
 
 
 

Спецификација предмета за књигу предмета 
 

Студијскипрограм  Специјалистичке струковне студије права 

Изборноподручје (модул)   

Врста и нивостудија  Специјалистичке струковне студије 

Називпредмета Основи психологије злочина и суђења 

Број ЕСПБ  10 Статуспредмета 
(обавезни/изборни) 

изборни 

Услов   

Циљ 
предмета 

Циљ предмета је унапређење знања из области психологије злочина, како 
са теоријског, тако и са практичног становишта и знања која се односе на 
психолошке процесе који су од значаја у судском поступку. Циљ је и 
стицање способности и академских вештина у области сагледавања 
психологије криминалног понашања, психичких процеса учесника судског 
поступка, како оних који у њима партиципирају као странке, тако и оних 
који њима руководе у врше правну процену. У том смислу је циљ предмета 
развијање способности и вештина којим ће се боље овладати материја од 
значаја за развој каријере струковног специјалисте права. 
 

Исход 
предмета 

        Очекује се да савладавањем програма предмета студент стекне потребна 
знања и вештине и развије способности да: 

 Развије способност сиситематичног приступа психологији злочина 
и судског поступка; 

 самостално решавају практичне ситуације које се односе на 
психолошко сагледавање криминалних облика понашања и 
процесе судског поступка; 

 развије способности и вештине, помоћу спознаје савремених 
достигнућа у науци и струци да стечена знања из ове области 
примени у правосудној пракси. 

Садржајпредмета 

Теоријска 
настава 

Психолошки појам криминалитета и злочина. Основи форензичке 
психологије. Основни психологије судског поступка. Појам и врсте исказа. 
Мотиви и мотивација. Психолошке теорије криминалитета. Телесне 
манифестације код поједининих психичких процеса. Психолошки процеси 
од значаја за исказ у судском поступку. Психологија малолетничке 
делинквенције. Исказ малолетних учесника судског поступка-
специфичности и методологија добијања исказа ових лица. Пресуда као 
психолошка синтеза утврђених чињеница. Психолошка и психијатријска 
експертиза. Квалитети вештака психолога и психијатра. Психолошка помоћ 
извршиоцима кривичних дела са менталним поремећајима. Мере 
безбедности медицинског катактера. 



Практичнанастава 
(вежбе, ДОН, 
студијскиистражива
-чкирад) 

Приказ предмета психолошких вештачења у правосудним поступцима, 
упознавање са начином сачињења психолошке експертизе, упознавање са 
израдом правних аката везаних за психолошка вештачења, конкретни 
примери психолошких вештачења, прикази исказа учесника судског 
поступка, анализа случајева, дискусија, симулација суђења са психолошким 
вештачењима, приступање суђењима. Присуствовање суђењима и 
вештачењима. 
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Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 

Предавања Вежбе ДОН Студијскиистраживачкирад Осталичасови 

         

Методе 
извођења 
наставе 

Предавања, семинарски радови, case study,семинари, есеји, 
индивидуалне консултације. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршнииспит 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   Психолошки појам криминалитета и злочина     

2 Основи форензичке психологије  

3 Основни психологије судског поступка  

4 Појам и врсте исказа  

5   Мотиви и мотивација  

6   Психолошке теорије криминалитета  

7 Телесне манифестације код поједининих психичких процеса  

8 Психолошки процеси од значаја за исказ у судском поступку 

9   Психологија малолетничке делинквенције  

10   Исказ малолетних учесника судског поступка-специфичности и 
методологија добијања исказа ових лица  

11 Пресуда као психолошка синтеза утврђених чињеница  

12   Психолошка и психијатријска експертиза  

13   Квалитети вештака психолога и психијатра  

14   Психолошка помоћ извршиоцима кривичних дела са менталним 
поремећајима  

15   Мере безбедности медицинског катактера  



 


