
Студијски програм:   1.1. Право 

Врста и ниво студија: мастер академске студије  

Ознака предмета: 504 П1 

Назив предмета: ПРАВО ИЗВРШЕЊА КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА 

Наставник: Др Емир Ћоровић, доцент, САРАДНИК: Милан Костић 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ:  6 

Услов: уписан девети семестар 

Циљ предмета: Циљ предмета је да студенти стекну сазнања о праву извршења кривичних санкција. Студенти се 

упознају са историјским аспектима извршења санкција, традиционалним и савременим идејама у кривичноизвршној, 

односно пенолошкој пракси, с тим да је највећа пажња посвећена данашњем систему извршења кривичних санкција, 

нарочито у праву Републике Србије. Студенти се детаљно упознају са начином извршења постојећих кривичних 

санкција (казни, мера безбедности, васпитних мера и осталих санкција), као и других кривичноправних мера које 

немају статус кривичних санкција, а које су са њима блиско повезане, чиме стичу целовита и значајна сазнања из ове 

области. 

Исход предмета: Теоријска предавања, као и посете установама за извршење казне лишења слободе, треба да омогуће 

да студенти креирају јасну слику о начину извршења санкција данас и некада. Ова сазнања представљају солидну 

основу за будући рад у пракси, а нарочито уколико се студенти определе за рад у области извршења санкција. 
 Садржај предмета: Појам и предмет права извршења кривичних санкција; метод права извршења кривичних 

санкција; место права извршења кривичних санкција у правном систему и систему науке; извори права извршења 

кривичних санкција (домаћи и међународни); појам, врсте и сврха кривичних санкција (казне, мере безбедности, мере 

упозорења, васпитне мере); кривичноправне мере сличне кривичним санкцијама; систем ивршења кривичних санкција 

у  Републици Србији (Управа за извршење кривичних санкција; врсте установа, улога судаау поступку извршења 

кривичних санкција); извршење казне затвора у Републици Србији: поступак извршења казне затвора, права осуђеника, 

мере принуде према осуђеницима, дисциплинска и материјална одговорност  осуђеника; заштита права осуђеника; 

условни отпуст и превремено отпуштање; извршење осталих казни у Републици Србији (кућног затвора, новчане казне, 

рада у јавном интересу, одузимања возачке дозволе; извршење мера упозорења у Републици Србији (условне осуде, 

условне осуде са заштитним надзором и судске опомене); извршење мера безбедности у Републици Србији (обавезног 

психијатријског лечења и чувања у здравственој установи, обавезног психијатријског лечења на слободи, обавезног 

лечења наркомана, обавезног лечења алкохоличара, забране вршења позива, делатности и дужности, забране 

управљања моторним возилом, одузимања предмета, протеривања странца из земље, извршење јавног објављивања 

пресуде, забране приближавања и комуникације са оштећеним, забране присуствовања одређеним спортским 

приредбама); извршење малолетничких кривичних санкција у Републици Србији (васпитних мера упозорења и 

усмеравања, васпитних мера појачаног надзора, заводских васпитних мера и казне малолетничког затвора); извршење 

осталих кривичноправних мера (одузимање имовинске користи, кућни притвор); застарелост извршења кривичних 

санкција, амнестија и помиловање; правне последице осуде, рехабилитација, казнена евиденција. 
Литература:  

Обавезна литература: Ђорђе Игњатовић, Право извршења кривичних санкција, Правни факултет Универзитета у Београду, 

Београд, 2010;  Мило Бошковић, Основи пенологије, Правни факултет у Новом Саду, Нови Сад, 2000 (одабрани делови),  

Допунска литература: Зоран Стојановић, Кривично право: Општи део, Правна књига, Београд, 2009 (део који се односи на 

кривичне санкције); Зaкoн o извршeњу кривичних сaнкциja (Службeни глaсник Рeпубликe Србиje, бр. 55/2014); Зaкoн o 

вaнзaвoдским сaнкциjaмa и мeрaмa (Службeни глaсник Рeпубликe Србиje, бр. 55/2014). Допунска: Жан Прадел, Компаративно 

кривично право – санкције, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2010. 
Број часова  активне наставе:  

Предавања: 2 Вежбе: 2 Други облици 

наставе:  

Студијски 

истраживачки рад:  

Остали часови: 1 

Методе извођења наставе - Предавања коришћењем аудио-видео технологије; дискусије; анализа случајева; 

самостални приступни рад; семинари; вежбе; консултације.                                 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

активност у току предавања и 

вежби 

0-10   

самостални приступни рад 0-40 усмени испит 0-50 

Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт, 

презентација пројекта, семинари итд...... 

*максимална дужна 1 страница А4 формата 

 


