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КА ЖЊА ВА ЊЕ ОСУ ЂЕ НИХ ЛИ ЦА  
– ДИ СЦИ ПЛИН СКЕ МЕ РЕ

Са же так: На кон што пре су да по ста не прав но сна жна и из вр шна, и 
окри вље ни по ста не осу ђе ни, сле ди и по сту пак из вр ше ња пре су де. Уко ли ко 
се окри вље ни осу ди на за твор ску ка зну, сле де ћи ко рак ко ји се пред у зи ма 
је сте ње го во упу ћи ва ње у уста но ву за из вр ше ње ка зне за тво ра. Пра ви ла 
по на ша ња у уста но ва ма за из вр ше ње ка зне за тво ра стро го су ре гу ли са на 
про пи си ма ко ји ма се уре ђу ју пра ва и оба ве зе осу ђе них ли ца. По на ша ња ко ја 
су у уста но ва ма за бра ње на про пи су ју се као ди сци плин ски пре ступ, и за 
њих се мо гу из ре ћи од го ва ра ју ће ди сци плин ске ме ре. 

Пред мет овог ра да је су упра во ди сци плин ске ме ре ко је су про пи са не За-
ко ном о из вр ше њу кри вич них санк ци ја Ре пу бли ке Ср би је. У ра ду се да је при каз 
пет ди сци плин ских ме ра ко је се мо гу из ре ћи за те же или лак ше ди сци плин ске 
пре сту пе. Посебнa па жња ау то ра би ће усме ре на ка то ме да ука же да из ри-
ца ње и из вр ше ње ди сци плин ских ме ра За кон ни је уре дио на нај бо љи на чин, 
та ко да ће се у прак си ја ви ти од ре ђе ни про бле ми код при ме не ових ме ра. 

Кључ не ре чи: пра ва, оба ве зе, ка зна, ме ра, за твор, осу ђе ни.

УВОД

Из вр ше ње кри вич них санк ци ја пред ста вља за вр шну фа зу из у зет но 
сло же ног про це са ко ји за по чи ње от кри ва њем кри вич ног де ла и ње го вог учи-
ни о ца, а на ста вља се по кре та њем кри вич ног по ступ ка и из ри ца њем кри вич не 
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санк ци је од стра не су да.1 У тој за вр шној фа зи из ри ца ња санк ци је, не рет ко 
се из ри че и ка зна за тво ра, ко ја се из вр ша ва у по је ди ним уста но ва ма. Пра ва 
и оба ве зе осу ђе них ли ца за вре ме из др жа ва ња за твор ске ка зне у Ре пу бли ци 
Ср би ји ре гу ли шу се, пре све га, За ко ном о из вр ше њу кри вич них санк ци ја, 
али и ве ли ким бро јем под за кон ских ака та (сва ка ко је нај ва жни ји пра вил ник 
о кућ ном ре ду), ко ји ма се бли же уре ђу је „жи вот“ осу ђе них. Тим про пи си ма 
уре ђу ју се „пра ви ла по на ша ња“ за вре ме из др жа ва ња ка зне, ко јих мо ра ју да 
се при др жа ва ју сва осу ђе на ли ца. 

За ко ном о из вр ше њу кри вич них санк ци ја (у да љем тек сту: За кон о из-
вр ше њу кри вич них санк ци ја, За кон или ЗИКС)2 уре ђу је се из вр ше ње ка зне 
за тво ра и оста лих кри вич них санк ци ја. С дру ге стра не, у Ср би ји је 2009. го-
ди не до нет, као lex spe ci a lis, За кон о из вр ше њу ка зне за тво ра за кри вич на де ла 
ор га ни зо ва ног кри ми на ла.3 У сва кој уста но ви где се из вр ша ва ка зна за тво ра 
по сто је и осу ђе ни ко ји се не при др жа ва ју пра ви ла по на ша ња, ко ји на ру ша-
ва ју кућ ни ред, од но сно, кр ше ди сци пли ну.4 На из др жа ва њу ка зне на ла зе се 
и ли ца ло шег вла да ња, не за ин те ре со ва на за ре зул та те трет ма на, ко ји сво јим 
по ступ ци ма и не ди сци пли ном штет но де лу ју на пре вас пи та ва ње дру гих.5 
Сва ко кр ше ње ди сци пли не за по сле ди цу има да осу ђе но ли це чи ни ди сци-
плин ски пре ступ, за ко ји му се под од ре ђе ним усло ви ма мо же из ре ћи ди-
сци плин ска ме ра.6 Да би осу ђе но ли це мо гло да се ка зни због учи ње ног 
ди сци плин ског пре сту па, нео п хо дан услов је сте да је учи ње ни пре ступ про-
пи сан за ко ном ко јим се уре ђу је из вр ше ње ка зне за тво ра, или пра вил ни ком 
о кућ ном ре ду. Да кле, мо же се ка зни ти са мо оно осу ђе но ли це ко је је учи-

1 Ве ко вић, В. Вла ди мир, „Из вр ше ње ка зне за тво ра у Ре пу бли ци Ср би ји – скром ни 
до ме ти и ну жност су штин ских ре фор ми“, Збор ник ра до ва „Вла да ви на пра ва и прав на др жа-
ва у ре ги о ну“, Ме ђу на род ни на уч ни скуп, одр жан 26. ок то бра 2013. год. на Па ла ма, Ис точ-
но Са ра је во, 685. Вид. „Уго лов но-ис пол ни телыюе пра во Рос сийско й Фе де ра ции“: Учеб ник/
Под ред. И. Л. Тру но ва, Мо сква, 2005, 10.

2 Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Ср би је, бр. 55/2014.
3 Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Ср би је, бр. 72/2009. и 101/2010. О ди сци плин ским 

пре сту пи ма и ди сци плин ским ме ра ма пре ма осу ђе ним ли ци ма на ко је се при ме њу је овај 
За кон вид. Сло бо дан ка Кон стан ти но вић Ви лић, Ми о ми ра Ко стић, Си стем из вр ше ња кри-
вич них санк ци ја и пе нал ни трет ман у Ср би ји, Ниш, 2011, 112-113.

4 Ви ше о пра ви ма и ду жно сти ма осу ђе них ли ца вид. Raj ka Kup če vić-Mla đe no vić, 
„Osno vi pe no lo gi je“, Sa ra je vo, 194 -197.

5 Dra go mir Da vi do vić, Ol gi ca Ma tić, Bran ko Ko va če vić, Bra ni mir Vu či nić, „Ka te go ri za-
ci ja ka zne no-po prav nih do mo va i kla si fi ka ci ja osu đe nih li ca u Ju go sla vi ji“, Be o grad, 1970, 188. 
Као што по сто је и раз ли чи те ка те го ри је лич но сти учи ни ла ца кри вич них де ла. Вид. „Кри-
ми но ло гия“: Учеб ник/Под ред. Ку дрявце ва. В. Н. Еми но ва. В. Е. Мо сква, 2012, 151-156.

