
План рада на наставном предмету 

Назив предмета : Виктимологија и пенологија 

 
 

Шифра предмета Статус 
предмета 

Семестар Број кредита 
Фонд 
часова 

Н.Б.4.40/1. Изборни VIII 5 45+15 

 
 

Циљеви предмета 

 
Циљ студијског курса је упознавање студената са 
елементима формалне социјалне контроле криминалитета, 
при чему се ставља акценат на затворски систем. Основни 
актери криминалитета, учинилац и жртва, се у оквирима 
овог курса изучавају са циљем објашњавања узрока који 
утичу на формирање феномена криминалитета 

Исход изучавања 

 
Детаљније упознавање са пенолошком проблематиком 
односно правним последицама делинкветних понашања у 
контексту извршења санкција за деликте са посебним 
акцентом на кривичне санкције и начинима спречавања 
виктимизација у савременим условима. 

Садржај и структура 
предмета 

 
 
Теоријска настава: 
Садржај овог курса у делу који се назива пенологија садржи 
изучавање правних последица делинквентних понашања. 
Обухвата историју и развој теоријске пенолошке мисли. 
Приказује систем извршења кривичних санкција и мера 
алтернативног кажњавања. Виктимолошки део студијског 
курса проучава улогу жртве и даје знања о виктимизацији и 
о спречавању виктимизације у савременим условима. 
Практична настава: 
Детаљнија обрада појединих тематских целина путем 
семинара и студијских посета. 
 
 

1) Појам и предмет пенологије, место у систему 
кривичних наука 

2) Кривично право и реакција на криминално понашање 
3) Деловање полиције 
4) Судови и изрицање кривичних санкција 
5) Казнене установе и контрола криминалитета 
6) Оспоравање казне затвора и ресоцијализације 
7) Начини за превазилажење кризе и алтернативе казни 



затвора 
8) Стандардна минимална правила о поступању са 

затвореницима и Европска правила о затварању 
9) Прописи који уређују општи модел извршења 

кривичних санкција 
10) Посебни модели извршења одређених кривичних 

санкција  
11) Појам жртве и виктимологије, научни приступ у 

виктимологији 
12) Генерације у развоју виктимологије 
13) Анкете виктимизације 
14) Страх од злочина и рањивост  
15) Неформална реакција од стране заједнице и 

колективни одговор на злочин 
 

 
П Р Е Д А В А Њ А 
недеља Тематска јединица број часова 
I Дефинисање појма и предмета пенологије и виктимологије 3 

II 
Место пенологије и виктимологије у систему наука које 
изучавају злочин                                                  

3 

III Видови реакције друштва на злочин, историја кажњавања 3 
IV Суштина казне и сврха кажњавања 3 
V Тенденције у изрицању кривичних санкција у нашој земљи 3 
VI Улога полиције и судова, гарантовање права човека 3 
VII Настанак и развој казне затвора и пенитенцијарних установа 3 

VIII 
Ресоцијализација као сврха кажњавања, индивидуализација 
у извршењу казне затвора и хумано поступање са 
осуђеницима   

3 

IX 
Критика филозофије третмана и начини за превазилажење 
кризе, отворене установе 

3 

X Алтернативе казни затвора 3 
XI Извршење кривичних санкција у Србији 3 
XII Појам жртве и научни приступ у виктимологији 3 
XIII Генерације у развоју виктимологије 3 
XIV Страх од злочина, рањивост и стокхолмски синдром          3 

XV 
Неформална контрола од стране заједнице и колективни 
одговор на злочин 

3 

 
В Е Ж Б Е  
Недеља Тематска јединица број часова 

I Дефинисање појма и предмета пенологије и виктимологије 1 

II 
Место пенологије и виктимологије у систему наука које 
изучавају злочин                                                  

1 

III Суштина казне и сврха кажњавања 1 



IV Тенденције у изрицању кривичних санкција у нашој земљи 1 
V Улога полиције и судова, гарантовање права човека 1 

