
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

КЛИНИЧКА МЕДИЦИНА 2 
 

 

 

ЧЕТВРТА ГОДИНА СТУДИЈА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

школска 2019/2020. 
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Предмет: 

 

 

ПСИХИЈАТРИЈА 
 

 

 

 

Предмет се вреднује са 7 ЕСПБ. Недељно има 6 часова активне наставе (3 часа предавања и 3 

часа рада у малој групи)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТРУКТУРА ПРЕДМЕТА: 
 

Mодул Назив модула Недеља 
Предавања 

недељно 

Рад у 

малој 

групи 

недељно 

Наставник- 

руководилац 

модула 

1 
Општа психопатологија и 

непсихотични поремећаји 
6 3 3 

проф. др Горан 

Михајловић 

2 
Психотични поремећаји и 

органски ментални 

поремећаји 

4 3 3 
проф. др Горан 

Михајловић 

3 Посебне теме у психијатрији 5 3 3 
проф. др Горан 

Михајловић 

Σ 45+45=90 

 

РБ Име и презиме Email адреса звање 

1. Горан  Михајловић goran.sm@eunet.rs редовни професор 

2.. Драгана Игњатовић - Ристић draganaristic4@gmail.com редовни професор 

3. Мирјана Јовановић drminjaj@yahoo.com редовни професор 

4. Владимир Јањић  vladadok@yahoo.com  ванредни професор 

5. Данијела Ђоковић danijela-kckragujevac@hotmail.com 
асистент са 

докторатом 

6. Милица Боровчанин milicaborovcanin@yahoo.com доцент 

7. Бранимир Радмановић biokg2005@yahoo.com асистент 

8.  Катарина Никић - Ђуричић kaca_nikic@msn.com фацилитатор 

9. Немања Мурић nmuric91@gmail.com сарадник у настави 

mailto:goran.sm@eunet.rs
mailto:draganaristic4@gmail.com
mailto:drminjaj@yahoo.com
mailto:vladadok@yahoo.com
mailto:danijela-kckragujevac@hotmail.com
mailto:milicaborovcanin@yahoo.com
mailto:biokg2005@yahoo.com
mailto:kaca_nikic@msn.com


 

ОЦЕЊИВАЊЕ:  

Студент савладава премет по модулима. Оцена је еквивалентна броју стечених поена (види 

табеле). Поени се стичу на три начина:  

 

АКТИВНОСТ У ТОКУ НАСТАВЕ: На овај начин студент може да стекне до 30 поена и то 

тако што на последњем часу рада у малој групи одговара на 2 испитна питања из те недеље 

наставе и у складу са показаним знањем стиче 0 - 2 поена. 

 

ЗАВРШНИ ТЕСТОВИ ПО МОДУЛИМА: На овај начин студент може да стекне до 30 поена, 

а према приложеној табели.  

 

ЗАВРШНО ИСПИТИВАЊЕ И ПРОВЕРА ВЕШТИНА:  На овај начин студент може да 

стекне до 40 поена. Завршна провера вештина подразумева преглед пацијента са менталним 

поремећајем: психијатријски интервју, историју болести, психички статус, резиме, 

диференцијално - дијагностичка разматрања, допунска испитивања и програм лечења (до 10 

поена). Завршно испитивање се спроводи одговарањем на три постављена питања, питања 

студенти изваче из претходно дефинисаних група питања (до 10 поена по питању). Да би 

положио испит студент мора да стекне више од 50% поена на завршној провери вештина. 

 

МОДУЛ 
МАКСИМАЛНО ПОЕНА 

активност у 

току наставе 

тестови по 

модулима 

Завршно испитивање и 

провера вештина 
Σ 

1 
Општа психопатологија и 

непсихотични поремећаји 
12 12 

 

24 

2 
Психотични поремећаји и 

органски ментални поремећаји 
8 8 16 

3 Посебне теме у психијатрији 10 10 20 

  40 40 

Σ 30 30 40 100 

 

КОНСУЛТАТИВНА НАСТАВА: Консултације се могу заказати са Шефом Катедре и 

Руководиоцем предмета  проф. др Гораном Михајловићем (goran.sm@eunet.rs). 

 

Завршна оцена се формира на следећи начин: 

 

Да би студент положио предмет мора да стекне минимум 55 поена, да положи све модуле и да 

положи завршни усмени испит. 

 

Да би положио модул студент мора да: 

1. стекне више од 50% поена на том модулу; 

2. стекне више од 50% поена предвиђених за активност у настави у сваком модулу; 

3. стекне више од 50% поена на модулском усменом испитивању; 

4. положи тест из тог модула, односно да има више од 50% тачних одговора; 

5.стекне више од 50% поена на завршној провери вештина. 

 

број стечених поена оцена 

0-54 5 

55-64 6 

65-74 7 

75-84 8 

85-94 9 

95-100 10 



 

 

ТЕСТОВИ ПО МОДУЛИМА 

 

 

 

МОДУЛ 1. 
 

 

 

 

 

 

 

ОЦЕЊИВАЊЕ  

ЗАВРШНОГ ТЕСТА 
Тест има 24 питања 

Свако питање вреди 0, 5 поенa 

 

 

 

МОДУЛ 2. 
 

 

 

 

 

 

 

ОЦЕЊИВАЊЕ  

ЗАВРШНОГ ТЕСТА 
Тест има 16 питања 

Свако питање вреди 0, 5 поенa 

 

 

 

МОДУЛ 3. 
 

 

 

 

 

 

 

ОЦЕЊИВАЊЕ  

ЗАВРШНОГ ТЕСТА 
Тест има 20 питања 

Свако питање вреди 0, 5 поенa

ЗАВРШНИ ТЕСТ 
0-12 ПОЕНА 

ЗАВРШНИ ТЕСТ 
0-8 ПОЕНА 

ЗАВРШНИ ТЕСТ 
0-10 ПОЕНА 



 

 

ЛИТЕРАТУРА: 
 

 

Сва предавања налазе се на сајту Факултета медицинских наука: www.medf.kg.ac.rs  
 

 

модул назив уџбеника аутори издавач библиотека 

Општа 

психопатологија и 

непсихотични 

поремећаји 

Миловановићев увод у 

психијатрију 

 

 

Status psychicus 

 

 

 

Психијатрија 

 

 

Анатомија адикције 

Ђукић Дејановић С. и сар. 

