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ПОРЕМЕЋАЈИ ПОНАШАЊА ДЕЦЕ ШКОЛСКОГ УЗРАСТА У СРБИЈИ 

Драгана Маћешић Петровић¹, Борис Ковачевић², Милан Јовковић², Иван 
Милићевић², Александра Пантовић¹ 

¹Универзитет у Београду, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију 
²Завод за васпитање деце и омладине, Београд 

Предмет студије односио се на брзу процену-скрининг, могуће учесталости 
поремећаја понашања у деце млађег школског узраста на територији Србије, с 
циљем превенције и третмана могућих појавних облика различитих поремећаја као 
и ADHD-а, који могу бити увод у пределиквентне и деликвентне облике 
понашања.  

Циљ истраживаља односио се на дистрибуцију испитаних поремећаја 
(поремећаји понашања са и без хиперактивности (ADHD-W , ADHD WH) код деце 
млађег школског узраста на територији Србије. Узорак је обухватио 53 испитаника,  
од првог до четвртог разреда основних школа у Београду и околних градова 
(Лазаревац, Младеновац, Краљево, Чачак, Ниш). Узорак је уједначене полне 
структуре, а према калндарском узрасту и разреду узорак садржи природну 
дистрибуцију јер је обухваћен случајан узорак истраживања. Понашање је 
процењено Ајова Конерс Скалом Процене ( IOWA Conners Rating  Scale, 
Waschbusch, Willoughby, 2008.). Добијени резлтати истраживања тумачени су и 
анализирани према нормама процене  и скоровања приложеним уз скалу.  

Прелиминарни резултати истраживања упућују на индиције појаве 
поремећаја понашања, међу којима су заступљени и поремећаји пажње са и без 
хиперактивности. У складу са подацима досадашњих истраживања, резултати 
указују да се поједини облици поремећаја у понашању појављују са учесталошћу до 
30% у испитаном узорку. Највећа фреквенција поремећаја присутна је  код млађе 
деце и да опада са порастом калемдарског узраста и разреда.  

Овим је указано на значајне правце превенције и третмана код школске 
деце, циљно усмерених ка групи млађе деце као битне окоснице тренутне ситуације 
у Србији. Студија такође указује на значајну улогу специјалног педагога у шкослком 
тиму као и на правце будућих истраживања усмерених ка полним различитостима 
поремећаја понашања, како према фреквенцији тако и према типу сметњи. 
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