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Циљ предмета 

Стицање неопходних знања, вештина и компетенција из области пробационог третмана осуђених лица у 

заједници. У питању су знања и вештине вођења, вредовања и самовредновања у процесу пробације – 

знања о основним потребама осуђених, вештине у комуникацији са осуђеним и њихов положај у ужем 

окружењу. 

Исход предмета  

Оспособљавање студената да на основу стечених знања делују у промоцији различитих видова 

пробационог третмана примерених потребама различитих категорија осуђених и прекршајно кажњених 

лица.  

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Основна појмовна и терминолошка разграничења; настанак и развој пробације, међународна достигнућа, 

стандарди и препоруке; пробација у систему кривичног правосуђа РС – дилеме и изазови; нормативно -

правна основа, организација и основна начела рада службе за пробацију; повереничка служба, 

овлашћења и обавезе; програми тертмана, сврха, нивои, садржаји, основна полазишта; средина - 

заједница као упориште програма третмана; први контакти, утврђивање програма, реализација и 

специфичности деловања са обзиром на категорију осуђенеих; рад у социјалним простору; 

документација и евалуација; пробација и волонтерски – добровољни рад. 

Практична настава  

Анализа међународних докумената (конвенција, правила и препорука) о пробацији; анализа пробационе 

праксе на међународном нивоу, упознавање са радом повереничке службе у Србији - посете и разговори, 

приказ и анализа методолошки утемељених евалуационих програма тертмана осуђених у заједници.  
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Број часова  активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе 

Предавања, интерактивна настава, дискусионе групе, рад у малим групама, консултације уз 

индивидуални менторски рад. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 50 

практична настава 10   

колоквијуми 20   

семинари 10   

 


