
 
 
 

Спецификација предмета за књигу предмета 

Студијски програм   Мастер академске студије права унутрашњих послова 
Изборно подручје (модул)   
Врста и ниво студија  Мастер академске студије 
Назив предмета  Међународни документи за спречавање полицијске тортуре 
Наставник (за предавања) Проф. др Слободанка Константиновић-Вилић 

Проф. Др Миомира Костић 
Наставник/сарадник (за вежбе) асистент др Дарко Димовски 

асистент мр Душица Миладиновић Стефановић 
Наставник/сарадник (за ДОН)  асистент др Дарко Димовски 

асистент мр Душица Миладиновић Стефановић 
Број ЕСПБ  7 Статус предмета 

(обавезни/изборни) 
 Изборни 

Услов  / 
Циљ 
предмета 

 Циљ предмета је унапређење научних сазнања и теоријских схватања, те 
стицање способности и академских вештина у области међународних 
докумената за спречавање полицијске тортуре и развијање креативних 
способности и овладавање специфичним практичним вештинама потребним 
за будући развој каријере мастера унутрашњих послова. 

Исход 
предмета 

   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 
међународна документа за спречавање полицијске тортуре; 

− 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 
настава 

Појам тортуре и разликовање од других појмова. Тортура у Европској конвенцији 
о заштити људских права и основних слобода. Европска затворска правила. 
Европска конвенција за превенцију тортуре и нечовечног или понижавајућег 
поступања и казне. Општи извештаји Европског комитета за превенцију тортуре и 
нечовечног или понижавајућег поступања и казне. Конвенција УН против мучења. 
Поткомитет УН за спречавање мучења. Стандардна мининална правила о 
поступању са осуђеницима. Међународни пакт о грађанским и политичким 
правима. Комисија УН за људска права. Међународна сарадња за спречавање 
полицијске тортуре. Омбудсман као орган у превенцији полицијске тортуре. 
Међународни стандарди против полицијске тортуре у српском праву. Гостовање 
службеника ПУ из Ниша.   

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

Превенција тортуре од стране полиције. 

Литература 
1  Слободанка Константиновић Вилић, Костић Миомира, Пенологија, Правни 

факултет, Ниш, 2011. година 
2  Водич за добре односе грађана и полиције, Верољуб Ђукић  
3  Водич за демократски рад полиције, саставио Виши полицијски саветник 

Генералног секретара OEБС 
4  The UN Committee Against Torture: An Assessment, Chris Ingelse 
5   
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 
Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови 
 45=(2+1)х15 15=1х15       

Методе 
извођења 
наставе 

Предавања, семинарски радови, цасе студy, семинари, есеји, индивидуалне 
консултације. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 
активност у току  
предавања 

 0-15 писмени испит  0-10 

практична настава  0-10 усмени испит  0-50 
колоквијуми  0-10     
семинари  0-5     
Списак тема по недељама 
1 Појам тортуре и разликовање од других појмова 
2  Тортура у Европској конвенцији о заштити људских права и основних слобода 
3  Европска затворска правила 



4  Европска конвенција за превенцију тортуре и нечовечног или понижавајућег 
поступања и казне 

5  Општи извештаји Европског комитета за превенцију тортуре и нечовечног или 
понижавајућег поступања и казне 

6  Конвенција УН против мучења 
7  Поткомитет УН за спречавање мучења 
8  Стандардна мининална правила о поступању са осуђеницима 
9 Међународни пакт о грађанским и политичким правима 
10  Комисија УН за људска права 
11  Међународна сарадња за спречавање полицијске тортуре 
12  Омбудсман као орган у превенцији полицијске тортуре 
13  Међународни стандарди против полицијске тортуре у српском праву 
14  Гостовање службеника ПУ из Ниша 
15  Превенција тортуре од стране полиције 

 


