
ПЕНОЛОГИЈА
ШКОЛСКА 2020-21



Информације о предмету

Тип предмета: Обавезан
Семестар: VII - VIII
ЕСПБ: 7 бодова
Фонд часова: 2 + 1
Наставник: Проф. др Даница Васиљевић-Продановић



Циљ наставе:
 овладавање основним пенолошким појмовима,
 стицање основних знања о пенологији као научној 

дисциплини,
 стицање увида у различите пенитенсијарне 

системе и облике кажњавања кроз историју,
 стицање знања о актуелном систему извршења 

кривичних санкција код нас, и 
 оспособљавање за самостално и критичко 

коришћење литературе.
Облици наставе:
 предавања
 вежбе
 теренска настава



Методе наставе

 Усмена предавања

 Презентације

 Дискусије

 Консултације

 Менторски рад

 Видео материјали

 Гостовање стручњака

 Излагања студената

 Теренске посете



Термини одржавања наставе: 

 Предавања: четвртком од 10:00 - 11:30 
слушаоница бр. 4

 Вежбе: четвртком од 11:30 - 12:15
слушаоница бр. 4

 Консултације: четвртком од 12:30 - 13:00

 Информације: vp.danica@gmail.com



План извођења наставе – ЈЕСЕЊИ СЕМЕСТАР
Дан Датум Наставна јединица

1. 15. окт Пенологија као наука: Развој пенологије као 
самосталне науке. Предмет, метод и појам.
Однос према другим наукама.

2. 22. окт Појам казне. Теорије о основу права на 
кажњавање. Теорије о сврси кажњавања.

3. 29. окт Школе кривичног права (класична, 
антрополошка, позитивна школа).

4. 5. нов Школе кривичног права (неокласична, 
социолошка, школа друштвене одбране).

5. 12. нов Кажњавање кроз историју.

6. 19. нов Кажњавање у Србији кроз историју.

7. 26. нов 1. КОЛОКВИЈУМ



План извођења наставе – ЈЕСЕЊИ СЕМЕСТАР

Дан Датум Наставна јединица
8. 3. дец Најстарији облици затварања. Појава казне 

лишења слободе. Реформе казненог система у 
18. веку. Системи извршења казне затвора

9. 10. дец Савремене тенденције и карактеристике казне 
затвора. Предности и недостаци казне затвора 

10. 17. дец Алтернативне кривичне санкције и мере (појам, 
развој, сврха, међународни стандарди)

11. 24. дец Алтернативне кривичне санкције и мере (врсте)

12. 31. дец Међународни стандарди за извршење 
кривичних санкција

13. 14. јан 2. КОЛОКВИЈУМ



План извођења наставе – ПРОЛЕЋНИ СЕМЕСТАР

Дан Датум Наставна јединица
14. 18. феб Нормативни основ за извршење кривичних 

санкција у Србији. Организација и надзор.
15. 25. феб Пријем осуђеног и распоређивање.

Испитивање личности и класификација.
Појам и циљ третмана. Облици третмана.

16. 4. мар Права и погодности осуђених лица.

17. 11. мар Одржавање реда и безбедности. Дисциплинска 
одговорност осуђеног. Отпуштање осуђеног.

18. 18. мар Извршење других кривичних санкција (казне и 
мере упозорења).

19. 25. мар Извршење мера безбедности. Застарелост 
извршења. Рехабилитација.

20. 1. апр 3. КОЛОКВИЈУМ



План извођења наставе – ПРОЛЕЋНИ СЕМЕСТАР
Дан Датум Наставна јединица

21. 15. апр Правни основ и међ. стандарди у извршењу 
кривичних санкција за малолетнике.

22. 22. апр Васпитни налози и ванзаводске васпитне мере.

23. 29. апр Заводске васпитне мере и казна малолетничког 
затвора.

24. 6. мај ПОПРАВНИ КОЛОКВИЈУМ

25. 13. мај Преглед остварених резултата студената, 
потписивање индекса.

26. 10. јун ИСПИТ



Предиспитне обавезе

Обавеза Критеријум за оцењивање Бодова
Присуство 
настави

Највише 3 изостанка по семестру до 5

Активност на 
настави

Учествовање у дискусији до 5

Колоквијуми Укупно 3 колоквијума, до 10 бодова 
по колоквијуму

до 30

Семинарски 
рад

Структура рада, оригиналност, 
релевантност литературе, исправност 
навођења, стил писања.
* Избор тема 14. јануар 2021.
* Предати радове до 15. априла 2021.

до 10

Предиспитне обавезе укупно: до 50



Испит

Бодова Оцена

до 50 5

51-60 6

61-70 7

71-80 8

81-90 9

91-100 10

• Право изласка на испит има студент који положи све колоквијуме 
и оствари мин. 30 бодова испуњавањем предиспитних обавеза.

• На испиту се може освојити до 50 бодова.
• Укупна оцена се добија сабирањем свих бодова.


	ПЕНОЛОГИЈА
	Информације о предмету
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	План извођења наставе – ЈЕСЕЊИ СЕМЕСТАР
	План извођења наставе – ЈЕСЕЊИ СЕМЕСТАР
	План извођења наставе – ПРОЛЕЋНИ СЕМЕСТАР
	План извођења наставе – ПРОЛЕЋНИ СЕМЕСТАР
	Предиспитне обавезе
	Испит

