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Циљ предмета је унапређење научних сазнања и теоријских схватања, те стицање
способности и академских вештина у области права осуђених лица и развијање
креативних способности и овладавање специфичним практичним вештинама
потребним за будући развој каријере струковног специјалисте права.
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
понудикритичке и аналитичке одговоре везане за права осуђених лица;
 самостално решавају практичне проблеме у области извршења
алтернативних кривичних санкција;
 има способност праћења савремених достигнућа у струци и да стечена
знања примени у пракси, посебно у остваривању основних
принципаправне државе.

Садржај предмета
Теоријска
Појам осуђених лица. Одлагање извршења казне затвора. Право на човечно
настава
поступање. Право на смештај. Право на исхрану. Право на обућу, рубље и одећу.
Право на дописивање. Право на посете. Право на пријем пакета. Право на пријем
новчаних пошиљки. Право на рад. Право на одмор. Право на здравствену заштиту.
Права осуђене жене која има дете. Право на школовање. Верска права осуђених
лица. Посебна права
Практична Примери добре праксепоштовања права осуђених лица. Посета пенитенцијарних
настава
установа.
(вежбе,
ДОН,
студијски
истраживачки рад)
Литература
КОНСТАНТИНОВИЋ-ВИЛИЋ, Слободанка, КОСТИЋ, Миомира. Систем извршења
кривичних санкција и пенални третман у Србији. 2. измењено и допуњено изд. Ниш:
Правни факултет, 2013. 260 стр., илустр. ИСБН 978-86-7148-171-7.
Димовски, Дарко Т. Начини реакције на насиље у школи. Годишњак Факултета
безбедности, ИССН 1821-150X, 2015, год. 8, стр. 303-316.

Постпеналнапомоћкаооблик третмана / Дарко Димовски У: Кривичнозаконодавство
- делегелатаетделегеференда, Приједор, 17-18. априла 2015. - Приједор :
МинистарствоправдеРепубликеСрпске...[етц.], 2015. - Стр. 155-174. ИСБН 978-9993822-51-6
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе
ДОН
Студијски истраживачки рад
Остали часови
Методе
извођења
наставе

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

Оцена знања (максимални број поена 100)
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поена
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0-15
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0-10
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практична настава
0-10
усмени испит
0-50
колоквијуми
0-10
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0-5
Списак тема по недељама
1
Појам осуђених лица
2
Одлагање извршења казне затвора.
3
Право на човечно поступање
4
Право на смештај и право на исхрану
5
Право на обућу, рубље и одећу.
6
Право на дописивање и право на посете
7
Право на пријем пакета и право на пријем новчаних пошиљки.
8
Право на рад и право на одмор
9
Право на здравствену заштиту
10
Права осуђене жене која има дете
11
Право на школовање
12
Верска права осуђених лица
13
Посебна права
14
Права малолетника осуђених на казну малолетничког затвора
15
Посета пенитенцијарним установама