6 Ви ше о не ка да шњем ка жња ва њу осу ђе них вид. Ver non Fox, „Analysis of Pri son Di sci-
pli nary Pro blems“, Jo ur nal of Cri mi nal Law and Cri mi no logy, Vo lu man 49. 1959, 321-326.; Mic hael 
A. Mil le mann, „Pri son Di sci pli nary He a rings and Pro ce du ral Due Pro cess – the Re qu i re ment of 
a Full Ad mi ni stra ti ve He a ring“, Maryland Law Re vi ew, Vo lu me 31. 1971, 27-59.
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ни ло ди сци плин ски пре ступ ко ји је про пи сан пре не го што је учи њен. ЗИКС 
у сво јим од ред ба ма про пи су је ди сци плин ске пре сту пе, и де ли их на те же7 
и лак ше.8 Ве ро ват но ћа да се осу ђе но ли це ка зни, пу тем из ри ца ња ди сци-
плин ских ме ра, мо гу ћа је са мо у ди сци плин ском по ступ ку, ко ји је уре ђен 
Пра вил ни ком о ди сци плин ском по ступ ку пре ма осу ђе ним ли ци ма.9 Ме ђу-
тим, овај Пра вил ник, осим што уре ђу је ди сци плин ски по сту пак, са др жи и 
од ред бе о ма те ри јал но прав ним пи та њи ма ди сци плин ских ме ра. 

7 Те жи ди сци плин ски пре сту пи су (чл. 157 ЗИКС-а): 1) бек ство или по ку шај бек ства 
из за во да; 2) под стре ка ва ње на по бу ну или бек ство; 3) при пре ма ње по бу не или бек ства; 4) 
нео вла шће но на пу шта ње за во да; 5) на си ље пре ма дру гом ли цу, фи зич ко или пси хич ко зло-
ста вља ње дру гог ли ца; 6) пра вље ње, по се до ва ње или ко ри шће ње опа сне ства ри или сред ства 
за ко му ни ка ци ју на да љи ну; 7) из ра да или уно ше ње у за вод сред ства по доб ног за на пад, 
бек ство или из вр ше ње кри вич ног де ла; 8) спре ча ва ње при сту па у би ло ко ји део за во да слу-
жбе ном ли цу или ли цу ко је се овла шће но на ла зи у за во ду; 9) угр о жа ва ње, оште ће ње или 
уни ште ње имо ви не ве ћег оби ма; 10) од би ја ње из вр ше ња за ко ни тог на ло га овла шће ног ли-
ца услед че га је на сту пи ла или мо гла на сту пи ти те жа штет на по сле ди ца; 11) угр о жа ва ње 
ту ђег здра вља из вр ше но на мер но или гру бом не па жњом; 12) про из вод ња, по се до ва ње или 
ко ри шће ње опој них дро га или пси хо ак тив них суп стан ци; 13) гру бо за не ма ри ва ње лич не 
хи ги је не осим ако гру бо за не ма ри ва ње лич не хи ги је не ни је на ста ло услед те ле сног или 
мен тал ног обо ље ња; 14) ба вље ње игра ма на сре ћу; 15) от пор здрав стве ном пре гле ду или 
ме ра ма за спре ча ва ње опа сно сти од за ра зе; 16) под стре ка ва ње ли ца ли ше ног сло бо де на 
те жи ди сци плин ски пре ступ; 17) за не ма ри ва ње рад не оба ве зе ко је је иза зва ло или је мо гло 
иза зва ти те жу штет ну по сле ди цу; 18) об у ча ва ње о на чи ну из вр ше ња кри вич ног де ла на 
осно ву лич ног или ту ђег ис ку ства; 19) те жа зло у по тре ба до би је них про ши ре них пра ва и по-
год но сти; 20) не до лич но, на сил нич ко или увре дљи во по на ша ње пре ма за по сле ном; 21) про-
тив прав но при сва ја ње ту ђих по крет них ства ри; 22) по на вља ње нај ма ње три лак ша ди сци-
плин ска пре сту па у пе ри о ду од три ме се ца; 23) од би ја ње осу ђе ног да се под врг не те сти ра њу 
у слу ча ју осно ва не сум ње на узи ма ње опој них дро га или пси хо ак тив них суп стан ци. О ди-
сци плин ској од го вор но сти осу ђе них ли ца вид. На та ша Мр вић-Пе тро вић, Кри за за тво ра, 
Бе о град, 2007. стр. 415-416.

8 Лак ши ди сци плин ски пре сту пи су (чл. 158. ЗИКС-а): 1) угро жа ва ње и оме та ње 
дру гог осу ђе ног у оба вља њу рад них и сло бод них ак тив но сти; 2) уда ља ва ње из кру га за во-
да или ра ди ли шта и ра ди о ни це за во да без одо бре ња; 3) из но ше ње ала та и дру гих ма те ри-
јал них сред ста ва са рад ног ме ста; 4) ме ђу соб на ку по про да ја оде ће, обу ће, ле ко ва и дру гих 
ства ри; 5) коц ка ње; 6) при пре ма ње обро ка, на пи та ка или хра не ван про сто ра пред ви ђе ног 
у ту свр ху; 7) те то ви ра ње и те ле сни пир синг се бе или дру гог у за во ду; 8) угро жа ва ње и оште-
ће ње имо ви не; 9) на ру ша ва ње из гле да за во да; 10) нео вла шће но ко ри шће ње и ула же ње у 
слу жбе не про сто ри је; 11) лак ша зло у по тре ба до би је них по себ них пра ва; 12) по се до ва ње 
ства ри ко је осу ђе ни не сме има ти код се бе; 13) не ди сци пли но ва но, не при стој но и агре сив но 
по на ша ње ко је ре ме ти жи вот и рад у за во ду; 14) не до зво ље на из ра да пред ме та; 15) пу ше ње 
ван про сто ра од ре ђе ног у ту свр ху; 16) за не ма ри ва ње рад не оба ве зе; 17) од би ја ње из вр ше ња 
за ко ни тог на ло га овла шће ног ли ца; 18) нео вла шће но ко ри шће ње ства ри; 19) омо гу ћа ва ње 
при сту па нео вла шће ном ли цу у про стор за во да; 20) увре дљи во по на ша ње пре ма дру гом 
ли цу по би ло ком лич ном свој ству; 21) да ва ње не тач них по да та ка о чи ње ни ца ма бит ним за 
оства ри ва ње пра ва. 

