
 
 
 

Спецификација предмета за књигу предмета 

Студијски програм   Основне академске студије права 
Изборно подручје (модул)   
Врста и ниво студија  Основне академске студије 
Назив предмета Виктимологија  
Наставник (за предавања)   Проф. др Миомира Костић, Доц. др Дарко Димовски 
Наставник/сарадник (за вежбе)  Доцент др Дарко Димовски 

асистент Иван Илић 
Наставник/сарадник (за ДОН)  Доц. др Дарко Димовски, асистент Иван Илић 
Број ЕСПБ  6 Статус предмета 

(обавезни/изборни) 
 Изборни 

Услов   
Циљ 
предмета 

        Циљ предмета је унапређење научних сазнања и теоријских схватања, те 
стицање способности и академских вештина у области виктимологије и 
развијање креативних способности и овладавање специфичним практичним 
вештинама потребним за будући развој каријере доктора кривичноправних 
наука. 
 

Исход 
предмета 

  Очекује се да савладавањем програма студент стекне потребна знања, вештине, 
развијене способности и компетенције и успешно да: 

− развије способност систематичног приступа правним проблемима, као и 
да понуди критичке и аналитичке одговоре везане за криминалну 
виктимизацију; 

− развије способност да компетентно и научно аргументовано дискутује, 
истражује и презентује резултате свог научног рада на научним 
конференцијама и објављују их у научним часописима; 

− има способност праћења савремених достигнућа у струци и да стечена 
знања примени у пракси, посебно у остваривању основних принципа 
правне државе. 

Садржај предмета 
Теоријска 
настава 

 Настанак и развој виктимологије. Појам, предмет, развој и задаци виктимологије. 
Појам жртве. Типологија жртава. Виктимизација и ризик виктимизације. Појам и 
врсте виктимогених предиспозиција. 



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

 Деца као жртве. Жене као жртве. Старе особе као жртве. Жртве појединих типова 
криминалитета. Посета Геронтолошком центру у Нишу. Посета Заводу за судску 
медицину. Посета Дому за децу и омладину без родитељског старања у Нишу. 
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Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 
Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови 
 45=(2+1)х15 15=1х15       

Методе 
извођења 
наставе 

Предавања, вежбе, теренска настава, дискусија у малим групама са гостујућим 
стручњацима који се баве жртвама, разговор са адвокатима и судијама позваним 
на час, индивидуалне консултације 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 
активност у току  
предавања 

 0-15 писмени испит  0-10 

практична настава  0-10 усмени испит  0-50 
колоквијуми  0-10     
семинари  0-5     
Списак тема по недељама 
1 Настанак и развој виктимологије 

Циљ и задаци виктимологије 
2 Појам и предмет виктимологије 

Однос виктимологије са сродним дисциплинама 
3 Појам жртве 

Типологија жртава 
4  Виктимизација и ризик виктимизације 
5  Појам и врсте виктимогених предиспозиција 

Значај ресторативне правде у виктимологији 
6  Жртве појединих кривичних дела – жртве криминалитета насиља 
7  Теренска настава – посета Заводу за судску медицину у Нишу 
8  Жртве појединих кривичних дела – sex trafficking 
9  Жене као жртве 
10  Деца као жртве 



11 Теренска настава – посета Дому за децу и омладину без родитељског старања у 
Нишу 

12 Старе особе као жртве 
Заштита жртава и сведока  
Помоћ и подршка жртвама 

13  Жртве насиља у породици 
14  Институције и жртве 
15  Презентација резултата истраживања 

Завршна презентација семинарских радова 
 


