
6 Статус предмета (обавезни/изборни) Изборни
Услов

Циљ
предмета
Исход
предмета

Теоријска
настава

Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, 
студијски 
истражива-
чки рад)

1

2

3
4
5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови
2 2

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

8 писмени испит
7 усмени испит 50

20
15

Студијски програм 
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Заједнички
Основне академске студије
Превенција криминалитета  

Спецификација предмета за књигу предмета

Примењују се вербално-текстуална и илустративно-демонстративна метода, метода израде 
реферата, семинарских радова и пројеката, као и метода „корак по корак".

Литература
Хана Кораћ, Александар Р. Ивановић, Алиса Беговић, Превенција криминалитета, 
Универзитет у Новом Пазару, Београд, 2010. године

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Бранислав Симоновић, Рад полиције у заједници (COMUNITY POLICING), Бања Лука, 2006. 

Владимир Кривокапић, Превенција криминалитета – теоријско криминалистички приступ, 
Београд, 2008. године.

ПРАВО

Испуњење предиспитних обавеза

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Након савладавања овог предмета студенати ће бити способни за будуће практично 
деловање на пољу спречавања криминалитета. 

Обухвата: анализа примера из превентивне криминалистичке делатности, посета 
полицијским станицама, разговор са инспекорима полиције, посета центрима за социјални 
рад.

Упознавање студената са научно-теоријским и нормативним основама, односно са практичним мерама и 
поступцима у спречавању криминалитета, као и указивање на основне субјекте превенције криминалитета.  

Садржај предмета
Општи појам и историјски развој криминалитета; еволуција идеја о спречавању у сузбијању 
криминалитета, појам превенције криминалитета; типологија превенције; основна начела 
превенције криминалитета; развој друштвене стратегије у супротстављању криминалу; 
превенција криминалитета као компонента криминалне политике; међусобни однос 
криминалне политике, превенције криминалитета и криминалистичке стратегије; савремена 
настојања у превенцији криминалитета; социјална превенција криминалитета; основне мере и 
субјекти социјалне превенције; превенција криминалитета у заједници; посевне мере 
превенције криминалитета; улога правосудних органа у спречавању криминалитета; нужност 
сарадње полиције, других државних органа и грађана у превенцији криминалитета; правни 
основ превентивног поступања органа унутрашњих послова; информациони системи оргна 
унутрашњих послова; могућност превенције криминалитета на сектору; превентивне мере у 
односу на повратнике; међународна полицијска искуства у превенцији криминалитета; 
поједини елементи од којих зависи превентивна делатност полиције; партнерство између 
полиције и друштвене заједнице, превентивна улога полиције у локалној заједници. 
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