9 Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Ср би је, бр. 79/2014. (у да љем тек сту: Пра вил ник).
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1. ВР СТЕ ДИ СЦИ ПЛИН СКИХ МЕ РА

За кон о из вр ше њу кри вич них санк ци ја Ре пу бли ке Ср би је пред ви ђа пет 
ди сци плин ских ме ре, ко је се са мо у про пи са ном по ступ ку мо гу из ре ћи осу-
ђе ном ли цу, за вре ме из др жа ва ња за твор ске ка зне. Та ко се за учи ње ни ди-
сци плин ски пре ступ мо же из ре ћи не ка од сле де ћих ди сци плин ских ме ра: 
1) укор; 2) огра ни че ње или за бра на при ма ња па ке та до три ме се ца; 3) од у-
зи ма ње до де ље них про ши ре них пра ва и по год но сти из чла на 129. ст. 1. и 2. 
ЗИКС-а, до три ме се ца; 4) огра ни че ње или за бра на рас по ла га ња нов цем у 
за во ду до три ме се ца; 5) упу ћи ва ње у са ми цу у сло бод но вре ме или то ком 
це лог да на и но ћи.10 Да кле, за учи њен ди сци плин ски пре ступ мо гу се из ре-
ћи са мо ове ди сци плин ске ме ре. Иа ко се, мо жда, на пр ви по глед чи ни да на-
ве де не ме ре не по га ђа ју осу ђе ног мно го, ипак, њи хо ве по сле ди це мо гу да на 
ве о ма из ра жен на чин не га тив но ути чу на ње гов жи вот у за тво ру.11 

10 Чл. 156 За ко на о из вр ше њу кри вич них санк ци ја. Вид. Вла ди мир В. Ве ко вић, „Си стем 
из вр ше ња кри вич них санк ци ја“, Бе о град, 2010, 114-115.

11 За кон о из вр ше њу кри вич них санк ци ја Ре пу бли ке Цр не Го ре у чл. 55. про пи су је 
сле де ће ди сци плин ске ка зне: 1) укор, 2) за бра на при ма ња по шиљ ки до три мје се ца, 3) упу-
ћи ва ње у са ми цу до 30 да на по сли је из вр ше ња рад не оба ве зе, и 4) упу ћи ва ње у са ми цу до 
30 да на. За кон о из вр ше њу кри вич них санк ци ја, За кон је об ја вљен у „Слу жбе ном ли сту 
РЦГ”, бр. 25/94, 29/94, 69/2003 и 65/2004 и у „Слу жбе ном ли сту ЦГ”, бр. 32/2011. Вид. чл. 
151. За ко на – 40/2011-1. До сту пан на: http://www.hrac tion.org/wp-con tent/uplo ads/Za kon-o-iz-
vr se nju-kri vic nih-sank ci ja.pdf. На дан: 13.08.2015. Ви ше о кри вич ним санк ци ја ма у Ре пу бли ци 
Цр ној Го ри вид. Дар ко Ра ду ло вић, „Си стем кри вич них санк ци ја у Кри вич ном за ко ни ку Цр не 
Го ре и за шти та од дис кри ми на ци је“, На уч ни скуп: Прав ни си стем и за шти та од дис кри-
ми на ци је, Ко сов ска Ми тро ви ца, 2015, 117-135. За кон Бо сне и Хер це го ви не о из вр ше њу кри-
вич них санк ци ја, при тво ра и дру гих мје ра (Слу жбе ни гла сник БиХ, бр. 12 од 16 фе бру а ра 
2010) у чл. 102. про пи су је сле де ће ди сци плин ске санк ци је: 1. укор, 2. опо ме на, 3. уки да ње 
по год но сти, 4. за бра на рас по ла га ња нов ча ним сред стви ма, 5. упу ћи ва ње у са ми цу до де сет 
да на. За кон о из вр ше њу кри вич них санк ци ја Ре пу бли ке Срп ске („Слу жбе ни гла сник Ре пу бли-
ке Срп ске”, бр. 12. од 19. фе бру а ра 2010), про пи су је да се за учи ње не ди сци плин ске пре кр ша-
је из ри чу ди сци плин ске ка зне (чл. 129): а) пи сме ни укор, б) од у зи ма ње по год но сти, и в) 
упу ћи ва ње у са ми цу до 20 да на. Текст За ко на до сту пан на: http://wcjp.unic ri.it/db_le gi sla tion/
na ti o nal/docs/BiH_Za kon%20o%20iz vr se nju%20kri vic nih%20sank ci ja_SG%2012-10_bos.pdf на 
дан: 28. ју на 2015. Вр ста и број ди сци плин ских ме ра се ма њао, та ко је, на при мер, Пра вил ник 
о кућ ном ре ду у ка зне но-по прав ним до мо ви ма, окру жним и сре ским за тво ри ма у Фе де ра-
тив ној На род ној Ре пу бли ци Ју го сла ви ји (об ја вљен у Слу жбе ном ли сту, бр. 24. од 21.3.1947.) 
про пи си вао се дам ди сци плин ских ка зни ко је су мо гле да се из рек ну, и то: 1. укор; 2. огра-
ни че ње или ли ше ње пра ва до пи си ва ња; 3. огра ни че ње или ли ше ње пра ва пра ва при је ма 
по се та; 4. огра ни че ње или ли ше ње пра ва при је ма по шиљ ки; 5. огра ни че ње пра ва рас по ла-
га ња нов цем: 6. из два ја ње у са ми цу до 14 да на; 7. пре ме штај из до ма или за тво ра. Вид. чл. 
67. по ме ну тог Пра вил ни ка. Пре ма Европ ским за твор ским пра ви ли ма (Пре по ру ка Ко ми те-
та ми ни ста ра др жа ва ма чла ни ца у ве зи са европ ским за твор ским пра ви ли ма), Ко лек тив но 
ка жња ва ње и те ле сно ка жња ва ње, ка жња ва ње сме шта јем у ће ли ју без све тло сти као и 
дру ге вр сте не људ ског и по ни жа ва ју ћег ка жња ва ње су за бра ње не. Re com men da tion Rec 
(2006)2 of the Com mit tee of Mi ni sters to mem ber sta tes on the Eu ro pean Pri son Ru les1 (60.3). 
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1.1. Укор