 

 

 

Лазовић А.,Ђукић Дејановић С., 

Раванић Д. 

 

 

Ђукић Дејановић С. и сар. 

 

 

Јовановић М. и сар. 

Медицински факултет у Крагујевцу, 1999. 

 

 

 

Медицински факултет у Крагујевцу, 2002. 

 

 

 

Медицински факултет у Крагујевцу, 2010. 

 

 

Медицински факултет у Крагујевцу, 2005. 

Има 

Психотични 

поремећаји и 

органски ментални 

поремећаји 

 

 

Психијатрија 

 

 

 

 

Ђукић Дејановић С. и сар. 

 

 

 

 

Медицински факултет у Крагујевцу, 2010. 

 

 

Има 

Посебне теме у 

психијатрији 

 

Психијатрија 

 

 

Ђукић Дејановић С. и сар. 

 

 

Медицински факултет у Крагујевцу, 2010. 

 

Има 

http://www.medf.kg.ac.rs/


ПРОГРАМ: 
 

 

ПРВИ МОДУЛ: ОПШТА ПСИХОПАТОЛОГИЈА И НЕПСИХОТИЧНИ 

ПОРЕМЕЋАЈИ 

 

 

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА 1 (ПРВА НЕДЕЉА): 

ИСТОРИЈАТ РАЗВОЈА ПСИХИЈАТРИЈЕ И ОПШТА ПСИХОПАТОЛОГИЈА   

предавања  3 часа вежбе 3 часа 

 Историјски развој психијатрије 

 Концепт менталног здравља и менталне 

болести 

 Појам и предмет психологије и психијатрије 

 Општа психопатологија (поремећаји свести, 

пажње, опажања, мишљења, памћења, 

интелигенције, eмоција, нагона и воље) 

 Специфичности односа лекар - пацијент, 

успостављање контакта са особама са 

менталним поремећајем  

 Преглед психијатријског болесника и 

психијатријски интервју - приказ особе са 

менталним поремећајем 

 Историја болести (анамнеза, соматски и 

неуролошки налаз, психички статус, 

психијатријски резиме, привремени закључак) 

 

 

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА 2 (ДРУГА НЕДЕЉА): 

ЕТИОЛОГИЈА, КЛАСИФИКАЦИЈА И ДИЈАГНОСТИКА МЕНТАЛНИХ ПОРЕМЕЋАЈА, 

ТЕОРИЈЕ ЛИЧНОСТИ  

предавања  3 часа вежбе 3 часа 

 Структура и теорије личности, механизми его 

одбране 

 Етиологија менталних поремећаја 

 Класификација менталних поремећаја 

(Међународна класификација болести Светске 

здравствене организације, десета ревизија - 

МКБ-10 и Дијагностички приручник за 

менталне поремећаје Америчке психијатријске 

асоцијације, пета ревизија - DSM-V) 

 Дијагностика менталних поремећаја 

 Допунске методе у испитивању пацијената са 

менталним поремећајима 

 Физикални и биолошки методи прегледа 

 Приказ пацијента са менталним поремећајем 

 Невербална комуникација (мимика, држање, 

моторика пацијента) и успостављање 

вербалног контакта 

 Самостално вођење интервјуа и испитивање 

психичких функција 

 

 

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА 3 (ТРЕЋА НЕДЕЉА): 

ПОРЕМЕЋАЈИ ЛИЧНОСТИ, ИСХРАНЕ, СПАВАЊА И СЕКСУАЛНИ ПОРЕМЕЋАЈИ   

предавања 3 часа вежбе  3 часа 

 Класификација и дијагностка поремећаја 

личности 

 Параноидни, схизоидни, антисоцијални, 

гранични, хистрионски, нарцистички, 

избегавајући, зависни, опсесивно-

компулзивни, пасивно-агресивни поремећај 

личности 

 Поремећаји исхране (анорексија, булимија) 

 Поремећаји спавања (дисомније, 

 Примери из клиничке праксе: поремећаји 

личности, поремећаји исхране, поремећаји 

спавања и сексуални поремећаји 

 Приказ пацијента са поремећајем личности, 

поремећајем исхране, поремећајем спавања и 

сексуалним поремећајем 

 Самостално вођење интервјуа и испитивање 

психичких функција пацијента са 

поремећајима личности, поремећајима исхране, 



парасомније, поремећаји сна удружени са 

менталним и соматским болестима и 

гранични поремећаји сна) 

 Сексуални поремећаји 

поремећајима спавања и сексуалним 

поремећајима 

 

 

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА 4 (ЧЕТВРТА НЕДЕЉА): 

НЕУРОТСКИ И СА СТРЕСОМ ПОВЕЗАНИ ПОРЕМЕЋАЈИ 

предавања 3 часа вежбе 3 часа 

 Неуротски поремећаји 

 Фобије (агорафобија, социјалне фобије, 

специфичне (изоловане) фобије) 

 Други анксиозни поремећаји (панични 

поремећај, генерализовани анксиозни 

поремећај, мешовити анксиозни и депресивни 

поремећај) 

 Опсесивно - компулзивни поремећај  

 Реакција на тежак стрес и поремећаји 

прилагођавања (акутна реакција на стрес, 

посттрауматски стресни поремећај, поремећаји 

прилагођавања) 

 Дисоцијативни (конверзивни) поремећаји 

 Соматоформни поремећај (соматизациони 

поремећај и хипохондријаза) 

