ИСПИТНА ПИТАЊА ИЗ ПРЕДМЕТА ПЕНОЛОГИЈА
1. Појам и предмет пенологије (17‐18)
2. Развој пенологије као самосталне науке (18‐22)
3. Стандардна минимална правила о поступању са затвореницима (35‐37)
4. Европска затворска правила (41‐45)
5. Појам ресторативне правде (105‐107)
6. Примена ресторативне правде у затвору (107‐109)
7. Принципи примене ресторативне правде у затвору (115‐120)
8. Почетак реформе затвора и допринос Џона Хауарда (133‐134)
9. Друштвени услови за настанак и развој казне лишења слободе (134‐135)
10. Различити облици казне лишења слободе у кривичном законодавству (135‐136)
11. Класични пенитенцијарни системи (136‐137)
12. Систем заједничког затвора (137‐138)
13. Пенсилванијски систем (138‐140)
14. Систем ћутања или обурнски систем (140‐141)
15. Прогресивни затворски систем (141‐142)
16. Прогресивни (енглески) систем (142‐143)
17. Маконокијев бодовни систем (143‐145)
18. Ирски прогресивни систем (146‐147)
19. Класификациони (женевски) систем (147)
20. Извршење казне лишења слободе у XX веку (147‐148)
21. Појам социјализације и ресоцијализације (151‐152)
22. Социјална адаптација и преваспитање (153‐154)
23. Појам и облици индивидуализације извршења казне лишења слободе (154‐157)
24. Појам и циљеви класификације осуђеника (159‐160)
25. Појам и циљ третмана осуђеника (163‐165)
26. Облици третмана у пенитенцијарној установи (165‐166)
27. Рад осуђеника као облик третмана (166‐169)
28. Системи осуђеничког рада (169‐170)
29. Природа и карактер осуђеничког рада (170‐173)
30. Образовање и васпитање осуђеника (173‐176)
31. Културно‐уметнички рад и рекреативна терапија (организовање слободног времена
осуђеника) (176‐178)
32. Осуђеничко самоорганизовање (178‐180)
33. Методе и технике индивидуалног рада са осуђеницима (181‐183)
34. Психотерапија као начин психоаналитичког третирања осуђеника (183)
35. Мере награђивања и кажњавања осуђеника (183‐184)
36. Форме и методи групног рада – групно прилажење третману (184‐186)
37. Групна психотерапија као облик групног рада са осуђеницима (186‐187)
38. Групно саветовање као облик групног рада са осуђеницима (187‐188)
39. Постпенална помоћ (189‐192)
40. Појам и елементи формалног ситема – организација и особље (211‐213)
41. Општи принципи организације формалног система (213‐214)
42. Структура особља у заводима (215‐ 216)
43. Режим затворске установе и услови живота осуђеника (216‐217)
44. Настанак, врсте и основне карактеристике затвора за жене (219‐222)
45. Третман према осуђеницама (223‐224)

46. Појам и основне карактеристике осуђеничке заједнице (225‐228)
47. Последице лишавања слободе осуђеника – општи услови за стварање затвореничког
друштвеног система (228‐229)
48. Депривације и фрустрације осуђеника у затворској средини (229‐232)
49. Начини прилагођавања осуђеника на затворску средину и интегрисаност осуђеника у
затворски систем (233‐234)
50. Систем осуђеничких улога, њихова подела и функција (234‐236)
51. Вредносни систем осуђеника (236‐237)
52. Норме понашања и „кодекс” понашања осуђеника (237‐238)
53. Неформалне групе и њихов утицај на осуђенике (238‐239)
54. Карактеристике неформалних група у осуђеничкој заједници (239‐240)
55. Појава савремених облика алтернативних санкција (247‐250)
56. Новчана казна као алтернативна санкција (250‐252)
57. Друштвено користан рад као алтернативна санкција (252‐255)
58. Накнада штете и неформално поравнање оштећеног и окривљеног (255‐257)
59. ”Куће на пола пута”, полу и ”викенд” затвор (257‐258)
60. Краткотрајни затвор (шок затварање) и логори за обуку (258‐259)
61. Кућни притвор, електронски надзор и центри за дневно јављање (259‐261)
