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Врста и ниво студија
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Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
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Право извршења кривичних санкција
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Проф. Др Миомира Костић
асистент Дарко Димовски
асистент Дарко Димовски
Статус предмета
(обавезни/изборни)

Изборни

Циљ предмета је унапређење научних сазнања и теоријских схватања, те
стицање способности и академских вештина у области права извршења
кривичних санкција и развијање креативних способности и овладавање
специфичним практичним вештинама потребним за будући развој каријере
мастера унутрашњих послова.
Очекује се да савладавањем програма студент стекне потребна знања,
вештине, развијене способности и компетенције и успешно да:
− развије способност систематичног приступа правним проблемима,
као и да понуди критичке и аналитичке одговоре везане за
извршење кривичних санкција;
− развије способност да компетентно и научно аргументовано
дискутује, истражује и презентује резултате свог научног рада на
научним конференцијама и објављују их у научним часописима;
− самостално
решава практичне и теоријске проблеме у
кривичноправној области и организују и остварују развојна и научна
истраживања;
− може да се укључи у остварење међународних и домаћих научних
пројеката;
− има способност праћења савремених достигнућа у струци и да
стечена знања примени у пракси, посебно у остваривању основних
принципа правне државе.

Садржај предмета
Теоријска
Пенологија као самостална правна дисциплина. Облици реакције у првобитној
настава
људској заједници. Кажњавање у старом, средњем и новом веку. Појава казне
лишења слободе. Класични пенитенцијарни системи. Појам третмана и његови
облици. Извршење кривичних санкција. Међународни стандарди у вези положаја
затвореника. Ресторативна правда и њени облици. Васпитне мере. Затвори за жене.
Пенитенцијарне установе. Критичка анализа домаћег Закона о извршењу
кривичних санкција. Права и обавезе осуђеника. Посебна права жена осуђеница.

Практична
настава
(вежбе,
ДОН,
студијски
истраживачки рад)
Литература
1
2
3
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Писање есеја.
установама.

Писање

истраживачког

пројекта.

Посета

пенитенцијарним

Пенологија / Слободанка Константиновић Вилић, Миомира Костић. - Ниш :
Центар за публикације Правног факултета, 2011
Систем извршења кривичних санкција и пенални третман у Србији / Слободанка
Константиновић-Вилић, Миомира Костић. - Ниш : Центар за публикације Правног
факултета, 2011

Диверзиони модели и алтернативне кривичне санкције примењене према
малолетницима у сукобу са законом / Слободанка Константиновић-Вилић,
Миомира Костић, У: Зборик радова Правног факултета у Нишу. 50. – Ниш:
Правни факултет, 2007. – Бр. 50
Могућности примене инструмената ресторативне правде у кривичном
поступку према малолетницима / Дарко Димовски, Иван Илић, У:
Кривичноправни положај и социјална заштита малолетних преступника /
приредили Миомира Костић, Слободанка Константиновић Вилић, Мирослав
Бркић. - Ниш : Правни факултет : Центар за социјални рад "Свети Сава", 2012
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Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе
ДОН
Студијски истраживачки рад
Остали часови
90=(5+1)х15 15=1х15
Методе
извођења
наставе

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

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
активност у току
0-15
писмени испит
предавања
практична настава
0-10
усмени испит
колоквијуми
0-10
семинари
0-5
Списак тема по недељама
1
Пенологија као самостална правна дисциплина
2
Облици реакције у првобитној људској заједници
3
Кажњавање у старом, средњем и новом веку
4
Појава казне лишења слободе
5
Класични пенитенцијарни системи

поена
0-10
0-50

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Појам третмана и његови облици
Извршење кривичних санкција
Међународни стандарди у вези положаја затвореника
Ресторативна правда и њени облици
Васпитне мере
Затвори за жене
Пенитенцијарне установе
Критичка анализа домаћег Закона о извршењу кривичних санкција
Права и обавезе осуђеника
Посебна права жена осуђеница