 Примери неуротских поремећаја из клиничке 

праксе 

 Приказ пацијента са фобијом, паничним 

поремећајем, генерализованим анксиозним 

поремећајем, мешовитим анксиозним и 

депресивним поремећајем или опсесивно- 

компулзивним поремећајем 

 Самостално вођење интервјуа и испитивање 

психичких функција пацијента са са фобијом, 

паничним поремећајем, генерализованим 

анксиозним поремећајем, мешовитим 

анксиозним и депресивним поремећајем или 

опсесивно- компулзивним поремећајем 

 Примери из клиничке праксе: акутна реакција 

на стрес, посттрауматски стресни поремећај, 

поремећај прилагођавања, дисоцијативни, 

соматизациони поремећаја или хипохондријаза 

 Приказ пацијента са аутном реакцијом на 

стрес, посттрауматским стресним поремећајем, 

поремећајем прилагођавања, дисоцијативним 

поремећајем, соматизационим поремећајем или 

хипохондријазом 

 Самостално вођење интервјуа и испитивање 

психичких функција пацијента са неуротским 

поремећајем 

 Обилазак и упознавање са режимом рада 

Психијатријске дневне болнице 

 

 

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА 5 (ПЕТА НЕДЕЉА): 

АДИКТОЛОГИЈА 1 - АЛКОХОЛНА ЗАВИСНОСТ 

предавања 3 часа вежбе 3 часа 

 Употреба и злоупотреба супстанци 

 Поремећаји код злоупотребе супстанци - 

болести зависности 

 Алкохолизам 

 Алкохолна зависност 

 Синдром алкохолне апстиненције 

 Делиријум тременс 

 Алкохолне психозе 

 Терапија алкохолне зависности 

 Примери аклохолизма из клиничке праксе 

 Приказ пацијента зависног од алкохола  

 Самостално вођење интервјуа и испитивање 

психичких функција пацијента зависног од 

алкохола 

 Клуб лечених алкохоличара 

 

 

 

 

 



НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА 6 (ШЕСТА НЕДЕЉА): 

АДИКТОЛОГИЈА 2 - ЗАВИСНОСТ ОД ПСИХОАКТИВНИХ СУПСТАНЦИ 

предавања 3 часа вежбе 3 часа 

 Психоактивне супстанце (опијати, кокаин, 

амфетамин, марихуана и хашиш) 

 Психичка и физичка зависност од 

психоактивних супстанци 

 Апстиненцијални синдром 

 Толеранција 

 Акутна интоксикација, предозирање 

 Дуготрајни ефекти примене психоактивних 

супстанци 

 Супституциона терапија 

 Примери дејства психоактивних супстанци из 

клиничке праксе 

 Приказ пацијента зависног од психоактивних 

супстанци 

 Самостално вођење интервјуа и испитивање 

психичких функција пацијента зависног од 

психоактивних супстанци 

 Упознавање организације Одељења за болести 

зависности и модела супституционе терапије  

 

 

ДРУГИ МОДУЛ: ПСИХОТИЧНИ ПОРЕМЕЋАЈИ И ОРГАНСКИ 

МЕНТАЛНИ ПОРЕМЕЋАЈИ  
 

 

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА 7 (СЕДМА  НЕДЕЉА): 

МОЖДАНИ ОРГАНСКИ ПСИХОСИНДРОМИ 

                         предавања 3 часа вежбе 3 часа 

 Делиријум (услед измењеног крвотока у мозгу, 

структурних оштећења мозга, системских 

инфекција, код осетљивих болесника, 

метаболичких поремећаја, ендокринопатија, 

тровања, апстиненцијалног синдрома) 

 Деменција (у Алцхајмеровој болести, 

васкуларна, други облици деменције и 

деменција у другим болестима) 

 Нефармаколошки и фармаколошки третман 

делиријума и деменција 

 Примери делиријума и деменције из клиничке 

праксе 

 Приказ пацијента са делиријумом и 

деменцијом  

 Самостално вођење интервјуа и испитивање 

психичких функција пацијента са делиријумом 

и деменцијом  

 Патња неговатеља пацијената са деменцијом 

 Психогеријатрија 

 

 

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА 8 (ОСМА НЕДЕЉА): 

 СХИЗОФРЕНИЈА, СХИЗОТИПСКИ ПОРЕМЕЋАЈИ И ПОРЕМЕЋАЈИ СА СУМАНУТОШЋУ 1 

предавања 3 часа вежбе 3 часа 

 Схизофренија - историјат, концепт 

 Етиопатогенеза схизофреније 

 Клиничка слика схизофреније, позитивни и 

негативни симптоми схизофреније 

 Клинички облици схизофреније (параноидна, 

хебефрена, кататона, недиференцирана, 

резидуална, једноставна схизофренија и 

постсхизофрена депресија) 

 Схизоафективни поремећај 

 

 Примери схизофреније из клиничке праксе 

 Приказ пацијента са схизофренијом 

 Самостално вођење интервјуа и испитивање 

психичких функција пацијента са 

схизофренијом 

 

 

 

 

 

 

 



НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА 9 (ДЕВЕТА НЕДЕЉА): 

СХИЗОФРЕНИЈА, СХИЗОТИПСКИ ПОРЕМЕЋАЈИ И ПОРЕМЕЋАЈИ СА СУМАНУТОШЋУ 2 

предавања 3 часа вежбе 3 часа 

 Дијагноза, диференцијална дијагноза, 

прогноза и ток схизофрених поремећаја 

 Терапија схизофрених поремећаја  

 Поремећаји са суманутошћу 

 Параноичне психозе (параноја персекуторија, 

параноје ревандикације, психозе 

страствености) 

 Параноидне психозе  

 Индуковани поремећај са суманутошћу 

 Парафренија 

 Дијагноза, диференцијална дијагноза, 

прогноза и ток перзистентних поремећаја са 

суманутошћу 

 Терапија перзистентних поремећаја са 

суманутошћу 

 Реактивна стања у психијатрији 

 Симптоматске психозе 

 Специфичности когнитивних измена,  

детериорација личности пацијената са 

схизофренијом и могућности постизања 

ремисије и опоравка 

 Терапијски протоколи у лечењу пацијената са 

схизофренијом 

 Примери поремећаја са суманутошћу из 

клиничке праксе 

 Приказ пацијента са суманутим поремећајем 

 Самостално вођење интервјуа и испитивање 

психичких функција пацијента са суманутим 

поремећајем 

 Приказ пацијента са реактивном психозом, 

приказ пацијента са симптоматском психозом 

 