Укор је, за пра во, нај бла жа ди сци плин ска ме ра ко јом се осу ђе ном са мо 
ука зу је на ње го во не при хва тљи во по на ша ње и ста вља му се у из глед из ри-
ца ње те же ди сци плин ске ме ре у слу ча ју да по но во учи ни пре ступ. Укор, као 
ди сци плин ска ме ра, под се ћа нас на Суд ску опо ме ну ко ја се мо же из ре ћи учи-
ни о цу кри вич ног де ла под од ре ђе ним усло ви ма. Он нас, та ко ђе, под се ћа и 
на Опо ме ну ко ја се мо же из ре ћи учи ни о цу пре кр ша ја, као и на Укор ко ји се 
мо же из ре ћи ма ло лет ни ку за учи ње но кри вич но де ло или пре кр шај. ЗИКС 
на до ста не ја сан и не пре ци зан на чин уре ђу је ка да се укор, као нај бла жа ди-
сци плин ска ме ра, мо же из ре ћи. Та ко се укор из ри че, кад због при ро де учи-
ње ног ди сци плин ског пре сту па, осу ђе ног тре ба са мо упо зо ри ти.12 Ви ди мо 
да се на осно ву ова кве за кон ске од ред бе не мо же са си гур но шћу за кљу чи ти 
ка да се мо же, а ка да не мо же из ре ћи укор. Пре ма ре ше њу ЗИКС-а ова нај бла-
жа ди сци плин ска ме ра мо же се из ре ћи за би ло ко ји пре ступ, би ло те жи или 
лак ши. С тим у ве зи, оста вља се ве ли ка „сло бо да“ ди сци плин ској ко ми си ји 
или управ ни ку за во да у по гле ду из ри ца ња ове ме ре. Мо жда је за ко но да вац, 
ипак, тре бао да про пи ше да се ова ме ра мо же из ре ћи са мо оним осу ђе ним 
ли ци ма ко ја су учи ни ла лак ше ди сци плин ске пре сту пе. С об зи ром на ова кво 
за кон ско ре ше ње, ми шље ња смо, да је за из ри ца ње уко ра нај бит ни ја про це на 
лич но сти осу ђе ног ли ца, као и то да ли је учи њен те жи или лак ши пре ступ, 
јер се фор мал но он мо же из ре ћи за би ло ко ји пре ступ. 

1.2. Огра ни че ње или за бра на при ма ња па ке та  
до три ме се ца

Ни је те шко за кљу чи ти да је огра ни че ње или за бра на при ма ња па ке та до 
три ме се ца те жа ди сци плин ска ме ра од уко ра, ко јом се на од ре ђе но вре ме 
за бра њу је осу ђе ном да при ма па ке те. Да кле, за би ло ко ји учи ње ни пре ступ 
исто као и укор мо же се из ре ћи и ова ме ра. Осу ђе но ли це има пра во на при-
јем па ке та два пут ме сеч но (чл. 96 ЗИКС-а) и то је из у зет но ва жно пра во за осу-
ђе на ли ца, ко је се мо же и огра ни чи ти са мо ако се у ди сци плин ском по ступ-
ку из рек не ди сци плин ска ме ра „забранa или огра ни че ња при ма ња па ке та. 
Сам За кон го во ри да се пра во на при јем па ке та мо же огра ни чи ти или за бра-
ни ти. Ни је спор но шта зна чи за бра ни ти при јем па ке та, али ипак мо же би ти 
спор но шта се под ра зу ме ва под огра ни че њем при је ма па ке та. Та ко се мо же 
по ста ви ти пи та ње да ли се огра ни че ње од но си на број при је ма па ке та у то ку 

(Adop ted by the Com mit tee of Mi ni sters on 11 Ja nu ary 2006 at the 952nd me e ting of the Mi ni sters’ 
De pu ti es). До ступ но на: https://wcd.coe.int/Vi ew Doc.js p?id =955747 на дан: 1.1.2016. О ди сци-
плин ским ме ра ма вид. V.Б. Ма ли нин, Л.Б. Смир нов, „Уго лов но-ис пол ни тельно е пра во“, [Глава 
XVI II Вос пи та тельное  во здействие на осу жденных к ли ше нию сво боды], Мо сква, 2009, 7-8. 

12 Чл. 159 ст. 2 ЗИКС-а.
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јед ног ме се ца или је огра ни че ње у од но су на те жи ну па ке та?13 Још са мо да 
на по ме не мо да је ова кво ре ше ње не пре ци знио, с об зи ром да се про пи су је да 
ова кво огра ни че ње или за бра на мо же да тра је до три ме се ца, па се ми пи та мо 
ко ли ко нај кра ће мо же да тра је? Огра ни че ње или за бра на не мо же се од но си ти 
на хи ги јен ски па кет (чл. 12 Пра вил ни ка).

1.3. Од у зи ма ње до де ље них про ши ре них пра ва и по год но сти  
из чла на 129. ст. 1. и 2. ЗИКС-а до три ме се ца

Уко ли ко се осу ђе но ли це у ка зне но-по прав ном за во ду или окру жном 
за тво ру до бро вла да и по на ша у ска ду са свим пра ви ли ма у уста но ви, мо же 
до би ти и од ре ђе на про ши ре на пра ва и по год но сти. Та ко, ЗИКС у чла ну 129. 
про пи су је: осу ђе ном ко ји се по себ но до бро вла да и за ла же и оства ру је на пре-
дак у до не том про гра му по сту па ња, управ ник за во да мо же до де ли ти: 1) про-
ши ре но пра во на при јем па ке та; 2) про ши ре но пра во на број по се та; 3) про-
ши ре но пра во на круг ли ца ко ја мо гу по се ти ти осу ђе ног (да љи срод ни ци, 
при ја те љи и дру ги); 4) про ши ре но пра во на при јем по се та без над зо ра у про-
сто ри ја ма за по се те; 5) про ши ре но пра во на при јем по се та у по себ ним про сто-
ри ја ма; 6) про ши ре но пра во на при јем по се та из ван за во да; 7) про ши ре но 
пра во на по год ни ји сме штај. Та ко ђе, управ ник за во да мо же (под од ре ђе ним 
усло ви ма) одо бри ти осу ђе ном и сле де ће по год но сти: 1) сло бо дан из ла зак у 
град; 2) по се ту по ро ди ци и срод ни ци ма о ви кен ду и пра зни ци ма; 3) на град-
но од су ство из за во да до се дам да на у то ку го ди не; 4) ко ри шће ње го ди шњег 
од мо ра из ван за во да. Ви ди мо да се овим по себ ним пра ви ма и по год но сти ма 
осу ђе ном „знат но олак ша ва“ из др жа ва ње за твор ске ка зне, ко ја се до би ја ју 
као на гра да због до брог вла да ња. Јед ном до де ље на ова пра ва/по год но сти 
мо гу се и од у зе ти уко ли ко осу ђе ни на ру ша ва ред у уста но ви. Та ко, уко ли ко 
осу ђе но ли це ко је је до би ло по себ на пра ва или по год но сти учи ни ди сци плин-
ски пре ступ, би ло те жи или лак ши, ње му се у ди сци плин ском по ступ ку 
мо гу та ква пра ва и по год но сти од у зе ти, али са мо на пе ри од до три ме се ца. 
Ова ди сци плин ска ме ра мо же се ку му ла тив но из ре ћи са нај те жом ме ром 
„са ми цом“ (чл. 159 ст. 6). Ов де се ра ди и о ло шем за кон ском ре ше њу. На и ме, 
на осно ву ова квог ре ше ња чи ни се да се до ла зи до за кључ ка, да се јед ном 
до де ље на по себ на пра ва и по год но сти ни ка да не мо гу трај но уки ну ти, већ 
са мо на пе ри од до три ме се ца. Ви де ће мо на кра ју ра да да се при ме ном дру-
гих од ре да ба до ла зи до дру га чи јег ре ше ња. Та ко се због из ре че не ди сци плин-
ске ме ре осу ђе ни мо же на кнад но рас по ре ди ти у гру пу са ма њим сте пе ном 
по себ них пра ва. 

