
ИЗВРШЕЊЕ АЛТЕРНАТИВНИХ 

КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА  

ШКОЛСКА 2018-19 



Информације о предмету 

Врста студија: Основне студије 

Тип предмета:  Изборни 

Семестар:   V 

ЕСПБ:    6 бодова 

Фонд часова:  2 + 2 

Наставник:    Проф. др Даница Васиљевић-Продановић 

 



Циљ наставе: 

 Да студентима омогући стицање знања о 

организацији система извршења кривичних санкција 

код нас, упознавање са поступком извршења 

алтернативних кривичних санкција и мера према 

пунолетним и малолетним учиниоцима кривичних 

дела. 

 Да оспособи студенте за практичан рад у области 

извршења алтернативних санкција. 

 

Облици наставе: 
 Предавања 

 Вежбе 



Методе наставе  

 Усмена предавања 

 Презентације 

 Дискусије 

 Консултације 

 Менторски рад 

 Излагања студената 

 



Термини одржавања наставе:  

 

 Предавања:   Петком од 8:00 – 9:30   
   лого слушаоница 

 

 

 Консултације: vp.danica@gmail.com 



План извођења наставе 

Дан Датум Наставна јединица 

1. 19. окт Појам, развој и сврха алтернативних кривичних 
санкција. 

2. 26. окт Врсте алтернативних кривичних санкција. 

3. 2. нов Међународни стандарди примене 
алтернативних санкција. 

4. 9. нов Нормативни оквир примене алтернативних 
кривичних санкција у Србији. Организација 
система и надлежност над извршењем. 

5. 16. нов КОЛОКВИЈУМ 



План извођења наставе 

Дан Датум Наставна јединица 

7. 23. нов Извршење алтернативних кривичних санкција – 
рад у јавном интересу, кућни затвор. 

8. 30. нов Извршење алтернативних кривичних санкција – 
условна осуда са заштитним надзором. 

9. 7. дец Алтернативне санкције и мере према 
малолетним учиниоцима кривичних дела. 
 

10. 14. дец КОЛОКВИЈУМ 
 

12. 11. јан Презентација семинарских радова и испит 
 



Критеријуми и вредновање 

Обавеза Критеријум за оцењивање Бодова 

Активност на 
настави 

Учествовање у дискусији, тематско 
излагање студента (просеминар) 

до 20 

Колоквијум Провера знања у форми теста до 20 

Семинарски 
рад 

Структура рада, систематичност 
излагања, квалитет закључка, 
релевантност и обим коришћене 
литературе, исправност навођења, стил 
писања 

до 20 

Испит Презентација семинарског рада и 
познавање наставних  јединица 

до 40 

Укупно: до 100 



Оцењивање 

Бодова Оцена 

до 50 5 

51-60 6 

61-70 7 

71-80 8 

81-90 9 

91-100 10 

• Укупна оцена се добија сабирањем бодова. 

• Начин оцењивања: 