 

 

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА 10 (ДЕСЕТА  НЕДЕЉА): 

ПОРЕМЕЋАЈИ РАСПОЛОЖЕЊА 

предавања 3 часа вежбе 3 часа 

 Поремећаји расположења 

 Депресивни поремећај (униполарна депресија, 

рекурентни депресивни поремећај, дихотомне 

поделе депресија: ендогене и реактивне, 

примарне и секундарне, агитиране и 

инхибоване) 

 Посебни облици депресије: депресија са 

симптомима меланхолије, сезонска депресија, 

маскирана депресија 

 Биполарни поремећај расположења  

 Манична епизода биполарног поремећаја 

 Циклотимија и дистимија 

 Самоубиство (суицид) 

 Дијагноза, диференцијална дијагноза, прогноза 

и ток рекурентног депресивног поремећаја и 

биполарног поремећаја расположења 

 Терапија поремећаја расположења 

 Примери поремећаја расположења из клиничке 

праксе 

 Приказ пацијента са депресивним 

поремећајима  

 Приказ пацијента са биполарним поремећајем 

 Самостално вођење интервјуа и испитивање 

психичких функција пацијента са 

поремећајима расположења 

 Терапијски протоколи у лечењу пацијената са 

поремећајима расположења 

 

 

 

ТРЕЋИ МОДУЛ: ПОСЕБНЕ ТЕМЕ  У ПСИХИЈАТРИЈИ 
 

 

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА 11 ( ЈЕДАНАЕСТА НЕДЕЉА): 

ДЕЧИЈА И АДОЛЕСЦЕНТНА ПСИХИЈАТРИЈА 

предавања 3 часа вежбе 3 часа 

 Дечја и адолесцентна психијатрија 

 Менталне ретардације 

 Аутистични поремећај 

 Примери менталних проблема дечијег и 

адолесцентног доба из клиничке праксе 

 Приказ пацијента са менталним поремећајима 



 Ретов синдром, Аспергеров синдром 

 Хиперкинетички поремећај 

 Тик поремећај 

 Енуреза и енкомпреза 

 Адолесцентна психијатрија и адолесцентна 

криза 

 Терапија поремећаја са почетком у детињству 

и адолесценцији 

дечијег и адолесцентног доба  

 Самостално вођење интервјуа и испитивање 

психичких функција пацијента са менталним 

поремећајем дечијег или адолесцентног доба 

 

 

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА 12 (ДВАНАЕСТА НЕДЕЉА): 

ТЕРАПИЈА У ПСИХИЈАТРИЈИ - БИОЛОШКА ТЕРАПИЈА 

предавања 3 часа вежбе 3 часа 

 Антипсихотици 

 Антидепресиви 

 Стабилизатори расположења 

 Анксиолитици и хипнотици  

 Лекови који се користе у третману деменција 

 Електроконвулзивна терапија 

 Индикације за примену лекова, клинички 

аспекти примена лекова (појам 

полипрагмазије) и могућа нежељена дејства  

 Појам комплијансе 

 Упознавање са практичним аспектима примене 

електроконвулзивне терапије 

 Приказ терапијских протокола пацијената са 

психијатријским поремећајем 

 

 

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА 13 (ТРИНАЕСТА  НЕДЕЉА): 

ТЕРАПИЈА У ПСИХИЈАТРИЈИ - ПСИХОТЕРАПИЈА И СОЦИОТЕРАПИЈА 

предавања 3 часа вежбе 3 часа 

 Психотерапија (класична психоанализа и 

психодинамска психотерапија) 

 Супортивна терапија 

 Когнитивно - бихејвиорална терапија 

 Групна терапија 

 Породична терапија 

 Трансакциона анализа 

 Социотерапија (дневна, ноћна и викенд 

болница, клубови, радна терапија)  

 Организација установа за лечење менталних 

поремећаја - појам дестигматизације 

 Психијатрија у заједници 

 Могућности примене психотерапијских и 

социотерапијских техника - прикази и 

практичне вежбе примене 

 Терапијска заједница 

 Психијатрија у заједници - Саветовалишта и 

Центри за ментално здравље 

 

 

 

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА 14 (ЧЕТРНАЕСТА  НЕДЕЉА): 

УРГЕНТНА И КОНСУЛТАТИВНА (ЛИЕЗОН) ПСИХИЈАТРИЈА 

предавања 3 часа вежбе 3 часа 

 Најчешћа ургентна стања у психијатрији  

 Стања психомоторног узбуђења, фуге и 

агитирана стања код интелектуално 

инсуфицијентних особа 

 Јатрогено изазвана ургентна стања у 

психијатрији, ургентна стања код афективних 

поремећаја, у схизофренији, суманутим 

психозама 

 Квалитативни и квантитатицни поремећаји 

свести и ступор као ургентно стање у 

 Упознавање са начином рада и 

специфичностима Одељења ургентне 

психијатрије  

 Примери ургентних стања у психијатрији из 

клиничке праксе 

 Приказ пацијента са менталним поремећајем 

смештеног на Одељењу ургентне психијатрије 

 Коморбидитет менталних поремећаја и 

соматских обољења - лиезон (консултативна) 

психијатрија 



психијатрији 

 Консултативна (лиезон) психијатрија 

 

 

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА 15 (ПЕТНАЕСТА  НЕДЕЉА): 

 ЕТИЧКИ АСПЕКТИ И ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА МЕНТАЛНИХ ПОРЕМЕЋАЈА, 

ДЕОНТОЛОШКИ ПРИСТУП У ПСИХИЈАТРИЈИ, СУДСКА ПСИХИЈАТРИЈА 

предавања 3 часа вежбе 3 часа 

 Деонтолошки приступ у психијатрији 

 Етички принципи у психијатрији 

 Судско - психијатријска вештачења у кривично 

- правној области (урачунљивост, мере 

безбедности медицинског карактера) 

 Судско - психијатријска вештачења у 

грађанско - правној области (пословна 

способност, способност састављања уговора, 

процесна способност, вештачење неимовинске 

штете, вештачење примарног и секундарног 

страха) 

 Закон о правима пацијената 

 Закон о заштити лица са менталним сметњама 

 Упознавање практичних аспеката спровођења 

законске регулативе у контексту менталног 

здравља 

 Упознавање практичних аспеката судско- 

психијатријских вештачења 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА 
 

 

 

 

САЛА ИНТЕРНЕ КЛИНИКЕ 

 

УТОРАК 

08:00 – 10:30 
 

*прво предавање је у среду 19.02.2020. 
 

