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Циљеви предмета 

 
Основни циљ предмета је упознавање студената са феноменима 
тероризма и организованог криминала као посебних облика  
криминалитета који имају и безбедносну димензију. У том 
смислу студенти ће се бавити специфичностима и једног и 
другог облика криминалитета понаособ али и њиховим 
заједничким карактеристикама што омогућава разумевање 
њихове повезаности и модалитета заједничког испољавања. 
Објашњење тероризма и организованог криминала као облика 
криминалитета треба да омогући разумевање њихове 
феноменолошке (појавни облици, структура и динамика појаве) 
и етиолошке димензије (узроци) али и начина реаговања на 
њих, како реакције органа формалне социјалне контроле тако и 
различитих неформалних облика попут улоге медија у том 
контексту.   

Исход изучавања 

Усвојена знања и изграђени ставови по питању тероризма и 
организованог криминала. Способност самосталне 
идентификације оних појава које се могу подвести под дела 
тероризма и организованог криминала као и способност за 
благовремену реакцију у превентивном и оперативном смислу. 

Садржај и структура 
предмета 

Садржај предмета: 
 
Теоријска настава: Садржај овог курса обухвата проучавање 
тероризма и организованог криминала кроз различите кривичне 
аспекте: криминолошки, кривичноправни – материјални и 
процесни, криминалистички и пенолошки. Поред поменутих 
аспеката, тероризам и организовани криминал се проучавају и 
са безбедносног становишта с обзиром на то да представљају 
савремене безбедносне претње.  
Практична настава: Детаљнија анализа појединих тематских 
целина као и анализа појединих примера из праксе. Припрема 
студената за колоквијум, писање есеја и усмено полагање 
испита. 
 
Структура предмета:   

1) Појам тероризма 
2) Циљеви, средства и узроци тероризма 

- врсте циљева и подела терористичких организација  



- средства извршења терористичког акта (врсте и начини 
извршења) 
-узроци тероризма  

3) Појам организованог криминала 
4) Делатности организованог криминала 

- трговина људима 
- трговина дрогом 
- остали облици испољавања организованог криминала 

5) Медијска слика тероризма и организованог криминала 
6) Међународни оквир борбе против тероризма и 

организованог криминала 
7) Кривичноправно реаговање на тероризам и 

организовани криминал 
8) Прање новца – повезаност са делима тероризма и 

организованог криминала 
9) Организација и надлежност државних органа у 

сузбијању тероризма и организованог криминала 
10) Доказивање тероризма и организованог криминала 
11) Извршење казне затвора за дела тероризма и 

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

I 
Појам тероризма – различите дефиниције тероризма и подела 
тероризма 

3 

II 
Проблеми у дефинисању тероризма и разграничење тероризма 
од других сродних појава 

3 

III 
Циљеви терористичких организација и етиолошка димензија 
тероризма (криминолошко објашњење узрочности) 

3 

IV 
Појам организованог криминала – теоријско и нормативно 
одређење, основне карактеристике организованог криминала и 
историјски развој организованог криминала 

3 

V 
Делатности организованог криминала – врсте илегалних 
тржишта, транснационални организовани криминал – трговина 
људима 

3 

VI 
Трговина дрогом као делатност организованог криминала – 
тржиште дрога (канабис, хероин, кокаин и синтетичке дроге) 

3 

VII 
Медији и тероризам – разумевање улоге медија у контексту 
тероризма, масовне комуникације и терористичке поруке, 
извештавање медија о тероризму  

3 

VIII Медијска слика организованог криминала 3 

IX 
Међународни оквир борбе против тероризма и организованог 
криминала 

3 

X 
Кривичноправни механизми супростављања организованом 
криминалу 

3 

XI Кривичноправно сузбијање тероризма 3 

XII 
Прање новца – кривичноправно одређење и повезаност са 
делима тероризма и организованог криминала 

3 

XIII Организација и надлежност државних органа у сузбијању 3 



тероризма и организованог криминала 

XIV 
Доказивање кривичних дела тероризма и организованог 
криминала 

3 

XV 
Извршење казне затвора за дела тероризма и организованог 
криминала 

3 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

В Е Ж Б Е  
недеља Тематска јединица број часова 

I 
Појам тероризма – различите дефиниције тероризма, 
проблеми у дефинисању тероризма, разграничење 
тероризма са другим сличним појавама  

1 

II 
Појам организованог криминала – теоријско и нормативно 
одређење, основне карактеристике организованог 
криминала и историјски развој организованог криминала 

1 

III 
Циљеви терористичких организација и етиолошка 
димензија тероризма (криминолошко објашњење 
узрочности) 

1 

IV 
Делатности организованог криминала – врсте илегалних 
тржишта и транснационални организовани криминал 