VI 
Настанак и развој казне затвора и пенитенцијарних 
установа 

1 

VII 
Ресоцијализација као сврха кажњавања, индивидуализација 
у извршењу казне затвора и хумано поступање са 
осуђеницима   

1 

VIII 
Критика филозофије третмана и начини за превазилажење 
кризе, отворене установе 

1 

IX Алтернативе казни затвора  1 
X Извршење кривичних санкција у Србији 1 
XI Појам жртве и научни приступ у виктимологији 1 
XII Генерације у развоју виктимологије 1 
XIII Страх од злочина, рањивост и стокхолмски синдром 1 

XIV 
Неформална контрола од стране заједнице и колективни 
одговор на злочин 

1 

XV Колоквијум 1 
 
 
 
Облици извођења наставе 
 
 

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

Начин оцењивања на 
предмету 
 
 

предиспитне обавезе: 65 поена (активност током 
предавања 10, практична настава 5, колоквијуми 15x2, 
семинари 20) 
испит: до 35 поена; 

Литература 
 
 

обавезна Игњатовић Ђ., Криминологија ( V глава), 
Правни факултет Универзитета у 
Београду, Београд, 2018 
Симовић-Хибер И., Оквири 
виктимологије, Факултет безбедности, 
Београд, 2009  
Игњатовић Ђ., Право извршења 
кривичних санкција, Београд, 2014  
Закон о извршењу кривичних санкција 
(„Службени гласник РС“, бр. 55/2014) 
Закон о извршењу ванзаводских санкција 
и мера („Службени гласник РС“, бр. 
55/2014) 
 

допунска Атанацковић Д., Пенологија, Београд, 
1998 

Подаци о наставницима и 
сарадницима на предмету 

проф. др Ивана Симовић-Хибер 
Е-mail: ivanassss@hotmail.com 
Консултације: уторак од 12 до 14 



Асистент др Александра Илић 
Е-mail: aleksandra.ilic@fb.bg.ac.rs 
Консултације: уторак од 10.30 до 12.30 
 

 
  
ИСПИТНА ПИТАЊА 
ВИКТИМОЛОГИЈА И ПЕНОЛОГИЈА 
 
      Прво питање............................................................................. 
 

1. Појам пенологије 
2. Одређивање граница кривичне репресије – хиперинкриминализација, 

декриминализација и инкриминализација 
3. Суштина казне и сврха кажњавања  
4. Кривичне санкције у Кривичном законику Србије (све осим казни) 
5. Казне у Кривичном законику Србије 
6. Правила о одмеравању казни 
7. Тенденције у изрицању кривичних санкција у Србији 
8. Замерке деловању судова 
9. Однос запрећених и изречених санкција 
10. Врсте и области полицијске делатности (примена принуде од стране 

полиције) 
11. Стратегије полицијског деловања  
12. Занимање полицајац; противречност захтева и сукоб улога; опасан посао; 

стрес и субкултура полицајаца 
13. Замерке полицијским органима – бирократизација, политизација, 

прекорачење и злоупотреба овлашћења полиције 
14. Замерке полицијским органима – издвајање за полицију и њену ефикасност 

и корумпирање полиције 
15. Полиција и приватизација послова безбедности 
16. Настанак казне затвора и пенитенцијарних установа 
17. Стање у првим заводима и њихови реформатори 
18. Системи ћелијског осамљења 
19. Комбиновани прогресивни систем 
20. Ресоцијализација као сврха кажњавања 
21. Индивидуализација у извршењу казне затвора – опште одредбе 
22. Хумано поступање са осуђеницима – опште одредбе 
23. Критика филозофије третмана 
24. Начини за превазилажење кризе, ширење система отворених установа, врсте 

установа према степену обезбеђења 
25. Појам отворених установа и избор осуђеника за отворене установе 
 
Друго питање....................................................................................... 
 