 

 

 

РАСПОРЕД ВЕЖБИ 
 

 

КЛИНИКА ЗА ПСИХИЈАТРИЈУ 

УТОРАК  

 

10:45-13:00 
(групе од I до VI) 

 

 

13:05-15:20 
(групе од VII до XII) 

 

СРЕДА 

 

10:45-13:00 
(групе од XIII до XVI) 

 

 

 



РАСПОРЕД НАСТАВЕ ЗА ПРЕДМЕТ ПСИХИЈАТРИЈА 

модул недеља датум време место тип назив методске јединице наставник 

1 1 19.02. 08:00 - 10:30 
Сала Интерне 

клинике 
П 

Историјат развоја психијатрије и општа 

психопатологија 
проф. др Горан Михајловић 

1 1 19.02. 10:45 - 15:20 
Клиника за 

психијатрију 
В 

Историјат развоја психијатрије и општа 

психопатологија 

10.45-13.00 и 13.05-15.20 

проф. др Мирјана Јовановић 

проф. др Владимир Јањић 

доц. др Милица Боровчанин  

асс. др сци. Бранимир Радмановић 

др Катарина Никић - Ђуричић 

др Немања Мурић, сарадник у 

настави 

1 1 20.02. 10:45 - 13:00 
Клиника за 

психијатрију 
В 

Историјат развоја психијатрије и општа 

психопатологија 

асс. др сци. Данијела Ђоковић 

асс. др Бранимир Радмановић 

др Катарина Никић - Ђуричић 

др Немања Мурић, сарадник у 

настави 

1 2 25.02. 08:00 - 10:30 
Сала Интерне 

клинике 
П 

Етиологија, класификација и 

дијагностика менталних поремећаја, 

теорије личности 

доц. др Милица Боровчанин 

1 2 25.02. 10:45 - 15:20 
Клиника за 

психијатрију 
В 

Етиологија, класификација и 

дијагностика менталних поремећаја, 

теорије личности 

10.45-13.00 и 13.05-15.20 

др Немања Мурић, сарадник у 

настави 

асс. др сци. Данијела Ђоковић 

проф. др Драгана Игњатовић - 

Ристић 

проф. др Владимир Јањић 

асс. др сци. Бранимир Радмановић 

др Катарина Никић Ђуричић 

1 2 26.02. 10:45 - 13:00 
Клиника за 

психијатрију 
В 

Етиологија, класификација и 

дијагностика менталних поремећаја, 

теорије личности 

др Немања Мурић, сарадник у 

настави 

асс. др сци. Данијела Ђоковић 

асс. др сци. Бранимир Радмановић 

др Катарина Никић Ђуричић 



РАСПОРЕД НАСТАВЕ ЗА ПРЕДМЕТ ПСИХИЈАТРИЈА 

модул недеља датум време место тип назив методске јединице наставник 

1 3 03.03. 08:00 - 10:30 
Сала Интерне 

клинике 
П 

Поремећаји личности, исхране, спавања и 

сексуални поремећаји 

проф. др Владимир Јањић 

асс. др сци. Бранимир Радмановић 

1 3 03.03. 10:45 - 15:20 
Клиника за 

психијатрију 
В 

Поремећаји личности, исхране, спавања и 

сексуални поремећаји 

10.45-13.00 и 13.05-15.20 

др Катарина Никић - Ђуричић 

др Немања Мурић, сарадник у 

настави 

проф. Др Драгана Игњатовић Ристић 

асс. др сци. Данијела Ђоковићпроф. 

