
ФОРМАЛНА И НЕФОРМАЛНА 

СОЦИЈАЛНА КОНТРОЛА  

ШКОЛСКА 2018-19 



Информације о предмету 

Врста студија: Мастер студије 

Тип предмета:  Изборни 

Семестар:   I 

ЕСПБ:    6 бодова 

Фонд часова: 2 + 2 

Наставник:       Проф. др Даница Васиљевић-Продановић 

 



Циљ наставе: 

 Упознавање формалних и неформалних облика социјалне 
контроле у савременом друштвеном контексту, и односа 
друштва према криминалу и другим облицима 
поремећаја у понашању. 

 Оспособљавање студената за самостално и критичко 

коришћење литературе. 

 

Облици наставе : 
 Предавања 

 Вежбе 



Методе наставе  

 Усмена предавања 

 Презентације 

 Дискусије 

 Консултације 

 Менторски рад 

 Излагања студената 

 



Термини одржавања наставе:  

 

 Предавања:  средом од 8:30 – 10:00   
    тифло кабинет 

 

 

 Консултације: vp.danica@gmail.com 



План извођења наставе 

Дан Датум Наставна јединица 

1. 17. окт Појам и карактеристике социјалне контроле. Теорије 
социјалне контроле. 

2. 24. окт Вредносни систем и социјална контрола. Савремени 
контекст: друштвене противречности и кризе, 
глобализација. 

3. 31. окт Медији и социјална контрола. Јавност и друштвене 
девијације: Изазивање „моралне панике“. 

4. 7. нов Кривично-правна реакција као облик формалне 
социјалне контроле. 

5. 14. нов Алтернативне санкције као облик социјалне 
контроле. Ресторативна правда. 

6. 21. нов Социјална контрола и стигматизација. 
Реинтегративно посрамљивање. 



План извођења наставе 

Дан Датум Наставна јединица 

7. 27. нов Социјална контрола вршњачког насиља, насиља у 
школама и насиља на спортским приредбама. 

8. 5. дец Облици социјалне контроле насиља у породици. 
Улога институција система и организација из 
невладиног сектора. 

9. 12. дец Корупција и социјална контрола. 

10. 19. дец Социјална контрола у затворским условима. 

11. 26. дец КОЛОКВИЈУМ 

12. 23. јан Презентација семинарских радова и испит 
 



Критеријуми и вредновање 

Обавеза Критеријум за оцењивање Бодова 

Присуство 
настави 

Присуство настави до 5 

Активност на 
настави 

Учествовање у дискусији, тематско 
излагање студента (просеминар) 

до 15 

Колоквијум Провера знања у форми теста до 10 

Семинарски 
рад 

Структура рада, систематичност излагања, 
квалитет закључка, релевантност и обим 
коришћене литературе, исправност 
навођења, стил писања. 

до 30 

Испит Презентација семинарског рада и 
познавање наставних  јединица 

до 40 

Укупно: до 100 



Оцењивање 

Бодова Оцена 

до 50 5 

51-60 6 

61-70 7 

71-80 8 

81-90 9 

91-100 10 

• Укупна оцена се добија сабирањем бодова. 

• Начин оцењивања: 