26. Стандардна минимална правила о поступању са затвореницима 



(општа правила) 
27. Европска правила о затварању (основни принципи и услови затварања) 
28. Европска правила о затварању (здравље и одржавање реда у затвору) 
29. Извршење казне затвора у Закону о извршењу кривичних санкција 
(опште одредбе, упућивање и распоређивање осуђених у заводе и поступак 
упућивања на издржавање казне затвора) 
30. Извршење казне затвора у Закону о извршењу кривичних санкција 
(пријем и разврставање осуђеног у заводу) 
31. Извршење казне затвора у Закону о извршењу кривичних санкција (положај 
осуђеног-права осуђеног која се односе на смештај у заводу) 
32. Извршење казне затвора у Закону о извршењу кривичних санкција 
(положај осуђеног-права на комуникацију са спољним светом, проширена права 
и погодности осуђеног, премештај осуђеног и прекид извршења казне затвора) 
33. Мере за одржавање реда и безбедности у Закону о извршењу 
кривичних санкција 
34. Дисциплински преступи, мере и поступак и материјална 
одговорност осуђеног у Закону о извршењу кривичних санкција 
35. Извршење осталих казни и мера безбедности у Закону о извршењу 
кривичних санкција 
36. Радни односи, надзор и контрола рада у Закону о извршењу 
кривичних санкција 
37. Оспоравање казне затвора-циљ лишавања слободе и негативан 
утицај на осуђенике; осуђеничка заједница 
38. Трајање казне, једна или више врста затварања 
39. Пренатрпаност затвора и цена извршења, заводске побуне и насиље 
међу осуђеницима 
40. Извршење ванзаводских санкција и мера (пробација) – основне одредбе 
41. Извршење ванзаводских санкција и мера (пробација) – положај актера 
ванзаводског третмана и надзор над извршењем обавеза одређених одлуком 
тужиоца у Закону о извршењу ванзаводских санкција и мера 
42. Извршење мере кућног притварања, мере забране прилажења или 
комуницирања са одређеним лицем и казне затвора без напуштања просторија у 
којима осуђени станује у Закону о извршењу ванзаводских санкција и мера 
43. Извршење условне осуде са заштитним надзором и казне рада у јавном 
интересу у Закону о извршењу ванзаводских санкција и мера 
44. Извршење условног отпуста и надзор над извршењем мера одређених уз 
условни отпуст у Закону о извршењу ванзаводских санкција и мера 
45. Пружање помоћи лицу после извршења казне затвора и примена посебних 
мера за спречавање сексуалне виктимизације малолетника 
46. Посебан модел извршења казне затвора за нарочито тешка кривична дела – 
уводне напомене, организација и надлежност за извршење и извршење казне 
затвора 
 
Треће питање........................................................................................ 

 
47. Поступак према малолетницима (модел благостања и модел правде) 



48. Извршење кривичних санкција према малолетницима – основне одредбе, 
извршење заводских мера и извршење казне малолетничког затвора 
49. Нови трендови у контроли криминалитета-кругови одговорности и 
реститутивна и ресторативна правда 
50. Појам виктимологије 
51. Појам жртве 
52. Научни приступ у виктимологији (однос виктимологије и 
криминологије) 
53. Прва генерација – несамостална виктимологија 
(интеракционистичка) 
54. Друга генерација – подршка и помоћ жртвама 
55. Трећа генерација – утопистичка виктимологија (нове теорије 
56. Четврта генерација – консолидација савремене виктимологије и 
злоупотреба политичке моћи 
57. Право и права жртве (кривичноматеријални положај) 
58. Право и права жртве (процесни положај жртве) 
59. Анкете виктимизације 
60. Међународне анкете виктимизације 
61. Страх од злочина (fear of crime) 
62. Рањивост (vulnerability) 
63. Стокхолмски синдром (уџбеник Криминологија) 
64. Неформална контрола од стране заједнице (уџбеник Криминологија) 
65. Колективни одговор на злочин (уџбеник Криминологија) 
66. Парадокси виктимологије (предрасуде, противправност у ширем 
смислу, идеја наоружане жртве) 

 