13 Пра вил ни ком о кућ ном ре ду ка зне но-по прав них за во да и окру жних за тво ра (Слу жбе-
ни гла сник Ре пу бли ке Ср би је, бр. 110/2014.) про пи са но је да „Те жи на па ке та мо же би ти до 
де сет ки ло гра ма“ (чл. 49). 
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1.4. Огра ни че ње или за бра на рас по ла га ња нов цем  
у за во ду до три ме се ца

Јед но од основ них пра ва осу ђе них ли ца за вре ме из др жа ва ња ка зне 
за тво ра, сва ка ко, је и пра во на при јем нов ча них по шиљ ки (чл. 97 ЗИКС-а). 
Осим пра ва на при јем нов ча них по шиљ ки, осу ђе ни мо же и сам до не ти но вац 
при ли ком до ла ска у уста но ву где из др жа ва ка зну за тво ра. Са мо да још на-
по ме не мо, да осу ђе ни не мо же да по се ду је но вац код се бе, већ се он де по ну је 
на нов ча ни де по зит у уста но ви у ко јој из др жа ва ка зну. С об зи ром да осу ђе ни 
има све што му је по треб но за сва ко днев ни жи вот у за тво ру, а из др жа ва ње 
ка зне за тво ра фи нан си ра се из бу џе та,14 он да је ви ше не го ја сно да но вац и 
ни је „то ли ко“ нео п хо дан осу ђе ном ли цу у са мом за тво ру. С тим у ве зи, ЗИКС 
огра ни ча ва са ко ли ко нов ца осу ђе ни мо же да сло бод но рас по ла же у то ку јед-
ног ме се ца. Ме сеч ни из нос нов ца ко јим осу ђе ни сло бод но рас по ла же је из нос 
про сеч не за ра де у Ре пу бли ци Ср би ји за прет ход ни ме сец пре ма по след њим 
по да ци ма ор га на над ле жног за по сло ве ста ти сти ке (чл. 97 ст. 3 ЗИКС-а). Уко-
ли ко осу ђе ни учи ни те жи ди сци плин ски пре ступ, ње му се као ди сци плин-
ска ме ра мо же из ре ћи огра ни че ње или за бра на рас по ла га ња нов цем у за во ду 
до три ме се ца. Ви ди мо да се и ов де као и код прет ход не ме ре по ја вљу ју про-
бле ми око ту ма че ња ове ме ре, јер се и ов де го во ри о огра ни че њу или за бра-
ни, а та ко ђе се не од ре ђу је ни ко ли ко нај кра ће мо же да тра је. Пре ма ре ше њу 
ЗИКС-а ово је те жа ме ра од прет ход не (од у зи ма ње до де ље них про ши ре них 
пра ва и по год но сти из чла на 129. ст. 1. и 2. ЗИКС-а) с об зи ром да се мо же 
из ре ћи са мо за те же пре сту пе. Огра ни че ње или за бра на рас по ла га ња нов цем 
не мо же се од но си ти на рас по ла га ње нов цем за на бав ку ле ко ва, ор то пед ских 
по ма га ла, пру жа ње нео п ход них ме ди цин ских услу га, сред ста ва за лич ну 
хи ги је ну, оства ри ва ње пра ва на до пи си ва ње и те ле фо ни ра ње и прав ну по моћ 
(чл. 14 Пра вил ни ка).

1.5. Упу ћи ва ње у са ми цу у сло бод но вре ме или то ком  
це лог да на и но ћи

Нај стро жа ди сци плин ска ме ра ко ја се мо же из ре ћи, та ко ђе, са мо за те же 
ди сци плин ске пре сту пе је сте „Са ми ца“. Јед но од основ них на че ла из вр ше ња 
ка зне за тво ра је ста скуп но из др жа ва ње ка зне, осим ка да је реч о по је ди ним 
учи ни о ци ма кри вич них де ла ко ји ка зну за тво ра из др жа ва ју одво је но од осу-
ђе них ли ца.15 Као „ме ра“ за учи ње ни те жи пре ступ осу ђе ни мо же да се упу ти 
у са ми цу на од ре ђе но вре ме. Да кле, осу ђе ни се из два ја од оста лих осу ђе них 

14 Вид. чл. 11 ЗИКС-а.
15 Вид. чл. 29 За ко на о из вр ше њу ка зне за тво ра за кри вич на де ла ор га ни зо ва ног кри-

ми на ла.
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ли ца и сме шта у по себ ну про сто ри ју -„са ми цу“. Као што ви ди мо ЗИКС про-
пи су је да се осу ђе ни мо же упу ти ти у са ми цу са мо у сло бод но вре ме или у 
то ку це лог да на и но ћи. Ди сци плин ска ме ра упу ћи ва ња у са ми цу пред ста вља 
ис кљу че ње осу ђе ног из за јед нич ких ак тив но сти с дру гим осу ђе ни ма у сло-
бод но вре ме или то ком це лог да на и но ћи (чл. 163 ЗИКС-а). Сма тра мо да је 
за ко но да вац ову ме ру тре бао да уре ди на ја сни ји на чин, јер са да ни је баш 
нај ја сни је уре ђе но пи та ње вре ме на за ко је се ова ме ра из ри че и из вр ша ва. 
Ди сци плин ска ме ра упу ћи ва ња у са ми цу из ри че се из у зет но, са мо за те же 
ди сци плин ске пре сту пе и не мо же тра ја ти ду же од 15 да на. Ме ру упу ћи ва-
ња у са ми цу до 30 да на мо гу ће је из ре ћи за сти цај ди сци плин ских пре сту па 
(чл. 162 ЗИКС-а). Тра ја ње ове нај те же ме ре огра ни че но је вре мен ски и у то ку 
јед не го ди не.16 Та ко, уку пан бо ра вак осу ђе ног у про сто ри ји у ко јој се из вр-
ша ва ди сци плин ска ме ра упу ћи ва ња у са ми цу не мо же тра ја ти ду же од шест 
ме се ци у то ку јед не ка лен дар ске го ди не (чл. 166 ЗИКС-а). 