др Владимир Јањић 

асс. др сци. Бранимир Радмановић 

1 3 04.03. 10:45 - 13:00 
Клиника за 

психијатрију 
В 

Поремећаји личности, исхране, спавања и 

сексуални поремећаји 

др Катарина Никић - Ђуричић 

др Немања Мурић, сарадник у 

настави 

асс. др сци. Данијела Ђоковићасс. др 

сци. Бранимир Радмановић 

1 4 10.03. 08:00 - 10:30 
Сала Интерне 

клинике 
П 

Неуротски и са стресом повезани 

поремећаји  

проф. др Драгана Игњатовић – 

Ристић 

асс. др сци. Данијела Ђоковић 

1 4 10.03. 10:45 - 15:20 
Клиника за 

психијатрију 
В 

Неуротски и са стресом повезани 

поремећаји 

10.45-13.00 и 13.05-15.20 

асс. др сци. Бранимир Радмановић 

др Катарина Никић - Ђуричић 

др Немања Мурић, сарадник у 

настави 

проф. др Мирјана Јовановић 

асс. др сци. Данијела Ђоковић 

доц. др Милица Боровчанин 

1 4 11.03. 10:45 - 13:00 
Клиника за 

психијатрију 
В 

Неуротски и са стресом повезани 

поремећаји 

асс. др сци. Бранимир Радмановић 

др Катарина Никић - Ђуричић 

др Немања Мурић, сарадник у 

настави 

асс. др сци. Данијела Ђоковић 

1 5 17.03. 08:00 - 10:30 
Сала Интерне 

клинике 
П Адиктологија 1 - Алкохолна зависност проф. др Мирјана Јовановић 



РАСПОРЕД НАСТАВЕ ЗА ПРЕДМЕТ ПСИХИЈАТРИЈА 

модул недеља датум време место тип назив методске јединице наставник 

1 5 17.03. 10:45 - 15:20 
Клиника за 

психијатрију 
В Адиктологија 1- Алкохолна зависност 

10.45-13.00 и 13.05-15.20 

асс. др сци. Данијела Ђоковић 

асс. др сци. Бранимир Радмановић 

др Катарина Никић - Ђуричић 

др Немања Мурић, сарадник у 

настави 

доц. др Милица Боровчанин  

проф. др Мирјана Јовановић 

1 5 18.03. 10:45 - 13:00 
Клиника за 

психијатрију 
В Адиктологија 1 - Алкохолна зависност 

асс. др сци. Данијела Ђоковић 

асс. др сци. Бранимир Радмановић 

др Катарина Никић - Ђуричић 

др Немања Мурић, сарадник у 

настави 

2 6 24.03. 08:00 - 10:30 
Сала Интерне 

клинике 
П 

Адиктологија 2 - Зависност од 

психоактивних супстанци 
проф. др Мирјана Јовановић 

2 6 24.03. 10:45 - 15:20 
Клиника за 

психијатрију 
В 

Адиктологија 2 - Зависност од 

психоактивних супстанци 

10.45-13.00 и 13.05-15.20 

доц. др Милица Боровчанин 

проф. др Владимир Јањић 

асс. др сци. Бранимир Радмановић 

др Катарина Никић - Ђуричић 

др Немања Мурић, сарадник у 

настави 

асс. др сци. Данијела Ђоковић  

2 6 25.03. 10:45 - 13:00 
Клиника за 

психијатрију 
В 

Адиктологија 2 - Зависност од 

психоактивних супстанци 

др Немања Мурић, сарадник у 

настави 

проф. др Владимир Јањић 

асс. др сци. Бранимир Радмановић 

др Катарина Никић – Ђуричић 

 30.03. 10:30 - 11:30 С1/С5 ЗТМ ЗАВРШНИ ТЕСТ МОДУЛА 1 

2 7 31.03. 08:00 - 10:30 
Сала Интерне 

клинике 
П Мождани органски психосиндроми проф. др Владимир Јањић 



РАСПОРЕД НАСТАВЕ ЗА ПРЕДМЕТ ПСИХИЈАТРИЈА 

модул недеља датум време место тип назив методске јединице наставник 

2 7 31.03. 10:45 - 15:20 
Клиника за 

психијатрију 
В Мождани органски психосиндроми 

10.45-13.00 и 13.05-15.20 

проф. др Драгана Игњатовић - 

Ристић 

доц. др Милица Боровчанин 

проф. др Мирјана Јовановић 

асс. др сци. Бранимир Радмановић 

др Катарина Никић - Ђуричић 

др Немања Мурић, сарадник у 

настави 

2 7 01.04. 10:45 - 13:00 
Клиника за 

психијатрију 
В Мождани органски психосиндроми 

др Катарина Никић - Ђуричић 

др Немања Мурић, сарадник у 

настави 

асс. др сци. Данијела Ђоковић 

асс. др сци. Бранимир Радмановић 

2 8 07.04. 08:00 - 10:30 
Сала Интерне 

клинике 
П 

Схизофренија, схизотипски поремећаји и 

поремећаји са суманутошћу  1 

проф. др Драгана Игњатовић Ристић 

доц. др Милица Боровчанин 

2 8 07.04. 10:45 - 15:20 
Клиника за 

психијатрију 
В 

Схизофренија, схизотипски поремећаји и 

поремећаји са суманутошћу 1 

10.45-13.00 и 13.05-15.20 

др Немања Мурић, сарадник у 

настави 

асс. др сци. Данијела Ђоковић 

проф. др Горан  Михајловић 

доц. др Милица Боровчанин 

асс. др сци. Бранимир Радмановић 

др Катарина Никић – Ђуричић 

2 8 08.04. 10:45 - 13:00 
Клиника за 

психијатрију 
В 

Схизофренија, схизотипски поремећаји и 

поремећаји са суманутошћу  1 

асс. др сци. Бранимир Радмановић 

др Катарина Никић - Ђуричић 

др Немања Мурић, сарадник у 

настави 

проф. др Горан  Михајловић 

2 9 14.04. 08:00 - 10:30 
Сала Интерне 

клинике 
П 

Схизофренија, схизотипски поремећаји и 

поремећаји са суманутошћу 2 

проф. др Драгана Игњатовић Ристић 

доц. др Милица Боровчанин 



РАСПОРЕД НАСТАВЕ ЗА ПРЕДМЕТ ПСИХИЈАТРИЈА 

модул недеља датум време место тип назив методске јединице наставник 

2 9 14.04. 10:45 - 15:20 
Клиника за 

психијатрију 
В 

Схизофренија, схизотипски поремећаји и 

поремећаји са суманутошћу  2 

10.45-13.00 и 13.05-15.20 

др Катарина Никић - Ђуричић 

др Немања Мурић, сарадник у 

настави 

доц. др Милица Боровчанин 

асс. др сци. Данијела Ђоковић 

проф. др Владимир Јањић 

асс. др сци. Бранимир Радмановић 

2 9 15.04. 10:45 - 13:00 
Клиника за 

психијатрију 
В 

Схизофренија, схизотипски поремећаји и 

поремећаји са суманутошћу  2 

проф. др Драгана Игњатовић - 

Ристић 

асс. др сци. Бранимир Радмановић 

др Катарина Никић - Ђуричић 

