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Циљ предмета 

Оспособити студенте да путем самосталног рада и критичког проучавања литературе овладају темељним знањима о 

теоријским концепцијама и механизмима настанка асоцијалног и делинквентног понашања, класификацијама и 

међусобном односу, механизмима за превентивно реаговања на асоцијално и делинквентно понашање. 

Исход предмета  

Усвајање знања која ће бити применљива у:  раној детекцији деце и младих са проблемима и поремећајима у понашању,   

креирању и апликацији програма превенције  делинквентног понашања, спровођењу програма третмана и  спровођењу 

краћих научних истраживања. 

Садржај предмета 

1. Савремено дефинисање асоцијалног понашања и делинквенције; 

2. Социолошке и психолошке теорије делинквенције; 

3.  Класификације поремећаја понашања и делинквенције; 

4. Фактори ризика за асоцијално понашање; 

5. Ризично дете, дисфункционална породица; 

6. Модалитети делинквентног понашања; 

7. Технике прикупљања података о делинквентном понашању; 

8. Колоквијум; 

9. Старосна граница и кривична одговорност; 

10. Могућности превенције делинквенције; 

11. Превентивне активности усмерене на појединца/породицу/вршњачку групу; 

12. Концепт интердисциплинарног приступа у превенцији и третману делинквентног понашања; 

13. Унапређење праксе у складу са научним достигнућима;  

14. Мета-анализа и преглед литературе; 

15. Припрема за испит.  
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Број часова активне наставе: 3 Теоријска настава: 2 Практична настава: 1 

Методе извођења наставе 

Предавања, тестови, индивидуалне и групне презентације, консултације. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе  поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 усмени испит 50 

практична настава 20   

колоквијуми 20   

 


