
Табела 5.2 Спецификација  предмета  
Студијски програм/студијски програми :Социјална политика и социјални рад 
Врста и ниво студија:Основне академске студије  
Назив предмета: Социјална патологија 
Наставник (Презиме, средње слово, име): Доц. др Бркић Љ. Мирослав (предавања), Видојевић С. Јелена (вежбе). 
Статус предмета: Обавезни 
Број ЕСПБ: 7 
Услов: 
Циљ предмета 
Основни циљ програма је да студенти овладају теоријским  и емпиријским сазнањима савремене науке о друштвеним 
девијацијама на мултидисциплинарним основама, имајући у виду чиненицу да ће се као социјални радници у пракси на 
различите насчине бавити првенцијом или спречавањем различитих видова друштвених девијација 
Исход предмета  
На основу сазнања о природи, узроцима и последицама друштвених девијација требало би да се оспособе да у пракси прате, 
анализирају, истражују и извештавају о различитим типовима актуелних друштвених девијација и утичу на дефинисање 
политике и акционих и других планова у локалним и другим заједницама. Знања о видовима друштвених реакција на 
девијације и посебно социјалних установа и социјалног рада може се корисити при изради различитих развојних пројеката, 
програма и мера превенције и превазилажења друштвених девијација, посебно на локалном плану. Знања стечена на овом 
курсу омогућиће студирање на мастерс и докторским  студијама и продубљивање професионалних знања и компетентности у 
области друштвених девијација и организоване друштвене реакције.  
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Предмет, методе, однос социјалне патологије са сродним наукама и аспекти проучавања друштвених девијација, Појам,  
критеријуми за дефинисање, Општи типови и типологије друштвених девијација, Алкохолизам, Зависност од дрога, Сексуалне 
девијације, Просјачење и скитња, Агресије и аутоагресије, Класичне социјално-патолошке теорије, Функционаликстичке 
теорије, Социјално-антрополошке теорије, Теорија етикетирања, Критичке и радикалне теорије. 
Литература  
а) основна  352 страна 
Милосав Милосављевић, 2003: Девијације и друштво,Београд, Драганић; 91-247, 271-389; Милосав Милосављевић, 2000: 
Социјални рад на међи векова,Београд, Драганић; 197-257 ; Александар Југовић, 2002: Дрштвена патологија и нормалност, 
Београд, Службени гласник; 46-84.  
б) допунска 
 Јелена Шпадијер Џинић, 1988: Социјална патологија, Београд, Завод за уџбенике и наставна средства ; Јанковић Иван, Пешић 
Весна, 1988: Друштвене девијације-критика социјалне патологије, Београд, Научна књига.; Милосављевић Милосав (ед), 1998: 
Насиље над децом, Београд, Факултет политичких наука.; Николић Драгослав (2000): Болести зависности, Београд, Социјална 
мисао.; Срна Јелена, 1997: Бити или не бити – Студија самоубистава младих, Београд, Институт за психологију и ИП Жарко 
Албуљ.; Шкулић Милан, Стевановић Ивана, 1999: Малолетни делинквенти у Србији – Нека питања материјалног, процесног и 
извршног права, Београд, Југословенски центар за права детета.; Игњатовић Ђорђе, 1998: Организовани криминалитет (други 
део), Београд, Полицијска академија. 
Број часова  активне наставе       Остали часови 
Предавања: 
3 

Вежбе: 
1 

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 
 

Методе извођења наставе 
Предавања, вежбе, семинари, теренски рад, консултације, посете установама или посебним програмима

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 20+20 ..........  
семинар-и 10   

 
 


