
 
 
 

Спецификација предмета за књигу предмета 

Студијски програм   Основне академске студије права 
Изборно подручје (модул)   
Врста и ниво студија  Основне академске студије 
Назив предмета  Пенологија 
Наставник (за предавања)  Проф. др Миомира Костић и доц. др Дарко Димовски 
Наставник/сарадник (за вежбе)  доц. др Дарко Димовски 
Наставник/сарадник (за ДОН)  доц.  др Дарко Димовски 
Број ЕСПБ  6 Статус предмета 

(обавезни/изборни) 
 Изборни 

Услов  / 
Циљ 
предмета 

Циљ предмета је практично овладавање применом Закона о извршењу кривичних 
санкција; разумевање односа историјата кажњавања и развоја Пенологије као 
самосталне научне дисциплине; праћење и овладавање применом и значајем 
нових облика кривичних санкција и неопходност њиховог увођења у кривично 
законодавство Србије; повезивање у једну генеричку целину сазнања из области 
кривичноправних наука (Кривичног права, Кривичног процесног права, 
Криминологије, Форензичке психијатрије); овладавање методологијом и техникама 
истраживања у области Пенологије са циљем побољшања специјалне и генералне 
превенције. 

Исход 
предмета 

 Савладавањем програма предмета кроз планиране активности и облике 
наставе/учења, очекује се да студент: 

- разуме шта је пенологија, њен предмет изучавања и циљеве примене и 
однос ове дисциплине са другим сродним наукама и дисциплинама; 

- компетентно и аргументовано учествује у дискусији о циљевима 
кажњавања, уочава, сагледава и даје предлоге за решавање правних 
питања везаних за извршење кривичних санкција; 

- даје конструктивне предлоге за примену и побољшање правне регулативе 
из ове области; 

- припрема нацрте подзаконских аката која се односе на правила кућног реда 
завода; 

- редовно прати и правилно примењује све законске и подзаконске акте који 
се односе на пенолошка питања; 

- припрема нацрте одлука о упућивању на извршење кривичних санкција 
институционалног карактера; 

- компетентно учествује у тумачењу појединих законских решења; 
- покреће иницијативе за организовање и учешће у раду удружења грађана  

која би се бавила питањима постпеналне помоћи; 
- даје предлоге за побољшање услова живота осуђеника у заводима; 
- ради на свом професионалном усавршавању. 

Садржај предмета 



Теоријска 
настава 

 Појам и предмет пенологије; Развој пенологије као самосталне науке Значај 
међународних организација и међународних стандарда у пенологији; Теорије о 
кажњавању; Појам и елементи казне; оправданости примене казне и правном 
основу казне; Теорије о циљу казне и сврси кажњавања; Класификација осуђеника; 
Појам и циљ третмана; Извршење кривичних санкција у Републици Србији 
 

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 
 45=(2+1)х15 15=1х1
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Методе 
извођења 
наставе 

 Предавања, вежбе, теренска настава, дискусија у малим групама са гостујућим 
стручњацима из области превенције и ресоцијализације лица са поремећајима у 
понашању, разговор са адвокатима и судијама позваним на час, индивидуалне 
консултације 

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 Појам, предмет и методи Пенологије 

Основни појмови Пенологије 
2 Друштвена реакција на криминално понашање (развој пенолошке мисли и праксе и 

њен савремени ниво; историјски развој облика друштвене реакције на 
криминалитет; облици кажњавања у различитим периодима друштвеног развоја; 
пређени пут од освете до ресоцијализације). 

3 Системи кажњавања у новом веку 



Појава првих затвора и затвора као казне 
4  Увод у малолетничко кривично правосуђе 
5 Системи извршења казне затвора  

Казнена политика крајем XIX и почетком XX века  
Схватања позитивиста 

6  Облици и структура затворских установа 
7 Посета Казнено-поправном заводу у Пожаревцу и Kазнено-поправном заводу за 

жене у Пожаревцу 
8 Затвори за жене 

Међународни стандарди о људским правима жена у затвору (настанак, врсте и 
основне карактеристике затвора за жене; третман према осуђеницама; затвори за 
жене и криминалитет жена) 
Заједница осуђених лица у затворској установи (појам и основне карактеристике 
осуђеничке заједнице) 

9  Посета Казнено-поправном заводу у Нишу 
10  Извршење кривичних санкција према малолетницима у складу са одредбама новог 

малолетничког кривичног законодавства у Србији 
11 Посета Васпитно-поправном дому у Крушевцу 
12  Формални систем 
13  Алтернативно кажњавање 
14  Извршење осталих кривичних санкција 
15  Извршење мера безбедности (гостовање стручњака који се непосредно баве 

извршењем мера безбедности у здравственим установама) 
 