2. ОД МЕ РА ВА ЊЕ ДИ СЦИ ПЛИН СКЕ МЕ РЕ

С об зи ром да се ди сци плин ске ме ре про пи су ју у ра спо ну (тач ни је, са мо 
се од ре ђу је ко ли ко нај ду же мо гу да тра ју) и да по сто ји раз ли чи ти мо да ли-
те ти ка ко из ри ца ња, та ко и из вр ше ња, по треб но је и да се ди сци плин ска 
ме ра од ме ри. С тим у ве зи, ЗИКС уре ђу је пра ви ла о од ме ра ва њу ди сци плин-
ских ме ра (чл. 171): при из ри ца њу ди сци плин ске ме ре во ди се ра чу на о по на-
ша њу осу ђе ног то ком из др жа ва ња ка зне и за ла га њу на ра ду, а узи ма ју се у 
об зир и све дру ге чи ње ни це бит не за пра вил но од ме ра ва ње ме ре. Пра ви ла 
о из ри ца њу ме ра уре ђе њу се Пра вил ни ком, та ко се чла ном 22. про пи су је да 
се: при из ри ца њу ди сци плин ске ме ре узи ма ју у об зир све чи ње ни це и окол-
но сти ко је мо гу би ти од зна ча ја при из бо ру ди сци плин ске ме ре, а на ро чи то: 
те жи на пре сту па, окол но сти под ко ји ма је учи њен, ра ни је из ри ца ње ди сци-
плин ских ме ра, по на ша ње осу ђе ног то ком из вр ше ња ка зне за тво ра, ње гов 
од нос пре ма ра ду и рад ним оба ве за ма и оце на оства ре ња свр хе из ри ца ња 
ди сци плин ске ме ре.17 На и ме, ЗИКС ја сно од ре ђу је да се ме ре из ри чу на од-

16 На ше за кон ско ре ше ње је у са гла сно сти са Евр оп ским за твор ским пра ви ли ма (Пре-
по ру ка Ко ми те та ми ни ста ра др жа ва ма чла ни ца у ве зи са европ ским за твор ским пра ви ли ма), 
ко ји ма се про пи су је да: Бо ра вак у са ми ци се као ка зна мо же из ре ћи са мо у из у зет ним слу-
ча је ви ма и за од ре ђен вре мен ски пе ри од ко ји мо ра би ти што је мо гу ће кра ћи. Re com men da-
tion Rec (2006)2 of the Com mit tee of Mi ni sters to mem ber sta tes on the Eu ro pean Pri son Ru les1 
(60.5). (Adop ted by the Com mit tee of Mi ni sters on 11 Ja nu ary 2006 at the 952nd me e ting of the 
Mi ni sters’ De pu ti es). До ступ но на: https://wcd.coe.int/Vi ew Doc.js p?id =955747 на дан: 1.1.2016. 

17 Вид. Сне жа на Со ко вић, „Из вр ше ње кри вич них санк ци ја“, Бе о град, Кра гу је вац, 2008, 
90-91. О над зо ру и ди сци пли ни у за тво ру у ра ни јем пе ри о ду вид. Char les McKen drick, „Nad zor 
i di sci pli na“, U: Sa vre me no pre va spi ta va nje, Iz da vač: Paul W. Tap pan, New York, 1951, 263-264. 
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ре ђе но вре ме, али је од ре ђе но са мо ко ли ко нај ду же мо гу да тра ју. Та ко ђе, 
ди сци плин ске ме ре се мо гу са сто ја ти у огра ни че њу или од у зи ма њу по је ди-
них пра ва, та ко да се мо ра опет од ме ри ти ме ра и до не ти ко нач на од лу ка да 
ли ће се се она са сто ја ти у огра ни че њу или за бра ни. Ка да је реч о нај те жој 
ди сци плин ској ме ри „са ми ци“ ну жно је и ње но од ме ра ва ње, ка ко у сми слу 
вре ме на на ко ји се из ри че, та ко и у по гле ду на чи на из вр ше ња. Код ове нај-
те же ме ре За ко ном се про пи су је да се ње но из вр ше ње мо же и об у ста ви ти. 
Управ ник за во да об у ста вља из вр ше ње ди сци плин ске ме ре упу ћи ва ња у 
са ми цу ако оце ни да је ди сци плин ска ме ра по сти гла сво ју свр ху и пре ње ног 
ис те ка. Управ ник за во да оба ве зно пре ки да из вр ше ње ди сци плин ске ме ре 
упу ћи ва ња у са ми цу ако по пи сме ном ми шље њу ле ка ра да љи бо ра вак у са-
ми ци угро жа ва здра вље осу ђе ног (чл. 167 ЗИКС-а). С дру ге стра не, Пра вил-
ник про пи су је још је дан основ за ра ни ји пре ста нак ове ме ре (чл. 19 ст. 3): 
Управ ник за во да мо же пре ки ну ти из вр ше ње ме ре упу ћи ва ња у са ми цу и на 
осно ву мол бе осу ђе ног ко јом се по зи ва на здрав стве но ста ње и при ба вље ног 
ми шље ња ле ка ра. Ова од ред ба се мо же ту ма чи ти на на чин да се ме ра са ми це 
из ри че увек на пе ри од од три ме се ца, али да управ ник за во да мо же ра ни је 
да пре ки не ње но из вр ше ње. 

3. ОД ЛА ГА ЊЕ ИЗ ВР ШЕ ЊА ДИ СЦИ ПЛИН СКЕ МЕ РЕ  
И ОПО ЗИ ВА ЊЕ ОД ЛА ГА ЊА

ЗИКС уре ђу је да се из вр ше ње ди сци плин ских ме ра мо же и од ло жи ти. 
По ло ги ци ства ри је ди но се не мо же од ло жи ти из вр ше ње уко ра, с об зи ром 
да се ње го вим из ри ца њем он исто вре ме но и из вр ша ва. Из вр ше ње ди сци-
плин ске ме ре, из у зев ме ре уко ра, мо гу ће је услов но од ло жи ти до три ме се ца 
(чл. 160 ЗИКС-а). Од лу ку о од ла га њу из вр ше ња ди сци плин ске ме ре до но си 
ор ган ко ји је до нео од лу ку о ди сци плин ској ме ри. Пра вил ник про пи су је (чл. 
20 ст. 1) из вр ше ње ди сци плин ске ме ре, осим уко ра, мо гу ће је од ло жи ти до 
три ме се ца под усло вом да осу ђе ни у том ро ку не учи ни но ви ди сци плин ски 
пре ступ.

