
Студијски програм: Дефектологија 

Назив предмета: ФОРМАЛНА И НЕФОРМАЛНА СОЦИЈАЛНА КОНТРОЛА 

Наставник: Даница В. Васиљевић-Продановић  

Статус предмета: Изборни предмет модула – Превенција и третман поремећаја понашања 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: нема услова 

Циљ предмета  

Циљ предмета је контекстуализирање неформалних и формалних облика социјалне контроле у актуелне 

карактеристике савременог друштва и институционалног односа друштва према криминалу и другим 

облицима поремећаја понашања. 

Исход предмета 

Стицање сазнања о облицима друштвеног реаговања на криминалитет и друге облике друштвених 

девијација. Знање о облицима друштвених реакција на проблеме девијантности студенти могу користити 

при изради различитих развојних пројеката, програма и мера превенције и превазилажења друштвених 

девијација на локалном нивоу. Овладавање научним, теоријским, методолошким и апликативним 

сазнањима ће, такође, пружити студентима основу за даљи наставак студија. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Појам, облици и карактеристике социјалне контроле. Теоријски оквири социјалне контроле. Друштвене 

противречности, кризе и социјална контрола. Кривичноправна реакција као облик социјалне контроле. 

Алтернативни облици кажњавања као средство социјалне контроле. Процеси ресторативне правде као 

средство социјалне контроле. Облици социјалне реакције на малолетничку делинквенцију. Социјална 

контрола вршњачког насиља. Облици друштвеног реаговања на насиље у породици. Облици насиља на 

радном месту и социјална контрола. Стигматизација и социјална контрола криминалитета. Религија као 

механизам социјалне контроле поремећаја понашања. Медији и социјална контрола. 

Практична настава  

Критички осврт на теме обрађене у теоријском делу наставе.  
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Број часова  активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе 

Усмена предавања, презентације, дискусије, консултације, менторски рад, видео материјали, гостовање 

стручњака, излагања студената, теренске посете. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 усмени испит 50 

практична настава 10   

колоквијуми 20   

семинари 10   

 