62. Циљеви кажњавања и основни принципи извршења кривичних санкција у Републици
Србији (31‐34)
63. Циљеви кажњавања и основни принципи извршења казне затвора у Републици
Србији(43‐48)
64. Врсте завода према одредбама ЗИКС‐а (49‐50)
65. Категоризација установа зависно од дужине изречене казне према одредбама ЗИКС‐а
(50‐52)
66. Категоризација установа зависно од степена обезбеђења и начина поступања са
осуђеницима према одредбама ЗИКС‐а (52‐56)
67. Категоризација установа зависно од особина осуђеничке популације према
одредбама ЗИКС‐а (56‐58)
68. Унутрашња организација и особље затворских установа према одредбама ЗИКС‐а (59‐
63)
69. Упућивање осуђених лица на издржавање казне затвора према одредбама ЗИКС‐а (65‐
66)
70. Одлагање почетка издржавања казне затвора према одредбама ЗИКС‐а (66‐67)
71. Пријем осуђеног лица у завод према одредбама ЗИКС‐а (67‐68)
72. Разврставање осуђених лица према одредбама ЗИКС‐а (68‐69)
73. Положај осуђеног лица према одредбама ЗИКС‐а (69)
74. Права осуђеног према одредбама ЗИКС‐а (смештај, исхрана, одећа; слободно време;
дописивање; пријем посета; пријем пакета) (70‐73)
75. Права осуђеног према одредбама ЗИКС‐а (рад и права по основу рада, право на
здравствену заштиту, образовање, обавештавање, правну помоћ, верску културу) (73‐
75 и 76‐78)
76. Права осуђене жене према одредбама ЗИКС‐а (75‐76)
77. Погодноси или посебна права осуђеног (78‐80)
78. Мере за одржавање реда и безбедности – мере принуде (81‐84)
79. Мере за одржавање реда и безбедности – посебне мере (84‐86)
80. Дисциплински преступи осуђеника (86‐88)
81. Дисциплинске мере које се према одредбама ЗИКС‐а примењују према осуђеницима
(88‐89)
82. Дисциплински поступак према одредбама ЗИКС‐а (89‐90)

83. Отпуштање осуђеног са извршења казне затвора (91)
84. Извршење новчане казне према одредбама ЗИКС‐а (119)
85. Извршење условне осуде са заштитним надзором (121‐122)
86. Извршење мере безбедности обавезног психијатријског лечења и чувања у
здравственој установи (122‐123)
87. Извршење мере безбедности обавезног психијатријског лечења на слободи и
обавезног лечења алкохоличара и наркомана (123‐124)
88. Извршење мере безбедности забране вршења позива, делатности или дужности (124)
89. Извршење мере безбедности забране управљања моторним возилом, одузимања
предмета, протеривања странца из земље, јавног објављивања пресуде (125‐127)
90. Основни принципи извршења кривичних санкција које се могу изрећи малолетним
лицима (149‐152)
91. Мере упозорења и усмеравања ‐ судски укор (152‐153)
92. Мере упозорења и усмеравања – посебне обавезе (153‐155)
93. Васпитне мере појачаног надзора (156)
94. Појачан надзор од стране родитеља, усвојиоца или стараоца (156‐158)
95. Појачан надзор у другој породици (159‐160)
96. Појачан надзор од стране органа старатељства (160‐162)
97. Појачан надзор уз дневни боравак у одговарајућој установи за васпитање и
образовање малолетника (162)
98. Одлагање извршења заводске васпитне мере (179‐180)
99. Примена условног отпуста приликом примене заводских васпитних мера према
малолетницима (183‐184)
100. Упућивање у васпитну установу (164‐165)
101. Упућивање у васпитно‐поправни дом (165‐166)
102. Права малолетника према коме се извршава заводска васпитна мера упућивања у
ВПД (191‐195)
103. Дисциплинске мере које се могу изрећи малолетним делинквентима (196‐197)
104. Упућивање у посебну установу за лечење и оспособљавање (177‐179)
105. Извршење казне малолетничког затвора (184‐191)
106. Примена алтернативних (диверзионих) мера према малолетним делинквентима –
васпитни налози (202‐203)

