
 
 
 

Спецификација предмета за књигу предмета 

Студијски програм   Докторске академске студије права 
Изборно подручје (модул)  
Врста и ниво студија  Докторске академске студије 
Назив предмета  Пенологија 
Наставник (за предавања)  Проф. др Слободанка Константиновић-Вилић, Проф. др 

Миомира Костић 
Наставник/сарадник (за вежбе)   
Наставник/сарадник (за ДОН)   
Број ЕСПБ  12 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 пенологија и развијање креативних 
способности и овладавање специфичним практичним вештинама потребним за 
будући развој каријере доктора кривичноправних наука. 

Исход 
предмета 

        Очекује се да савладавањем програма студент стекне потребна знања, вештине, 
развије способности и компетенције и успешно да: 

− развије способност систематичног приступа правним проблемима, као и 
да понуди критичке и аналитичке одговоре везане за пенолошка питања; 

− развије способност да компетентно и научно аргументовано дискутује, 
истражује и презентује резултате свог научног рада на научним 
конференцијама и објављујe их у научним часописима; 

− самостално решава практичне и теоријске проблеме у кривичноправној 
области и организује и остварује развојна и научна истраживања; 

− може да се укључи у остварење међународних и домаћих научних 
пројеката; 

− прати савремена достигнућа у струци и да стечена знања примени у 
пракси, посебно у остваривању основних принципа правне државе.  

 
Садржај предмета 
Теоријска 
настава Развој пенологије у савременом друштву. Најзначајнији међународни документи за 

развој пенитенцијарног права и праксе. Примена ресторативне правде у 
пенологији. Различити пенитенцијарни системи и облици кажњавања кроз историју  
Алтернативне санкције. Развој пенитенцијарних установа и њихова категоризација. 
Формални систем у установи – организација и особље, управљање установом. 
Затвори за жене и третман према осуђеницама. Затвореничко друштво. Третман 
осуђеника. 
 
 



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

 Метод проучавања личности осуђеног делинквента; метод проучавања 
индивидуалних случајева; клинички метод; посматрање; експеримент; испитивање: 
анкета, интервју; мерење; статистичка евиденција и статистичке методе); Примена 
алтернативних и диверзионих мера према малолетницима у сукобу са законом. 
Посета пенитенцијарним установама. 
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Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 
Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови 
 75=5х15         

Методе 
извођења 
наставе 

 Предавања, индивидуалне консултације, групне дискусије 

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 Развој пенологије у савременом друштву (Фазе у развоју пенологије као самосталне 

науке, пенологија као теоријска и емпиријска наука, «нова пенологија»). 
2 Најзначајнији међународни документи за развој пенитенцијарног права и праксе 

(Стандардна минимална правила о поступању са затвореницима, Европска 
конвенција о спречавању мучења и нехуманих или понижавајућих казни или 
поступака) 

3 Најзначајнији међународни документи за развој пенитенцијарног права и праксе 
(Европска затворска правила, Општи извештаји Европског комитета за спречавање 
мучења и нечовечних или понижавајућих казни или поступака) 

4  Теорије о кажњавању (теорије о правно-етичкој оправданости примене казне и 
правном основу казне, теорије о циљу казне и сврси кажњавања) 

5 Примена ресторативне правде у пенологији (појам  ресторативне правде и 
вредности којима тежи,  успостављање стандарда за ресторативну правду, облици 
примене ресторативне правде у затвору). 

6  Различити пенитенцијарни системи и облици кажњавања кроз историју (историјски 



преглед облика затварања и првих затвора, класични пенитенцијарни системи, 
индивидуализација и класификација осуђеника) 

7 Развој пенитенцијарних установа и њихова категоризација (критеријуми за 
категоризацију установа, основне карактеристике установа затвореног, 
полуотвореног и отвореног типа) 

8 Формални систем у установи – организација и особље, управљање установом 
(режим затворске установе и услови живота осуђеника, особље установе, основни 
задаци и однос са осуђеницима) 

9  Затвори за жене и третман према осуђеницама (историјат женских затвора, 
затвори за жене на европском континенту и код нас, ко су осуђенице, заједница 
осуђеница, третман осуђеница) 

10  Затвореничко друштво (последице лишавања слободе и начини прилагођавања 
осуђеника, структура осуђеничке заједнице) 

11 Третман осуђеника (појам и циљ третмана, облици третмана у пенитенцијарној 
установи) 

12  Алтернативне санкције (историјат и савремени облици, диверзиони модели) 
13  Врсте кривичних санкција и модела поступања према малолетним делинквентима 

(међународни стандарди, извршење васпитних мера и осталих кривичних санкција, 
алтернативне кривичне санкције према малолетним делинквентима) 

14  Категоризација установа према одредбама Закона о извршењу кривичних санкција 
15  Критикшки осврт на домаће законска решења у вези извршења кривичних санкција 

 