др Немања Мурић, сарадник у 

настави 

2 10 28.04. 08:00 - 10:30 
Сала Интерне 

клинике 
П Поремећаји расположења проф. др Горан Михајловић 

2 10 28.04. 10:45 - 15:20 
Клиника за 

психијатрију 
В Поремећаји расположења 

10.45-13.00 и 13.05-15.20 

асс. др сци. Бранимир Радмановић 

др Катарина Никић - Ђуричић 

др Немања Мурић, сарадник у 

настави 

проф. др Владимир Јањић 

проф. др Мирјана Јовановић 

доц. др Милица Боровчанин  

2 10 29.04. 10:45 - 13:00 
Клиника за 

психијатрију 
В Поремећаји расположења 

др Немања Мурић, сарадник у 

наставипроф. др Горан Михајловић 

асс. др сци. Бранимир Радмановић 

др Катарина Никић  Ђуричић 

 04.05. 10:30 - 11:30 С1/С5 ЗТМ ЗАВРШНИ ТЕСТ МОДУЛА 2 

2 11 05.05. 08:00 - 10:30 
Сала Интерне 

клинике 
П Дечја и адолесцентна психијатрија 

проф. др Драгана Игњатовић – 

Ристић 



РАСПОРЕД НАСТАВЕ ЗА ПРЕДМЕТ ПСИХИЈАТРИЈА 

модул недеља датум време место тип назив методске јединице наставник 

2 11 05.05. 10:45 - 15:20 
Клиника за 

психијатрију 
В Дечја и адолесцентна психијатрија 

10.45-13.00 и 13.05-15.20 

асс. др сци. Данијела Ђоковић 

асс. др сци. Бранимир Радмановић 

др Катарина Никић - Ђуричић 

др Немања Мурић, сарадник у 

настави 

проф. др Драгана Игњатовић - 

Ристић 

проф. др Мирјана Јовановић  

2 11 06.05. 10:45 - 13:00 
Клиника за 

психијатрију 
В Дечја и адолесцентна психијатрија 

др Катарина Никић - Ђуричић 

др Немања Мурић, сарадник у 

настави 

доц. др Милица Боровчанин 

асс. др сци. Бранимир Радмановић 

3 12 12.05. 08:00 - 10:30 
Сала Интерне 

клинике 
П 

Терапија у психијатрији - биолошка 

терапија 

проф. др Горан Михајловић 

проф. др Владимир Јањић 

3 12 12.05. 10:45 - 15:20 
Клиника за 

психијатрију 
В 

Терапија у психијатрији - биолошка 

терапија 

10.45-13.00 и 13.05-15.20 

доц. др Милица Боровчанин 

проф. др Владимир Јањић 

асс. др сци. Бранимир Радмановић 

др Катарина Никић - Ђуричић 

др Немања Мурић, сарадник у 

настави 

асс. др сци. Данијела Ђоковић 

3 12 13.05. 10:45 - 13:00 
Клиника за 

психијатрију 
В 

Терапија у психијатрији - биолошка 

терапија 

асс. др сци. Бранимир Радмановић 

др Катарина Никић - Ђуричић 

др Немања Мурић, сарадник у  

настави 

асс. др сци. Данијела Ђоковић 

3 13 19.05. 08:00 - 10:30 
Сала Интерне 

клинике 
П 

Терапија у психијатрији - психотерапија и 

социотерапија 

 

проф. др Горан Михајловић 

асс. др сци. Данијела Ђоковић 



РАСПОРЕД НАСТАВЕ ЗА ПРЕДМЕТ ПСИХИЈАТРИЈА 

модул недеља датум време место тип назив методске јединице наставник 

3 13 19.05. 10:45 - 15:20 
Клиника за 

психијатрију 
В 

Терапија у психијатрији - психотерапија и 

социотерапија 

10.45-13.00 и 13.05-15.20 

асс. др сци. Данијела Ђоковићдоц. др 

Милица Боровчанин 

проф. др Мирјана Јовановић 

асс. др сци. Бранимир Радмановић 

др Катарина Никић - Ђуричић 

др Немања Мурић, сарадник у 

настави 

3 13 20.05. 10:45 - 13:00 
Клиника за 

психијатрију 
В 

Терапија у психијатрији - психотерапија и 

социотерапија 

асс. др сци. Данијела Ђоковићасс. др 

сци. Бранимир Радмановић 

др Катарина Никић - Ђуричић 

др Немања Мурић, сарадник у 

настави 

3 14 26.05. 08:00 - 10:30 
Сала Интерне 

клинике 
П 

Ургентна и консултативна (лиезон) 

психијатија 
проф. др Мирјана Јовановић 

доц. др Милица Боровчанин 

3 14 26.05. 10:45 - 15:20 
Клиника за 

психијатрију 
В 

Ургентна и консултативна (лиезон) 

психијатија 

10.45-13.00 и 13.05-15.20 

др Немања Мурић, сарадник у 

настави 

проф. др Драгана Игњатовић - 

Ристић 

проф. др Владимир Јањић 

асс. др сци. Данијела Ђоковић 

асс. др сци. Бранимир Радмановић 

др Катарина Никић - Ђуричић 

3 14 27.05. 10:45 - 13:00 
Клиника за 

психијатрију 
В 

Ургентна и консултативна (лиезон) 

психијатија 

др Немања Мурић 

проф. др Драгана Игњатовић - 

Ристић 

асс. др сци. Бранимир Радмановић 

др Катарина Никић – Ђуричић 

3 15 02.06. 08:00 - 10:30 
Сала Интерне 

клинике  
П 

Етички аспекти и законска регулатива 

менталних поремећаја, деонтолошки 

приступ у психијатрији и судска 

психијатрија  

проф. др Драгана Игњатовић - 

Ристић 

проф. др Владимир Јањић 

асс.  Др сци. Данијела Ђоковић 



РАСПОРЕД НАСТАВЕ ЗА ПРЕДМЕТ ПСИХИЈАТРИЈА 

модул недеља датум време место тип назив методске јединице наставник 

3 15 02.06. 10:45 - 15:20 
Клиника за 

психијатрију 
В 

Етички аспекти и законска регулатива 

менталних поремећаја, деонтолошки 

приступ у психијатрији и судска 

психијатрија 

др Немања Мурић, сарадник у 

настави 

др Катарина Никић Ђуричић 

асс. др сци. Бранимир Радмановић 

асс. др сци. Данијела Ђоковић 

доц. др Милица Боровчанин 

проф. др Горан Михајловић 

 

3 15 03.06. 10:45 - 13:00 
Клиника за 

психијатрију 
В 

Етички аспекти и законска регулатива 

менталних поремећаја, деонтолошки 

приступ у психијатрији и судска 

психијатрија 

др Немања Мурић, сарадник у 

настави 

др Катарина Никић Ђуричић 

асс. др сци. Бранимир Радмановић 

проф др Горан Михајловић 

 09.06. 11:10 - 12:10 С1/С5 ЗТМ ЗАВРШНИ ТЕСТ МОДУЛА 3 

 16.06. 09:00 - 11:00 С3 И 
ПОПРАВНИ МОДУЛСКИ, ИЗВЛАЧЕЊЕ КОМИСИЈЕ ЗА 

ИСПИТ (јунски рок) 

