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Циљ предмета 

Да студенти  стекну продубљена  знања о међународним стандардима у области реаговања на 

криминалитет малолетника и о усклађености система реаговања у Србији са међународном регулативом. 

Исход предмета  

Усвајање знања о систему и хијерархији међународних стандарда у области реаговања на криминалитет 

малолетника као основа за даље проучавање и примену знања у овој области. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Појам и врсте међународних стандарда у области реаговања на криминалитет малолетника, Кључни 

међународни документи у области реаговања на малолетнички криминалитет, Обавезујући и 

необавезујући карактер међународних докумената у области реаговања на малолетнички криминалитет, 

Акти Уједињених нација-сумарни преглед, улога и значај, Акти Савета Европе-сумарни преглед, улога и 

значај, Европска конвенција за заштиту људских права и основних слобода-аспекти који се односе на 

малолетнике у сукобу са законом, Међународне институције и заштита права малолетних учинилаца 

кривичних дела, Пракса Европског суда за људска права и заштита малолетних учинилаца кривичних 

дела. 

Практична настава  

Посете судовима, казнено-поправним заводима и гостовања исктакнутих стручњака. 
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Број часова активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе 

Предавања, семинарски радови, дискусије, консултације, предавања гостујућих предавача, презентовање 

аудио и видео материјала. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе  поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 усмени испит 50 

практична настава 10   

колоквијуми 20   

семинари 10   

 


