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Семестар Број кредита 
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Циљеви предмета 

 
Циљ студијског курса је упознавање студената са суштином 
криминалитета као патолошке друштвене појаве. 
Објашњење криминалитета као правне и социолошке 
категорије треба да омогући разумевање феномена и узрока 
криминалитета, и одреди модалитете реакције и сузбијања 
како на индивидуалном тако и на нивоу масовне појаве. 

Исход изучавања 

 
Способност да се у држави и друштву идентификују оне 
појаве које имају својство криминалних радњи, као и 
способност за благовремену реакцију у превентивном и 
оперативном смислу. 

Садржај и структура 
предмета 

Садржај предмета: 
 
Теоријска настава: Садржај овог курса обухвата 
проучавање криминалитета и сродних делинквентних и 
девијантних понашања. Обухвата историју и развој 
теоријске криминолошке мисли, с посебним нагласком на  
савремена објашњења криминалног феномена. Указује на 
методе изучавања криминалитета на индивидуалистичком, 
глобалистичком и нивоу средњег обима. Бави се трима 
димензијама криминалне појаве: феноменолошком, 
етиолошком и виктимолошком. Предлаже адекватне мере 
неформалне и формалне социјалне контроле. 
Практична настава 
Детаљнија анализа појединих тематских целина као и 
анализа појединих примера из праксе. Припрема студената 
за колоквијум и усмено полагање испита. 
 
Структура предмета:  
  

1) Појам и предмет Криминологије 
2) Методи Криминологије 
3) Теорије у Криминологији 

-класична оријентација у криминологији 
-позитивистичка оријентација у криминологији 
-теорије друштвене реакције 
-новије криминолошке теорије 



4) Три димензије криминалне појаве 
-феноменолошка димензија криминалне појаве 
-етиолошка димензија криминалне појаве 
-виктимолошка димензија криминалне појаве 

5) Социјална реакција на злочин и криминалитет  
 

 
П Р Е Д А В А Њ А 
недеља Тематска јединица број часова 

I 
Основни појмови у криминологији, дефиниција 
криминологије и њене битне црте као науке и предмет 
криминологије 

3 

II 
Место криминологије у систему наука, криминологија и 
криминолошке дисциплине 

3 

III 
Уводна разматрања о методима криминологије и подела 
криминолошких метода 

3 

IV Метод проучавања појединачних случајева  3 
V Методи „средњег обима“ 3 
VI Примена статистике у криминологији 3 
VII Класична оријентација у криминологији   3 
VIII Позитивистичка оријентација у криминологији 3 
IX Теорије друштвене реакције 3 
X Новије криминолошке теорије 3 
XI Феноменолошка димензија криминалне појаве 3 
XII Етиолошка и виктимолошка димензија криминалне појаве  3 
XIII Видови реакције друштва на злочин.  3 

XIV 
Кривично право и реакција на криминално понашање. 
Тенденције у изрицању кривичних санкција у Србији 

3 

XV Нови трендови у контроли криминалитета 3 
 
В Е Ж Б Е  
недеља Тематска јединица број часова 

I 
Основни појмови у криминологији и дефиниција 
криминологије 

1 

II 
Предмет криминологије. Однос криминологије с другим 
кривичним наукама 

1 

III 
Поделе криминолошких метода (према природи података, 
према начину приступања предмету, историјске, 
компаративне и студије предвиђања)  

1 

IV 
Клинички метод, анамнестички методи и „ненаметљива 
посматрања“  

1 

V Узорак, лонгитудинално испитивање и експеримент  1 
VI Примена статистике у криминологији 1 
VII Класична и позитивистичка оријентација у криминологији  1 
VIII Теорије друштвене реакције и новије криминолошке 1 



теорије 

IX 
Феноменолошка димензија криминалне појаве (неки 
основни типови криминалитета) 

 1 

X Етиолошка и виктимолошка димензија криминалне појаве 1 
XI Видови реакције друштва на злочин 1 
XII Кривично право и реакција на криминално понашање  1 
XIII Судови и изрицање кривичних санкција 1 

XIV 
Значај кругова одговорности, реститутивна и ресторативна 
правда, два приступа поступку према малолетницима 

1 

XV Колоквијум 1 
 
 
 
Облици извођења наставе 
 
 

 
Предавања, вежбе, колоквијум, семинари, 
консултације. 

Начин оцењивања на 
предмету 
 
 

предиспитне обавезе: 40 поена (активност током 
наставе 5 поена, практична настава 5 поена, 
колоквијум 1x20 поена и семинари 10 поена) 
испит: до 60 поена; 

Литература 
 
 

Обавезна 1. Игњатовић Ђ., Криминологија, 
Четрнаесто измењено издање, 
Правни факултет Универзитета у 
Београду, Београд, 2018. 

2. Симовић-Хибер И., Оквири 
виктимологије, Факултет 
безбедности, Београд, 2009. 