 17.06. 08:00 - 16:00 
Психијатијска 

клиника 
И 

ЗАВРШНА ПРОВЕРА ВЕШТИНА И УСМЕНИ ИСПИТ 

(јунски рок) 

 18.06. 08:00 - 16:00 
Психијатијска 

клиника 
И 

ЗАВРШНА ПРОВЕРА ВЕШТИНА И УСМЕНИ ИСПИТ 

(јунски рок) 



 

Комисија за полагање завршних вештина и усменог испита 

 

 

1. проф. др Горан Михајловић, председник испитне комисије 

2. проф. др Драгана Игњатовић Ристић, члан 

3. доц. др Милица Боровчанин, члан 

асс. др сци. Бранимир Радмановић, резервни члан 

 

1. проф. др Мирјана Јовановић, председник испитне комисије 

2. проф. др Владимир Јањић, члан 

3. асс. др сци. Данијела Ђоковић, члан 

асс. др сци. Бранимир Радмановић, резервни члан 

 

 

 

 

I група питања 

1. Епидемиологија и етиопатогенеза делиријума 

2. Клиничка слика, дијагноза и диференцијална дијагноза делиријума 

3. Третман и терапија пацијената у делиријуму 

4. Епидемиологија и етиопатогенеза деменција 

5. Клиничка слика, дијагноза и диференцијална дијагноза деменција 

6. Деменција у Алцхајмеровој болести 

7. Третман и терапија пацијената са деменцијом  

8. Епидемиологија и етиопатогенеза схизофреније  

9. Клиничка слика схизофреније 

10. Клинички ток и прогноза схизофреније 

11. Клинички облици схизофреније  

12. Дијагноза схизофреније 

13. Клинички ток и диференцијална дијагноза схизофреније 

14. Терапија оболелих од схизофреније  

15. Класификација и етиопатогенеза поремећаја са суманутошћу 

16. Параноичне психозе и параноидне психозе 

17. Индуковани поремећаји са суманутошћу и парафренија 

18. Терапија оболелих са поремећајем суманутости 

19. Реактивна стања у психијатрији и симптоматске психозе 

20. Епидемиологија и етиопатогенеза депресивних поремећаја 

21. Клиничка слика епизоде депресивног поремећаја 

22. Дијагноза епизоде депресивног поремећаја 

23. Клинички ток и диференцијална дијагноза депресивног поремећаја 

24. Посебни облици депресија 

25. Терапија оболелих од депресивних поремећаја 

26. Епидемиологија и етиопатогенеза биполарног поремећаја   

27. Клиничка слика маничне епизоде биполарног поремећаја 

28. Клинички ток и диференцијална дијагноза биполарног поремећаја 

29. Терапија оболелих од маничне епизоде биполарног поремећаја 

30. Суицидално понашање и суицид 

 

 

 



 

 

II Група питања 

 

1. Класификација и класификациони системи менталних поремећаја 

2. Структура и теорије личности 

3. Теорија личности Сигмунда Фројда 

4. Поремећаји личности 

5. Фобије (агорафобија, социјалне фобије, специфичне – изоловане фобије) 

6. Панични поремећај 

7. Генерализовани анксиозни поремећај  

8. Мешовити анксиозно –депресивни  поремећај 

9. Опсесивно – компулзивни поремећај 

10. Акутна реакција на стрес 

11. Посттрауматски стресни поремећај 

12. Поремећаји прилагођавања 

13. Дисоцијативни (конверзивни) поремећај 

14. Соматоформни поремећај 

15. Поремећаји спавања  

16. Анорексија 

17. Булимија 

18. Сексуални поремећаји 

19. Епидемиологија и етиопатогенеза алкохолне зависности 

20. Акутно напито стање и патолошко напито стање 

21. Синдром алкохолне апстиненције и алкохолни делиријум 

22. Лечење алкохолне апстиненцијалне кризе 

23. Одржавање алкохолне апстиненције 

24. Алкохолне психозе 

25. Телесне и социјалне компликације алкохолизма 

26. Епидемиологија и етиопатогенеза зависности од психоактивних супстанци 

27. Зависност од опијата  

28. Зависност од кокаина  

29. Зависност од амфетамина 

30. Зависност од канабиоида 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III Група питањa 

 

1. Менталне ретардације 

2. Аутистични поремећај (Канеров синдром) 

3. Ретов синдром и Аспергеров синдром  

4. Хиперкинетички поремећај  

5. Тик поремећаји, енуреза и енкомпреза 

6. Адолесцентна криза 



7. Биолошка терапија у психијатрији 

8. Бензодиазепини (механизам дејства, терапијска дејства, нежељени ефекти) 

9. Антипсихотици (механизам дејства, индикације за примену, нежељени ефекти) 

10. Антидепресиви (механизам дејства, терапијска дејства, нежељени ефекти) 

11. Стабилизатори расположења 

12. Лекови у третману деменција 

13. Лекови у третману несаница 

14. Супституциони програми хероинске зависности  

15. Електроконвулзивна терапија 

16. Психотерапија – дефиниција и концепт 

17. Класична психоанализа и психодинамска психотерапија 

18. Супортативна психотерапија 

19. Когнитивно – бихејвиорална терапија 

20. Породична психотерапија 

21. Групна психотерапија 

22. Социотерапија  

23. Tерапијска заједница 

24. Ургентна стања у стања у схизофренији, суманутим и психозама уопште 

25. Ургентна стања код афективних поремећаја 

26. Стања психомоторног узбуђења 

27. Консултативна психијатрија 

28. Судско – психијатријска вештачења у кривично – правној области (урачунљивост,  

мере безбедности медицинског  карактера) 

29. Судско – психијатријска вештачења у грађанско – правној области (пословна и 

тестаторска способност)   

30. Судска психијатрија и проблеми везани за алкохол 

 

 

 


