
Студијски програм: Мастер академске студије форензике 

Врста и ниво студија: Дипломске академске студије (мастер), други ниво 

Назив предмета: Форензичка ентомологија Шифра: ФБ-10 

Наставник: Душан В. Петрић; Александра М. Игњатовић Ћупина, Александар Јуришић, Александра Петровић 

Статус предмета: Изборни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: нема 

Циљ предмета: Упознавање студената са значајем и применом ентомологије у форензичким истраживањима, морфологијом, биологијом, 

екологијом и понашањем инсеката, крпеља и гриња од форензичког значаја, стратегијама њиховог насељавања и инфестације,  могућим 

сценаријима догађаја у откривању медицинско-криминалних радњи, проблематици јавног здравља, комуналне хигијене и решавању правних 
спорова везаних за штете настале у урбаним стаништима,  складишним просторима и промету робе. 

Исход предмета: 
По завршетку овог курса студент је оспособљен да: 

1. самостално и тимски решава проблематику из области форензичке ентомологије (медицинско-криминалне ентомологије, урбане 
форензичке ентомологије и ентомологије ускладиштених производа). 

2. примени специфична ентомолошка знања у решавању узрока и сценарија насталих криминалних, економских и других правно штетних 

догађаја;  
3. имплементира концепте и идеје форензичке ентомологије у решавању криминалних радњи и правних спорова. 

4. изводи закључке и даје експертизно мишљење по принципима форензичке науке, за потребе органа поступка и других субјеката, 

наручиоца експертизе. 

Садржај предмета 

Теоријска настава: Увод у форензичку ентомологију. Артроподе (инсекти и акарине) и њихова активност као доказни материјал у 

правосудном систему. Систематика, морфологија, биологија и понашање артропода (инсеката и гриња) од форензичког значаја. Режими 
исхране  и грађа усних апарата појединих група инсеката од форензичког значаја. Стратегије размножавања инсеката од форензичког значаја, 

хемијска атракција и комуникација (феромони, каиромони, аломони). Температурни преферендуми и фотопреферендуми, толеранца. 

Биологија колонија, насељавање и суксцесије заједница врста од форензичког значаја. Примена у истраживањима смрти људи и животиња, 
однос инсеката и посмртних остатака: некрофагне врсте, паразити, паразитоиди и предатори некрофагних врста, омниворне врсте, 

специјалисти и генералисти. Инсекти и фазе декомпозицијe леша. Инсекти као индикатори  узрока и времена настанка траума и смрти, места 

криминалног догађаја, пoмерања леша након смрти, утврђивање post-mortem интервала, насељавање и суксцесије заједница некрофагних врста 
(у природним и вештачким условима), фактори одлагања насељавања лешева инсектима. Инсекти у доказивању запостављања и злостављања. 

Хематофагне артроподе (инсекти и гриње) и крвни оброк као доказни материјал. Ентомотоксикологија, детекција лекова и токсина у инсекту, 

ефекат лекова на развој инсеката. Инсекти и гриње од форензичког значаја у урбаним стаништима и складишним просторима и њихова улога у 
откривању криминалних радњи и решавању правних спорова. Инсекти од форензичког значаја у стамбеним објектима и отвореним урбаним 

просторима (парковима, дрворедима, двориштима, баштама, местима одлагања смећа и другим урбаним просторима). Примарне и секундарне 

штеточине ускладиштених производа и производа у промету (штеточине прехрамбених производа, контаминација хране инсектима и грињама 
и последице, штеточине текстила, дрвета и дрвне грађе), прагови штетности, утврђивање величине популација и узрокованих  штета. 

Утврђивање одговорности  у ланцу спровођења превенције и сузбијања инсеката и гриња. Методе сакупљања, конзервације и узгоја инсеката и 

акарина у форензичким истраживањима. 
Практична настава: Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад:  

Лабораторијске вежбе су базиране на индивидуалном раду на распознавању систематских категорија (редова, фамилија и врста од 

форензичког значаја) у различитим стадијумима развића применом кључева за морфолошку идентификацију (сав ентомолошки материјал 
расположив). 
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Број часова активне наставе:  
5 (75) 

Теоријска настава:  
3 (45) 

Лабораторијске вежбе:  
2 (30) 

Методе извођења наставе: 

Настава се изводи путем презентација на рачунару и осталим дидактичким средставима.  Рекапитулација знања, групне и индивидуалне 

консултације и семинари. Провере теоријског знања путем тестова који захтевају комбиновање стечених знања. Индивидуални рад за 

бинокуларом/микроскопом и са прибором за дисекцију. Провере практичног знања. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

активност у току предавања 10 усмени испит  50 

вежбе 10   

семинарски рад 10   

колоквијум-и 20   

 


