели ресторативне правде. Стандарди и вредности 
ресторативне правде.. Ресторативна правда према малолетницима. 
Медијација у кривичном поступку према малолетницима. Медијација у 
школама.  

Практичнанастав
а (вежбе, ДОН, 
студијскиистраж
ива-чкирад) 

Примери добре праксе примене алтернативних кривичних санкција. 
Примена ресторативне правде у пенитенцијарним установама. 
Примена ресторативне правде у Васпитно-поправном дому у Крушевцу. 
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Бројчасоваактивненаставенедељнотокомсеместра/триместра/године 

Предавања Вежбе ДОН Студијскиистраживачкирад Осталичасови 

         

Методе 
извођења 
наставе 

Предавања, семинарски радови, case study,семинари, есеји, 
индивидуалне консултације. 

Оценазнања (максимални број поена 100) 

Предиспитнеобавезе поена Завршни испит поена 

активност у току 
предавања 

 0-15 Писмени испит  0-10 

практичнанастава  0-10 Усмени испит  0-50 

колоквијуми  0-10     

семинари  0-5     

Списактемапонедељама 

1  Појам кривичних санкција 

2 Појам алтернативних кривичних санкција 

3  Врсте алтернативних кривичнихсанкција 

4 Поље примене алтернативних кривичних санкција 

5  Појам ресторативне правде 

6  Различити модели ресторативне правде 

7 Стандарди и вредности ресторативне правде. 
8  Ресторативна правда према малолетницима 
9  Медијација у кривичном поступку према малолетницима. 
10  Медијација у школама 

11 Упознавањесарадомповереничкеслужбе у Нишу 

12  Извршењеванзаводскихсанкција 

13  Ресторативнаправда и органиунутрашњихпослова 

14  Ресторативнаправда у пракси 

15  Примери добре праксе ресторативне правде  

 


