
 

Спецификација предмета за књигу предмета 

Студијски програм   Специјалистичке струковне студије права 

Изборно подручје (модул)   

Врста и ниво студија  Специјалистичке струковне студије права 

Назив предмета  Кривичноправна и прекршајноправна заштита од насиља у 
породици 

Број ЕСПБ  10 Статус предмета 
(обавезни/изборни) 

 Изборни 

Услов   

Циљ 
предмета 

Стицање основних знања из области правне заштите од насиља у породици кроз : а) 
међународне документе универзалног и регионалног карактера, б) породично 
право, в) кривично право, г) прекршајно право и г) полицијску превенцију насиља у 
породици; разумевање садржине основних појмова и института у теорији, судској, 
прекршајној и полицијској пракси који се односе на спречавање и сузбијање насиља 
у породици, те улоге појединих државних и друштвених органа у спречавању и 
сузбијању насиља у породици; повезивање дидактичког, научног и практичног знања 
и вештина ради оспособљавања за самосталан рад у области спречавања, 
откривања, доказивања и сузбијања насиља у породици уз развијање критичког 
мишљења у функцији преиспитивања постојећих решења у овој области. 

Исход 
предмета 

Очекује се да студенти: 1) схвате појам, елементе, карактеристике и врсте насиља у 
породици, 2) усвоје знања о међународним стандардима заштите од насиља у 
породици, 3) усвоје знања о појму, елементима, карактеристикама и облицима 
испољавања насиља у породици као кривичног дела или прекршаја у Републици 
Србији, 4) усвоје знања о месту и улози државних и друштвених органа, те мерама и 
поступцима за спречавање и сузбијање насиља у породици, 5) развију способности 
да аргументовано, креативно и компетентно дискутују о питањима из ове области и 
6) овладају кључним терминима, појмовима и институтима у заштите од насиља у 
породици.  

Садржај предмета 

Теоријска 
настава 

Универзални и регионални међународни документи о насиљу у породици; Појам и 
карактеристике насиља у породици у породичном, кривичном и прекршајном праву; 
Насиље у породици у упоредном кривичном праву; Превенција насиља у породици; 
Примена кривичних и прекршајних санкција према учиниоцима насиља у породици; 
Заштита жртава насиља у породици; Улога државних и других друштвених органа у 
откривању спречавању и сузбијању насиља у породици; Политика кривичног гоњења 
према учиниоцима насиља у породици; Казнена и прекршајна политика сузбијања 
насиља у породици 

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

Критичка анализа судске и прекршајне праксе у Републици Србији кроз анализу 
примењених кривичних и прекршајних санкција за учиниоце дела насиља у 
породици, укључујући анализу политике кривичног гоњења учинилаца кривичних 
дела и казнену политику судова. 



Литература 

1  Д.Јовашевић, Насиље у породици, Београд, 2018. (у штампи) 

2  Д.Јовашевић, Д.Миладиновић-Стефановић, Кривичноправна и прекршајно правна 
заштита од насиља у породици, Ниш, 2019. (у припреми) 

3   

4   

5   

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 

Предавањ
а 

Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови 

 4+2  1       

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 Поена 

активност у току  
предавања 

 0-10 писмени испит   

активност на вежбама -
практична настава 

 0-10 усмени испит  50 

Колоквијуми  0-10     

Семинари 
___________________ 
тест провере знања  

 0-10 
_______ 
0-10 

    

Списак тема по недељама 

1  предавања   Уводна предавања о садржини 
предмета, начину и динамици 
рада, испуњењу предиспитних 
обавеза, изворима литературе, 
начину и облицима рада и 
вредновању рада студената 

  

2  предавања   Међународни стандарди 
(универзални и регионални) 
заштите од насиља у породици 

  

3  предавања   Историјски развој правне заштите 
од насиља у породици у 
Републици Србији  

  

4  предавања   Појам, карактеристике и облици 
насиља у породици у породичном 
и кривичном праву  

  

5  предавања   Прекршајноправна заштита од 
насиља у породици  

  

6  предавања   Насиље у породици у упоредном   



кривичном законодавству  

7 тест провере 
знања 

  Писмени тест провере знања   

8  предавања   Читање семинарских радова, 
дебата, анализа случаја 

  

9  предавања 
 

  Стратегија заштите од насиља у 
породици у Републици Србији 

  

10  предавања   Спречавање насиља у породици   

11  предавања 
 

  Улога државних и друштвених 
органа у спречавању, откривању и 
сузбијању насиља у породици 

  

12  предавања   Заштита жртава насиља у 
породици 

  

13  предавања   Читање семинарских радова, 
дебата, анализа случаја  

  

14  Колоквијум    Усмена провера знања   

15     Евалуација стеченог знања   

 

 


