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Назив предметa: Социјални рад са малољетним делинквентима 
 

Семестар: Први (I)) 

Статус предмета: обавезан 

Фонд часова: 30 часова предавања и 30 часова вјежби (2+2) 

Број ECTS бодова: 5 

Наставник: Проф. др Александар Југовић 

Сарадница: Мр Андреа Ракановић Радоњић 

Услов за похађање: Није условљен 

Електронска пошта наставника: ajugovic1971@gmail.com 
 

Електронска пошта сарадника: andrea.rakanovic-radonjic@fpn.unibl.org 

 

Консултације: У термину предвиђеном за консултације 

 

Опис предмета 
Социјални рад са малољетним делинквентима одвија се у оквиру наставног процеса у укупном трајању 
од 60 сати (30 сати предавања и 30 сати вјежби). Основни циљ предмета је упознавање студената са: 
друштвеним контекстом делинквенције младих; савременим етиолошким погледима на малољетничку 
делинквенцију; улогама, специфичностима, методама, концепцијама, програмима социјалног рада у 
процјени, превенцији, третману и социјалној заштити малољетних делинквената. У оквиру овог 
предмета студенти ће се упознати и са садржајима који се односе на обавезе и дужности социјалних 
радника у области преступништва младих и кривичноправне заштите дјеце и малољетника.  
 

 

Исходи учења 
Стицање научно и практично употребљивих знања о савременим теоријско-методолошким и 
концептуалним приступима у социјалном раду са малољетним делинквентима, познавање сновних 
законских рјешења из области преступништва младих и кривичноправне заштите дјеце и малољетника. 

 

Садржај предмета 
Малољетничка делинквенција као друштвена девијација и социјални проблем; Друштвени контекст 
малољетничке делинквенције у транзиционим друштвима; Савремени приступи етиологији 
малољетничке делинквенције; Kонцепт фактора ризика и заштите; Улоге и специфичности социјалног 
рада у друштвеном реаговању на малолетничку делинквенцију; Концептуално-методолошке основе 
социјалног рада у превенцији малољетничке делинквенције; Стратегије превенције фокусиране на 
ризичне и протективне факторе; Социјални рад у процјени малољетних делинквената; Ефективни 
програми социјалног рада у третману малољетних делинквената; Социјални рад у отвореној и заводској 
заштити малољетних делинквената; Реформа система социјалне заштите малољетних преступника; 
Малољетничка делинквенција као друштвена девијација и социјални проблем; Заштита дјеце и 
малољетника у кривичном поступку; Поступање са дјецом и малољетницима у кривичном поступку. 

 

 

Обавезна литература 
Одабрана поглавља књига и чланци:: 

1. Југовић А., Илић З. (2011). Социо-културни контекст криминалитета малолетника у србији. Теме, 
2/2011.Xxxv br. 2, str. 385-402. 

2. Југовић, А., Жунић, В. (2004). Правци и дилеме реформе система социјалне заштите малолетних 

mailto:andrea.rakanovic-radonjic@fpn.unibl.org


преступника.Социјална мисао 41, стр. 7-34. 
3.  Лакићевић, М. (2000). Методе и технике социјалног рада 3. Београд: ФПН. 
4.  Милосављевић, М. (2003). Девијације и друштво. Београд: Драганић 
5.  Милосављевић, М. (1998). Социјални рад на међи векова. Београд: Драганић 
6.  Поповић-Ћитић, Б. (2005). Превенција фокусирана на ризичне и протективне факторе као 

савремени приступ превенцији преступништва младих. Социјална мисао, 12(1), стр. 27-55. 
7.  Поповић-Ћитић, Б. (2004). Стратегије риск-фокусиране превенције девијантних понашања. 

Социјална мисао,11(1), стр. 55-83. 
8.  Поповић-Ћитић, Б., Поповић, В. (2009). Концепт ризичних и протективних фактора: 

класификациони оквири запотребе превенције поремећаја понашања деце и омладине. 
Социјална мисао, 16(3), стр. 43-65. 

9.  Продановић.Васиљевић Д. (2011). Преступници под лупом. Београд: Задужбина Андрејевић 
10.  Стакић, Ђ. (2003). Концептуално заснивање превенције малолетничке делинквенције. У 

Стратегија државногреаговања против криминала, приредио Д. Радовановић. Београд: Институт 
за криминолошка и социолошкаистраживања, стр. 91-114. 

11.  Жунић-Павловић, В. (2004). Евалуација у ресоцијализацији. Београд: Партенон. 

 

Допунска литература 
1. Закон о социјалној заштити Републике Српске, Службени гласник Републике Српске 37/12, 

90/16. 
2. Закон о заштити и поступању са дјецом и малољетницима у кривичном поступку, , Службени 

гласник Републике Српске бр. 13/10, 67/13. 

 

Извођење наставе  
Интерактивна настава, студије случаја, рад у малим групама, слајд презентације, видео материјал, 
индивидуални рад, студентска евалуација, анализа испуњености плана рада, анализа испитних резултата. 

 

Провјера знања  
Провјера знања ће се вршити током семестра, у виду извршавања предиспитних обавеза, као и на крају 
семестра, полагање испита, у вријеме редовних испитних рокова. 

 

Предиспитне обавезе  
Предиспитне обавезе се састоје из: два (2) колоквијума (по 20 бодова); уредног и активног похађања 
предмета (10 бодова – 5 бодова присуство настави и вјежбама и 5 бодова активност на предавањима и 
вјежбама). На предиспитним обавезама може се укупно освојити највише 50 бодова. 
Да би стекао бодове за активно похађање предмета, студент може укупно изостати највише 20% наставе 
и вјежби из предмета. 
 

 

Завршни испит  
Завршни испит обавља се у правилу усмено, али се може изводити и у писменом облику. На испиту се 
врши провјера знања из цијелог градива. Завршни испит носи највише 50 бодова. 

 

Оцјена из предмета  
Коначна оцјена из предмета се изводи сабирањем успјеха постигнутог у свим елементима провјере 
знања, односно сабирањем бодова из предиспитних обавеза (максимално 50) и бодова освојених 
приликом полагања испита испита (максимално 50).  
-  За успјешно испуњење предметних обавеза, односно за стицање минималне пролазне оцјене (6), 
студент мора укупно освојити најмање 51 бод из предиспитних и испитних обавеза на предмету. Оцјена 
седам (7) одражава успјех од 61 до 70 бодова, оцјена осам (8) од 71 до 80 бодова, оцјена девет (9) од 81 до 
90 бодова, а оцјена десет (10) од 91 до 100 бодова. 
- Бодови из предиспитних обавеза вриједе на свим испитним терминима у текућој школској години. Ако 
студент поново похађа предмет у наредној школској години, тада има обавезу (поново) радити и 
писмене тестове који се односе на предиспитне обавезе. 

 

 


