
Студијски програм : Основне академске студије – Студије наука безбедности 

Назив предмета: Пенологија 

Наставници: др Александра Илић, доцент; Милан Мариновић, наставник ван радног односа 

Статус предмета: изборни / стручно-апликативни (СА) 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: - 

Циљ предмета 

Основни сазнајни циљ студијског курса је упознавање студената са свим важним елементима извршења 

кривичних санкција при чему се ставља акценат на затворски систем односно систем извршења казне 

затвора. У оквиру курса студенти би требало да усвоје знања о историјском развоју пенолошке мисли 

од најранијег периода функционисања људске заједнице до савременог доба како би разумели промене 

у начинима реаговања на недозвољена понашања и очекивања друштва у различитим периодима у 

погледу ефеката коришћених облика санкционисања. С обзиром да више од два века казна затвора 

доминира у систему извршења кривичних санкција студенти ће се упознати детаљно са различитим 

аспектима њеног извршења како би разумели комплексност њеног спровођења која подразумева с једне 

стране нормативне аспекте а са друге третманске оквире поступања с обзиром на основни циљ 

прописивања и извршења казне затвора – ресоцијализација осуђеника односно његово поправљање 

како би био способан за живот на слободи. Студенти ће се упознати и са проблематиком извршења 

других кривичних санкција посебно алтернативних облика кажњавања који постају све значајније 

средство контроле криминалитета у условима кризе затворског система и све већег неповерења у 

ефекте затварања. Свеобухватно разумевање динамичких аспеката пенолошке теорије и праксе 

оспособиће студенте да критички размишљају о могућим будућим правцима развоја ове важне области 

друштвеног живота. 

Исход предмета  

На крају процеса изучавања овог студијског курсa студенти ће разумети све важне аспекте извршења 

кривичних санкција.  Студенти ће усвојити знања о историјском развоју пенолошке мисли и 

најзначајнијим теоријским становиштима који су утицали на то а посебно ће схватити разлоге појаве 

казне лишења слободе у регистру кривичних санкција и разумеће како је дошло до њене популаризације 

и остваривања доминантне позиције у савременој пенолошкој пракси. Као резултат упознавања са 

нормативним аспектом проблематике, пре свега на примеру права извршења кривичних санкција у 

Републици Србији, студенти ће стећи вештину анализирања правних аката из области извршења 

кривичних санкција и биће у стању да критички разматрају ту област. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Садржај овог курса се односи пре свега на изучавање правних последица делинквентних понашања. 

Обухвата историју и развој теоријске пенолошке мисли. Приказује систем извршења кривичних 

санкција и мера алтернативног кажњавања.  

Практична настава  

Детаљнија обрада појединих тематских целина путем семинара и студијских посета. 

Литература  

Обавезна: 

1.Игњатовић Ђ., Криминологија ( V глава), Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2019 

2.Игњатовић Ђ., Право извршења кривичних санкција, Београд, 2014  

3.Закон о извршењу кривичних санкција („Службени гласник РС“, бр. 55/2014 и 35/2019) 

4.Закон о извршењу ванзаводских санкција и мера („Службени гласник РС“, бр. 55/2014 и 87/2018) 

5.Закон о извршењу казне затвора за кривична дела организованог криминала („Службени гласник РС“, 

72/2009 и 101/2010)  

6.Закон о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица 

(„Службени гласник РС“, бр. 85/2005) 

 

 



 Допунска: 

 

1. Атанацковић Д., Пенологија, Београд, 1998 

 

Број часова  активне наставе: 

4/60 
Теоријска настава: 3/45 Практична настава: 1/15 

Методе извођења наставе 

Предавања, вежбе, колоквијум, семинарски радови и стручно-едукативне посете затворским 

установама 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе  Завршни испит   

активност у току предавања 5 поена писмени испит 40 поена 

практична настава  усмени испт  

колоквијум-и 2x20 поена ..........  

семинар-и 15 поена   

 