ЗИКС не ре гу ли ше ко ји су усло ви по треб ни да се ис пу не ка ко би се 
од ло жи ло из вр ше ње ме ра. С дру ге стра не, Пра вил ни ком се ве о ма не ја сно и 
ни ма ло де таљ но про пи су је ка да се мо же услов но од ло жи ти из вр ше ње ди сци-
плин ске ме ре. Та ко, из вр ше ње ди сци плин ске ме ре, осим уко ра, мо гу ће је 
од ло жи ти до три ме се ца под усло вом да осу ђе ни у том ро ку не учи ни но ви 
ди сци плин ски пре ступ. Из вр ше ње ме ре ће се од ло жи ти ако се, на осно ву 
вла да ња осу ђе ног и при ро де ди сци плин ског пре сту па ко ји је учи нио, мо же 
оче ки ва ти да ће се и од ла га њем по сти ћи свр ха ди сци плин ске ме ре (чл. 20 
ст. 2). Ова квим на чи ном ре гу ли са ња оста вља се ве ли ко овла шће ње у по гле ду 
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од лу чи ва ња о услов ном од ла га њу из вр ше ња ди сци плин ских ме ра, као што 
се ве ли ка овла шће ња оста вља ју и при ли ком до но ше ња од лу ке о са мој ди-
сци плин ској ме ри. Сма тра мо да је ова кво уре ђе ње до ста не ја сно, те ће се у 
прак си по ја вљи ва ти ње го ва раз ли чи та ту ма че ња. Ни је ја сно да ли се на кон 
про те ка три ме се ца ди сци плин ска ме ра из вр ша ва или се она мо же или мо ра 
опо зва ти са мо у то ку та три ме се ца? Ми смо ми шље ња да ни је оправ да но 
да се на кон три ме се ца увек из вр ша ва, а ту ма че њем од ред би ЗИКС-а до ла зи 
се до ре ше ња да се, ипак, ме ре мо гу опо зва ти са мо у то ку та три ме се ца. Сма-
тра мо да се у не кој из ме ни За ко на ја сно мо ра уре ди ти од ла га ње из вр ше ња 
ме ра и не дво сми сле но пре ци зи ра ти да се ме ре не ће ни из вр ши ти уко ли ко 
осу ђе ни у ро ку од три ме се ца не учи ни но ви пре ступ. Чи ни се да би би ло 
но мо тех нич ки пра вил ни је и ја сни је да је за ко но да вац про пи сао да: „Из вр ше-
ње ди сци плин ске ме ре мо же се услов но од ло жи ти, под усло вом да осу ђе ни 
не по но ви ди сци плин ски пре ступ у ро ку од три ме се ца.“

Услов но од ла га ње из вр ше ња ди сци плин ских ме ра мо же се или мо ра 
опо зва ти уко ли ко осу ђе ни по но ви ди сци плин ски пре ступ. Услов но од ло-
же на ме ра ће се опо зва ти ако осу ђе ни за вре ме од ла га ња учи ни те жи ди сци-
плин ски пре ступ, а мо же се опо зва ти ако учи ни лак ши ди сци плин ски пре-
ступ. Услов но од ло же на ме ра мо же би ти опо зва на и ако се на кнад но утвр ди 
да је осу ђе ни пре из ри ца ња услов но од ло же не ди сци плин ске ме ре учи нио 
лак ши ди сци плин ски пре ступ, а би ће опо зва на ако је учи нио те жи ди сци-
плин ски пре ступ. Ако је услов но од ло же на ме ра опо зва на, осу ђе ном ће се, 
при ме ном од ре да ба Пра вил ни ка о сти ца ју, из ре ћи је дин стве на ме ра.18 

4. ЈОШ НЕ КЕ ПО СЛЕ ДИ ЦЕ ДИ СЦИ ПЛИН СКОГ  
КА ЖЊА ВА ЊА?

У овом ра ду мо ра мо по ста ви ти још јед но ве о ма бит но пи та ње – да ли 
осу ђе ни ко ји је ди сци плин ски ка жњен има још не ке по сле ди це на кон из вр ше-
не ди сци плин ске ме ре? Од го вор на ово пи та ње на ла зи се у ЗИКС-у (чл. 74), 
где се ја сно пре ци зи ра: Осу ђе ни се на кнад но раз вр ста ва у гру пу са ма њим 
сте пе ном по себ них пра ва и по год но сти на осно ву из ре че не ди сци плин ске 
ка зне за те жи ди сци плин ски пре ступ или на кнад но утвр ђе ног по ве ћа ног 
сте пе на ри зи ка. Осу ђе ни се мо же на кнад но раз вр ста ти у гру пу са ма њим 
сте пе ном по себ них пра ва и по год но сти на осно ву из ре че не ди сци плин ске 
ка зне за лак ши ди сци плин ски пре ступ, по кре та ња но вог кри вич ног по ступ-
ка или из ре че не но ве ка зне за тво ра.19 Да кле, осу ђе ни се у за ви сно сти од 

18 Вид. чл. 160. ЗИКС-а; чл. 21. Пра вил ни ка.
19 Ов де же ли мо са мо да ука же мо на то да За кон не ко ри сти исту тер ми но ло ги ју, jer на овом 

ме сту го во ри о ди сци плин ским ка зна ма, а не о ди сци плин ским ме ра ма. Пра вил ник о 
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учи ње ног пре сту па мо же или мо ра раз вр ста ти у гру пу са ма њим сте пе ном 
по себ них пра ва и по год но сти. Да ље, од го вор на на ше пи та ње на ла зи се и у 
Кри вич ном за ко ни ку Ре пу бли ке Ср би је.20 На и ме, ло гич но је да сва ки осу ђе ни 
у за тво ру же ли да што пре иза ђе на сло бо ду, а је дан од на чи на да се осу ђе ни 
пре ис те ка ка зне на ђе на сло бо ди по сто ји у слу ча ју до би ја ња услов ног от пу-
ста. Кри вич ни за ко ник Ср би је про пи су је усло ве за до би ја ње услов ног от пу-
ста, али и из ри чи то на во ди ко не мо же до би ти услов ни от пуст. Та ко, услов но 
се не мо же от пу сти ти осу ђе ни ко ји је то ком из др жа ва ња ка зне два пу та ди-
сци плин ски ка жња ван и ко ме су од у зе те до де ље не по год но сти (чл. 46). Ова кво 
за кон ско ре ше ње пред ста вља но ви ну ко јим се „на од ре ђен на чин“ по о штра ва ју 
усло ви за до би ја ње услов ног от пу ста.21

трет ма ну, про гра му по сту па ња, раз вр ста ва њу и на кнад ном раз вр ста ва њу осу ђе них ли ца, 
Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Ср би је, бр. 72/2010. Про пи су је (чл. 35): Осу ђе ни се на кнад но 
раз вр ста ва у гру пу са ма њим сте пе ном по себ них пра ва на осно ву из ре че не ди сци плин ске 
ка зне за те жи ди сци плин ски пре ступ и на кнад но утвр ђе ног по ве ћа ног сте пе на ри зи ка. Осу-
ђе ни се мо же на кнад но раз вр ста ти у гру пу са ма њим сте пе ном по себ них пра ва на осно ву 
из ре че не ди сци плин ске ка зне за лак ши ди сци плин ски пре ступ по кре та ња но вог кри вич ног 
по ступ ка или из ре че не но ве ка зне за тво ра. Вид. чл. 36. Пра вил ни ка о трет ма ну, про гра му 
по сту па ња, раз вр ста ва њу и на кнад ном раз вр ста ва њу осу ђе них ли ца, Слу жбе ни гла сник 
Ре пу бли ке Ср би је, бр. 66/2015.

