
 

 

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ 
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ 

 

Студијски програм: Социологија 

Основни студиј Трећа година студија 

Пун назив предмета СОЦИОЛОГИЈА МАЛОЉЕТНИЧКЕ ДЕЛИКВЕНЦИЈЕ 

Катедра  Катедра за социологију -Филозофски факултет Пале 

Шифра предмета Статус предмета Семестар ECTS 

СР 5-2 обавезан V 6 

Наставник/ -ци ...Проф. др Биљана Милошевић Шошо 

Сарадник/ - ци Мр Бојан Ћорлука 

Фонд часова/ наставно оптерећење 
(седмично) 

Индивидуално оптерећење студента (у 
сатима семестрално) 

Коефицијент 
студентског 

оптерећења So1 

П АВ ЛВ П АВ ЛВ So 

2 2 0 2*15*1 2*15*1 0 1 

укупно наставно оптерећење (у сатима, семестрално)  
2*15 + 2*15   = 60(W) 

укупно студентско оптерећење (у сатима, семестрално)  
2*15*1 + 2*15*1 = 60(T) 

Укупно оптерећење предмета (наставно + студентско): W + T = Uopt сати семестрално 
                                                           60+60=120(Uopt) 

Исходи учења 

Савладавањем овог предмета студент ће бити оспособљен да: 
1. адекватно уочити и анализирати проблем; 
2.анализирати значај превенције малољетничке делинквенције; 
3.анализирати значај ресоцијализације; 
4.предлoжи адекватне мјере за рјешавање проблема и учествовати у извршењу предложених мјера 
 

Условљеност нема 

Наставне методе Теорисјка анализа, интерактивне методе, дијалог,.. 

Садржај 
предмета по 
седмицама 

 

1.Појам малољетничке деликвенције 
2.Етиологија малољетничке деликвенције 
3.Обим и структура малољетничке деликвенције 
4.Социопатолошке појаве код малољетника 
5.Фактори малољетничке деликвенције 
6.Међународни инструменти у раду са малољетним деликвентима 
7.Друштвена реакција на малољетничку деликвенцију 
8.Превенција малољетничке деликвенције 
9.Подјела превенције 
10.Носиоци превентивних активности 
11.Социјални рад са малољетним деликвентима 
12.Задаци центара за социјални рад у заштит дјеце и младих од деликвентног понашања 
13.Ресоцијализација малољетних деликвената 
14.Установе ѕа ресоцијализацију 
15.Рецидивизам 
 

Обавезна литература  

Аутор/ и Назив публикације, издавач Година Странице (од-до) 

Mikovic, M 
Maloljetnicka delikvencija i socijalni rad,Magistrat, 
Sarajevo 

2004 5-370 

Stakić, Đ.  
Metodika rada s a maloletnim delinkventima, Dečije 
novine, Gornji Milanovac; 

1991 5-280 

Допунска литература 

Аутор/ и Назив публикације, издавач Година Странице (од-до) 

Тодорови, А.  
 

Узроци малолетничког преступништва, Београд 
 
 

1971  

Хрнчић, Ј.  
Преступништвомладих: ризици, токови и 
исходи,Институт за криминолошка и социолошка 

2009 43-72 



истраживања, Београд; 

Обавезе, облици 
провјере знања и 
оцјењивање 

Врста евалуације рада студента Бодови Проценат 

Предиспитне обавезе 

нпр. присуство предавањима/ вјежбама 10 10% 

нпр. позитивно оцјењен сем. рад/ пројекат/ есеј 20 20% 

нпр. студија случаја – групни рад   

нпр. тест/ колоквијум 20 20% 

нпр. рад у лабораторији/ лаб. вјежбе    

нпр. практични рад   

Завршни испит 

нпр. завршни испит (усмени/ писмени) 50 50% 

УКУПНО 100 100 % 

Web страница http://www.ffuis.edu.ba/ 

Датум овјере (унијети задњи датум усвајања овог силабуса на сједници Вијећа) 

 

 

 

 

 


