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8. Замерке деловању судова
9. Однос запрећених и изречених санкција
10. Врсте и области полицијске делатности (примена принуде од стране
полиције)
11. Стратегије полицијског деловања
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20. Ресоцијализација као сврха кажњавања
21. Индивидуализација у извршењу казне затвора – опште одредбе
22. Хумано поступање са осуђеницима – опште одредбе
23. Критика филозофије третмана
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29. Извршење казне затвора у Закону о извршењу кривичних санкција
(опште одредбе, упућивање и распоређивање осуђених у заводе и
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(положај осуђеног-права на комуникацију са спољним светом,
проширена права и погодности осуђеног, премештај осуђеног и прекид
извршења казне затвора)
33. Мере за одржавање реда и безбедности у Закону о извршењу
кривичних санкција
34. Дисциплински преступи, мере и поступак и материјална
одговорност осуђеног у Закону о извршењу кривичних санкција
35. Извршење осталих казни и мера безбедности у Закону о извршењу
кривичних санкција
36. Радни односи, надзор и контрола рада у Закону о извршењу
кривичних санкција
37. Оспоравање казне затвора-циљ лишавања слободе и негативан
утицај на осуђенике; осуђеничка заједница
38. Трајање казне, једна или више врста затварања
39. Пренатрпаност затвора и цена извршења, заводске побуне и насиље
међу осуђеницима
40. Извршење ванзаводских санкција и мера (пробација) – основне
одредбе
41. Извршење ванзаводских санкција и мера (пробација) – положај
актера ванзаводског третмана и надзор над извршењем обавеза
одређених одлуком тужиоца у Закону о извршењу ванзаводских санкција
и мера
42. Извршење мере кућног притварања, мере забране прилажења или
комуницирања са одређеним лицем и казне затвора без напуштања
просторија у којима осуђени станује у Закону о извршењу ванзаводских
санкција и мера
43. Извршење условне осуде са заштитним надзором и казне рада у
јавном интересу у Закону о извршењу ванзаводских санкција и мера
44. Извршење условног отпуста и надзор над извршењем мера одређених
уз условни отпуст у Закону о извршењу ванзаводских санкција и мера

45. Пружање помоћи лицу после извршења казне затвора и примена
посебних мера за спречавање сексуалне виктимизације малолетника
46. Посебан модел извршења казне затвора за нарочито тешка кривична
дела – уводне напомене, организација и надлежност за извршење и
извршење казне затвора
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47. Поступак према малолетницима (модел благостања и модел правде)
48. Извршење кривичних санкција према малолетницима – основне
одредбе, извршење заводских мера и извршење казне малолетничког
затвора
49. Нови трендови у контроли криминалитета-кругови одговорности и
реститутивна и ресторативна правда
50. Појам виктимологије
51. Појам жртве
52. Научни приступ у виктимологији (однос виктимологије и
криминологије)
53. Прва генерација – несамостална виктимологија
(интеракционистичка)
54. Друга генерација – подршка и помоћ жртвама
55. Трећа генерација – утопистичка виктимологија (нове теорије
56. Четврта генерација – консолидација савремене виктимологије и
злоупотреба политичке моћи
57. Право и права жртве (кривичноматеријални положај)
58. Право и права жртве (процесни положај жртве)
59. Анкете виктимизације
60. Међународне анкете виктимизације
61. Страх од злочина (fear of crime)
62. Рањивост (vulnerability)
63. Стокхолмски синдром (уџбеник Криминологија)
64. Неформална контрола од стране заједнице (уџбеник Криминологија)
65. Колективни одговор на злочин (уџбеник Криминологија)
66. Парадокси виктимологије (предрасуде, противправност у ширем
смислу, идеја наоружане жртве)