20 Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Ср би је, бр. 85/2005, 88/2005 – ис пр., 107/2005 – ис пр., 
72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013 и 108/2014.

21 У уста но ва ма за из вр ше ње ка зне за тво ра из ри ца ње ди сци плин ских ме ра ни је рет-
кост, за то је ва жно по гле да ти број из ре че них ди сци плин ских ме ра и об у ста вља них ди сци плин-
ских по сту па ка из Из ве шта ја Упра ве за из вр ше ње кри вич них санк ци ја: Број по сту па ка и 
струк ту ра ди сци плин ских ка зни из ре че них у 2010. го ди ни: Об у ста вље них по сту па ка | 
252; Укор | 836; Од у зи ма ње и за бра на ко ри шће ња по год но сти | 706; Услов но уса мље ње | 542; 
Без у слов но уса мље ње до 5 да на | 396; Без у слов но уса мље ње 5 до 10 да на | 710; Без у слов но 
уса мље ње 10 до 15 да на | 340; Ку му ла тив но без у слов но уса мље ње | 180; Услов но од у зи ма ње 
по год но сти | 131; Укуп но | 4093. Број по сту па ка и струк ту ра ди сци плин ских ка зни из-
ре че них у 2011. го ди ни: Об у ста вље них по сту па ка | 360; Укор | 994; Од у зи ма ње и за бра на 
ко ри шће ња по год но сти | 798; Услов но уса мље ње | 572; Без у слов но уса мље ње до 5 да на | 357; 
Без у слов но уса мље ње 5 до 10 да на | 620; Без у слов но уса мље ње 10 до 15 да на | 317; Ку му ла-
тив но без у слов но уса мље ње | 26; Услов но од у зи ма ње по год но сти | 368; Укуп но 4412. Број 
по сту па ка и струк ту ра ди сци плин ских ка зни из ре че них у 2012. го ди ни: Об у ста вље них 
по сту па ка | 383; Укор | 1060; Од у зи ма ње и за бра на ко ри шће ња по год но сти | 982; Услов но 
уса мље ње | 502; Без у слов но уса мље ње до 5 да на | 314; Без у слов но уса мље ње 5 до 10 да на | 
691; Без у слов но уса мље ње 10 до 15 да на | 265; Ку му ла тив но без у слов но уса мље ње | 12; 
Услов но од у зи ма ње по год но сти | 495; Укуп но | 4704. По да ци до ступ ни на: http://www.uiks.
mprav de.gov.rs/lt/ar tic les/iz ve sta ji/. на дан: 18.8.2015. Ви ди мо да се и Из ве шта ји ма Упра ве за 
из вр ше ње кри вич них санк ци ја го во ри о ди сци плин ским ка зна ма, а не о ди сци плин ским 
ме ра ма. Из на ве де них Из ве шта ја не ви ди се ко је су тач но ме ре ка да из ре че не, јер се у њи ма 
ко ри сте на зи ви за из ре че не ме ре ко је ни су уса гла ше ни са на зи ви ма ди сци плин ских ме ра 
ко је про пи су је ЗИКС. 
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ЗА КЉУ ЧАК

По на ша ње осу ђе них ли ца ну жно је вред но ва ти. Сва ко до бро (при ме ре но) 
вла да ње, тре ба да се на аде ква тан на чин на гра ди, док сва ко на ру ша ва ње ди-
сци пли не тре ба ка зни ти.22 Рад и по на ша ње осу ђе ног тре ба ју да бу ду је ди ни 
кри те ри ју ми за до де лу по год но сти.23 Ка жња ва ње осу ђе них ли ца мо гу ће је 
са ма ако су учи ни ла ди сци плин ски пре ступ. Дру гим ре чи ма, не сме се оста-
вља ти про стор „за твор ским вла сти ма“ да са ми од лу чу ју шта је до зво ље но, 
а шта ка жњи во у за тво ру. Про пи са ни ди сци плин ски пре сту пи и ме ре ко је се 
мо гу из ре ћи има ју ка ко пре вен тив ну та ко и ре пре сив ну свр ху. То је за пра во 
на чин за одр жа ва ње ди ци пли не у ка зне ним уста но ва ма. Сма тра мо да се у 
не кој на ред ној из ме ни За ко на о из вр ше њу кри вич них санк ци ја и под за кон-
ских ака та, ипак, тре ба ја сни је уре ди ти област ди сци плин ског ка жња ва ња, 
с об зи ром да се на осно ву са да шњег ре ше ња мо гу до но си ти ди ја ме трал но 
су прот не од лу ке иа ко је реч о ис тој ства ри. 

22 О на гра ди и ка зни осу ђе них ли ца вид. Ne boj ša Ma ca no vić, An drea Stan ko vić, „Ka zna 
i na gra da u funk ci ji re so ci ja li za ci je osu đe nih li ca“, Kri mi na li stič ke te me-Ča so pis za kri mi na li sti ku, 
kri mi no lo gi ju i si gur no sne stu di je, Go diš te XIV, broj 3-4, 2014, 69-76.

23 Ma rio Ra dić, „Ne ki pro ble mi s osu đe ni ma u pe na lo noj prak si“, Pe no lo gi ja, br. 1 i 2/ 1978, 64.
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In ma te Pu nis hments – Di sci pli nary Me a su res

Ab stract: Af ter the ver dict has be co me for mal and en for ce a ble, and the de-
fen dant a con vict, sen ten ce exe cu ti on pro ce du re fol lows. If the de fen dant is sen-
ten ced to pri son, the next step to be ta ken is the re fer ral in sti tu tion for exe cu ti on 
of sen ten ce of im pri son ment. Ru les of con duct in the in sti tu ti ons for exe cu ti on of 
im pri son ment are strictly re gu la ted by le gi sla tion go ver ning the rights and obli-
ga ti ons of pri so ners. Con ducts that are pro hi bi ted in in sti tu ti ons shall be pre scri bed 
as a di sci pli nary of fen se, and ap pro pri a te di sci pli nary me a su res are to be im po sed.

The su bject of this pa per are di sci pli nary me a su res sti pu la ted by the Law 
on Exe cu ti on of Cri mi nal San cti ons of the Re pu blic of Ser bia. The pa per gi ves an 
over vi ew of fi ve di sci pli nary me a su res that can be im po sed for se ri o us or mi nor 
di sci pli nary of fen ses. In par ti cu lar, aut hor fo cu ses his at ten tion to in di ca ting that 
the im po si tion and exe cu ti on of di sci pli nary me a su res, are not re gu la ted by Law 
in the best pos si ble way, so that, in prac ti ce, cer tain pro blems ari se in the ap pli-
ca tion of the se me a su res.
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