Допунска 1. Игњатовић Ђ., Теорије у 
криминологији, (Део III – Избор 
текстова), Правни факултет, 
Београд, 2009. или новије издање 

2. Игњатовић Ђ., Методологија 
истраживања криминалитета, 
Правни факултет, Београд, 2009. 
или новије издање 

Подаци о наставницима и 
сарадницима на предмету 

проф. др Ивана Симовић 
Е-mail: ivanassss@hotmail.com  
Консултације: уторак од 12,00 до 14,00 
Асистент др Александра Илић 
Е-mail: aleksandra.ilic@fb.bg.ac.rs  
Консултације: уторак од 10.00 до 12.00 
 

 
 
 
  



ИСПИТНА ПИТАЊА 
КРИМИНОЛОГИЈА 
 
 
Прво питање....................................................................... 
1.Основни појмови у криминологији – криминални феномен, злочин, 
криминалитет, социјална девијација, делинквенција 
2.Основни појмови у криминологији – криминалац и преступник, криминализација 
и виктимизација, неформална и формална социјална контрола 
3.Дефиниција криминологије и њене битне црте као науке 
4.Предмет криминологије; различита схватања злочина као предмета 
криминологије 
5.Ужа и шира одредба злочина 
6.Злочин и девијантност 
7.Однос криминологије с другим кривичним наукама (кривично право, 
кривичнопроцесно право, пенологија, виктимологија) 
8.Криминологија и криминолошке дисциплине 
9. Поступак научног сазнања, метод и предмет истраживања, метод и теорија 
10.Подела криминолошких метода према природи података и према начину 
приступања предмету 
11.Историјске, компаративне и студије предвиђања 
12.Клинички метод и прогноза криминалног понашања; изучавање фактора ризика 
13.Анамнестички методи; посматрање са учествовањем 
14.Ненаметљива посматрања; документациона анализа и анализа садржаја; мета-
анализа; мапирање криминалитета 
15.Узорак и технике избора узорка  
16.Интервју и анкета 
17.Анкете виктимизације 
18.Испитивање страха од криминалитета (fear of crime) и рањивости (vulnerability) 
19.Лонгитудинално испитивање 
20.Експеримент 
21.Примена статистичких метода; метод корелације; статистичке евиденције 
криминалитета – подаци које садрже 
22.Подела и критика статистичких евиденција 
23.Тамна бројка криминалитета и методи за изучавање тамне бројке 
24.Бројка преувеличавања 
25.Феноменолошка димензија криминалне појаве; подаци о криминалитету: 
упоредни подаци 
26.Државе с високом стопом криминалитета: подаци и објашњење 
27.Државе с ниском стопом криминалитета: подаци и објашњење; студија Ф. Адлер 
28.Структура и тенденције криминалитета у Србији: криминалитет пунолетних и 
малолетних лица 
29.Типологија дела и учинилаца; злочини мржње 
Друго питање........................................................................... 
30.Насилнички криминалитет: појам, корени и облици насиља 
31.Насилнички криминалитет: новији облици 



32.Имовински криминалитет – појам, врсте и реаговања грађана; вандализам; 
ситуациони и конвенционални; 
33.Криминалитет корпорација и криминалитет белог оковратника 
34.Корупција као облик криминалитета белог оковратника 
35.Компјутерски криминалитет као облик криминалитета белог оковратника 
36.Организовани криминалитет; Транснационални организовани криминалитет 
(трговина људима) 
37.Политички криминалитет; тероризам 
38.Саобраћајни криминалитет 
39.Етиолошка димензија криминалне појаве: два приступа у објашњењу 
узрочности у криминологији; покушај објашњења каузалитета; шведски пример 
40.Дејство криминогених фактора у раздобљима релативног друштвеног мира 
41.Дејство криминогених фактора у раздобљима социјалних потреса 
42.Болести зависности као индивидуални криминогени чиниоци 
43.Личност преступника и недостатак самоконтроле као индивидуални 
криминогени чиниоци 
44.Криминална каријера 
45.Виктимолошка димензија криминалне појаве (теорија о животном стилу; подела 
жртава) 
46.Деликти без жртве 
47.Имиџ злочина и митови о њему 
48.Неформална реакција на злочин и криминалитет 
49.Одређивање граница кривичне репресије (динамика инкриминација; 
хиперкриминализација; декриминализација; инкриминализација) 
50.Одређивање оштрине кривичне репресије (суштина казне и сврха кажњавања; 
правила о одмеравању казни) 
51.Тенденције у изрицању кривичних санкција у Србији (врсте и тежина изречених 
санкција; замерке деловању судова; однос запрећених и изречених санкција) 
52.Нови трендови у контроли криминалитета (кругови одговорности; реститутивна 
и ресторативна правда) 
53.Два приступа поступку према малолетницима 
Треће питање......................................................................................... 
54.Класична школа – Зачетници и најзначајнији представници; основе учења и 
критика 
55.Савремени неокласицизам и десни реализам 
56.Позитивистичка оријентација у криминологији: картографска антрополошка, 
италијанска школа – Lombroso, Garofalo и Ferri 
57.Биолошка схватања 
58.Психолошка схватања: психоаналитичко објашњење; теорија интелигенције 
59.Психолошка схватања: Eysenck-ова теорија личности; психопатија и злочин  
60.Социолошка схватања: школа друштвене средине; социолошка школа; теорија 
историјског материјализма (Bonger) 
61.Еколошка теорија и теорије о учењу 
62.Теорије културног конфликта и раскорака  
63.Теорије друштвеног притиска (Merton, Cloward и Ohlin, Sykes и Matza) 
64.Контролне теорије (Reiss и Nye; Reckless; Hirshi) 



65.Интеракционизам и теорија етикетирања 
66.Нова друштвена одбрана и радикална криминологија (рани радови) 
67.Критичка криминологија данас: Hulsman, леви реализам, Taylor 
68.Критичка криминологија данас: постмодернизам, миротворни правац, 
аболиционизам 
69.Феминистички приступ у криминологији 
70.Теорије рационалног избора (теорија о злочину као изабраном понашању и 
теорија рутинске активности) 
71.Нове теорије животне средине 
72.Теорије културалне криминологије 
73.Теорије о мушкости 
74.Теорије о постиђивању и комунитарном поретку 
75.Теорије животног циклуса  
76.Интегративне теорије 
77.Триангулација теорија 
 


