
ИСПИТНА ПИТАЊА ИЗ КРИМИНОЛОГИЈЕ 

(школска 2022-2023) 

 

 

1. О интересовању за злочин и значај научне перспективе за проучавање злочина  

2. Основни појмови у криминологији  

3. Подела дефиниција криминологије према обиму и подела према значењу 

4. Дефиниција криминологије, њене битне црте као науке и предмет 

криминологије 

5. Различита схватања злочина - ужа и шира одредба/ злочин и девијантност  

6. Однос криминологије са другим кривичним наукама и тзв. криминолошке 

дисциплине  

7. Метод и методологија, поступак научног сазнања, метод и теорија 

8. Методи према природи података и према начину приступања предмету  

9. Историјске и компаративне студије; студије предвиђања  

10. Клинички метод и прогноза криминалног понашања; анамнестички метод и 

посматрање са учествовањем, свеситуациони метод 

11. „Ненаметљива посматрања“; документациона и анализа садржаја  

12. Узорак, лонгитудинална испитивања, експеримент  

13. Метод корелације и уопште о статистичким евидеднцијама криминалитета 

14. Тамна бројка криминалитета; студије “самооптуживања” и студије о жртвама; 

бројка преувеличавања 

15. Триангулација метода 

16. Класична школа – основе учења и представници (Beccaria; Bentham; Feuerbach) 

17. Савремени неокласицизам и десни реализам  

18. Позитивизам; картографска (Quetelet и Guerry) и антрополошка школа 

(Lombroso, Farofalo, Ferri) 

19. Злочин и физичка конституција; утицај генетских фактора и хромозомска 

ненормалност  

20. Психоаналитичка објашњења и теорија интелигенције 

21. Француска школа (Tarde; Durkheim); социолошка школа (Liszt); теорија 

историјског материјализма и утицај Bonger-а  

22. Еколошка теорија (Shaw & McKay), теорија дифенцијалне асоцијација 

(Sutherland) и теорија друштвеног учења (Akers) 

23. Теорија друштвеног конфликта и раскорака – сукоб са културом средње класе, 

култура ниже класе, поткултура насиља (Sellin; A. Cohen; Miller; Wolfgang & 

Ferracuti); 

24. Merton-ова теорија аномије;  

25. Контролне теорије – теорија суздржавања и Hirsh-ијева теорија (Reckless; 

Hirshi)  

26. Теорија рутинске активности (Cohen, Felson) и теорија реинтегративног 

постиђивања (Braithwaite); 

27. Нова друштвена одбрана (Gramatica; Аncel)  

28. Интеракционизам и теорија етикетирања (Becker; Lemert; Chapman, Katz) 

29. Радикална криминологија – рани радови (Taylor, Walton & Yоung; Chambliss); 

критичка криминологија данас, аболиционизам/ анархизам 



30. Триангулација теорија  

 

31. Феноменолошка димензија криминалне појаве  

32. Државе са високом стопом криналитета; државе са ниском стопом 

криминалитета; студија F. Adler  

33. Подаци о криминалитету у Србији   

34. Прогноза криминалитета као масовне појаве 

35. Типологија дела и учинилаца  

36. Злочини мржње 

37. Насилнички криминалитет – појам, корени насиља   

38. Традиционални облици насилничког кримиминалитета (убиства, прогањање; 

силовање) 

39. Новији облици: између партнера (синдром злостављане жене) и 

међугенерацијски  

40. Имовински криминалитет - појам, врсте и реаговање грађана; вандализам  

41. Криминалитет белог оковратника и криминалитет корпорација  

42. Корупција  

43. Компјутерски криминалитет  

44. Организовани криминалитет; трговина људима  

45. Политички криминалитет; тероризам  

46. Саобраћајни криминалитет 

47. Два приступа узрочности у криминологији; покушај објашњења каузалитета 

злочина;  

48. Дејство криминогених фактора у раздобљима релативног друштвеног мира  

49. Дејство криминогених фактора у раздобљима социјалних потреса  

50. Личност преступника; болести зависности  

51. Недостатак самоконтроле као унутрашњи чинилац и криминална каријера  

52. Виктимолошка димензија криминалне појаве; теорија о животном стилу; поделе 

жртава (von Hentig; Fattah)  

53. Тзв. деликти без жртве   

 

54. Видови реакције друштва на злочин; страх од злочина; стокхолмски синдром; 

неформална контрола од стране заједнице; колективни одговор на злочин 

(узимање правде у руке; самоорганизовање грађана; суседско надзирање; 

патроле грађана) 

55. хиперкриминализација, декриминализација, инкриминализација 

56. Оштрина кривичноправне репресије (суштина, сврха и одмеравање казне) 

57. Настанак казне затвора и установа; стање и реформатори (Howard, Frey, 

Bentham) 

58. Системи ћелијског усамљења (пенсилванијски/ филаделфијски модел; систем 

ћутања)  

59. Прогресивни систем (енглески, ирски модел, Machonoki-ев систем бодовања) 

60. Модерни систем; ресоцијализација као сврха кажњавања; индивидуализација у 

извршењу казне (опсервација, класификација и категоризација); хумано 

оступање са осуђеницима 



61. Оспоравање казне затвора и њеног циља/ ресоцијализације; осуђеничка 

заједница 

62. Трајање казне; једна или више врста затварања; пренатрпаност завода; 

проблеми постепеналне помоћи  

63. Алтернативе казни затвора - појам и врсте; рад у корист заједнице; кућно 

затварање и електронски надзор; будућност казне затвора 

64. Реститутивна и ресторативна правда 

65. Два приступа поступку према малолетницима 
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