
Табела 5.2. Спецификација предмета  
Спецификацију треба дати за сваки предмет из студијског програма.  

Студијски програм : Основне академске студије социологије 

Назив предмета: Социологија друштвених девијација - криминалитет 

Наставник/наставници: проф. др Слађана М. Драгишић Лабаш, проф. др Милана М. Љубичић 

Статус предмета: обавезни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: одслушани курсеви Увод у социологију 1 и Увод у социологију 2 

Циљ предмета 

Циљ је упознати студенте са теоријама девијантног понашања, методама истраживања и појавним 
облицима друштвено неприхватљивог понашања и начинима њихове (не)формалне контроле. 

Исход предмета  

Студенти стичу теоријска знања о етиологији, феноменологији, друштвеним и личним последицама 
криминалитета, превенцији, те (не)формалним реакцијама на девијантно понашање. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Појам и предмет Социологије друштвених девијација; методе истраживања у Социологији друштвених 
девијација; феноменолошка, етиолошка и виктимолошка димензија криминалне појаве; типологија 
криминалних дела; друштвена реакција на криминалитет и формална социјална контрола; затворска казна 
и њене алтернативе; ресоцијализација затвореника и превенција криминалитета. 

Практична настава  

Класична и позитивистичка теорија о узроцима криминалитета; функционалистичко схватање злочина; 
теорија имитације; Чикашка школа; теорија етикетирања; теорије социјалне контроле; критичка 
криминологија: аболиционизам, леви реализам и миротворство; феминистичке теорије о криминалитету, 
маскулинитет и злочин; медији и злочин; радионице: малолетнички криминалитет, вршњачко насиље, 
насиље у породици, сексуална виктимизација, стање у затворима и затворске депривације; посета 
установама у којима бораве лица лишена слободе. 

Литература  

Обавезна литература: 

Игњатовић, Ђ. 2009.  Теорије у криминологији. Београд: Правни факултет Универзитета у Београду. 

Игњатовић, Ђ. 2019. Криминологија. Београд: Правни факултет Универзитета у Београду. 

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 15x2 Практична настава: 15x2  

Методе извођења наставе 

Настава се изводи на предавањима, на семинарским и практичним вежбама. 

 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит  

практична настава  усмени испт 40 

колоквијум-и 40 ..........  

семинар-и 10   

Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, 
усмени испт, презентација пројекта, семинари итд...... 

*максимална дужна 2 странице А4 формата 

 