1 

V 
Трговина дрогом као делатност организованог криминала – 
тржиште дрога (канабис, хероин, кокаин и синтетичке 
дроге) 

1 

VI 

Медији и тероризам – разумевање улоге медија у контексту 
тероризма, масовне комуникације и терористичке поруке, 
извештавање медија о тероризму; Медијска слика 
организованог криминала 

1 

VII Први колоквијум 1 

VIII 
Међународни оквир борбе против тероризма и 
организованог криминала 

 

IX 
Кривичноправни механизми супростављања организованом 
криминалу 

1 

X Кривичноправно сузбијање тероризма  1 

XI 
Прање новца – кривичноправно одређење и повезаност са 
делима тероризма и организованог криминала 

1 

XII 
Организација и надлежност државних органа у сузбијању 
тероризма и организованог криминала 

1 

XIII 
Доказивање кривичних дела тероризма и организованог 
криминала 

1 

XIV 
Извршење казне затвора за дела тероризма и организованог 
криминала 

1 

XV Други колоквијум 1 



 
 
 
 
 
Облици извођења наставе 
 
 

 
Предавања, вежбе, колоквијуми, семинари, 
консултације. 

Начин оцењивања на 
предмету 
 
 

предиспитне обавезе: 60 поена (активност током 
наставе 5, колоквијум 2x20, семинарски рад 15). 
испит: до 40 поена. 

Литература 
 
 

Обавезна 1.Шкулић, М. Организовани 
криминалитет – Појам, појавни 
облици, кривична дела и кривични 
поступак, Правни факултет 
Универзитета у Београду, Београд, 
2015; 
2. Симеуновић, Д. Тероризам, Правни 
факултет Универзитета у Београду, 
Београд, 2009; 
3.Презентације (материјал 
припремљен за предавања) – 
тероризам и организовани криминал; 
4. Кривични законик („Сл. гласник 
РС“, бр. 85/05, 88/05 – исправка, 
107/05 – исправка, 72/09, 111/09, 
121/12, 104/13, 108/14, 94/16 и 35/19); 
5. Законик о кривичном поступку 
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/11, 101/11, 
121/12, 32/13, 45/13, 55/14 и 35/19); 
6. Закон о организацији и 
надлежности државних органа у 
сузбијању организованог криминала, 
тероризма и корупције („Сл. гласник 
РС“, бр. 94/16 и 87/18 – др. закон); 
7. Закон о извршењу казне затвора за 
кривична дела организованог 
криминала („Сл. гласник РС“, бр. 
72/09 и 101/10). 

Допунска 1. Martin, G. Essentials of Terrorism, 
Concepts and Controversies, SAGE, 
Los Angeles, 2019. 

2. Von Lampe, K. Organized Crime, 
Analyzing Illegal Activities, 
Criminal Structures, and Extra-legal 
Governance, SAGE, Los Angeles, 
2016. 

3. Игњатовић, Ђ. Криминологија, 
Правни факултет Универзитета у 



Београду, Београд, 2018. 
4. Стојановић, З и Делић, Н. 

Кривично право-посебни део, 
Правна књига, Београд, 2018. 

Подаци о наставницима и 
сарадницима на предмету 

Доц. др Александра Илић 
Е-mail: aleksandra.ilic@fb.bg.ac.rs  
Консултације: уторак од 10.00 до 12.00 
 

 
 
 
ИСПИТНА ПИТАЊА 
ТЕРОРИЗАМ И ОРГАНИЗОВАНИ КРИМИНАЛ 
 
 
Прво питање....................................................................... 
1. Појам тероризма 
2. Проблеми у дефинисању тероризма  
3. Однос тероризма и терора 
4. Однос тероризма и екстремизма 
5. Однос тероризма и гериле 
6. Историјат појма организовани криминал 
7. Појам организованог криминала – теоријско одређење 
8. Појам организованог криминала – нормативно одређење (упоредна решења и 
дефиниције у законодавству Републике Србије) 
9.  Врсте циљева терористичких организација  
10. Краткорочни циљеви терористичких организација – промена постојећег поретка 
11. Краткорочни циљеви терористичких организација – психолошки поремећај 
12. Краткорочни циљеви терористичких организација – друштвени поремећај 
13. Краткорочни циљеви терористичких организација – стварање револуционарног 
окружења 
14. Узроци тероризма – општи приступ 
15. Индивидуални корени тероризма 
16. Групни корени тероризма 
17. Криминолошка објашњења тероризма 
18. Подела делатности организованог криминала 
19. Разликовање организованих криминалних активности од неорганизованих 
криминалних активности 
20. Врсте илегалних тржишта и организовани криминал 
21. Криминолошка објашњења организованог криминала 
22. Транснационални организовани криминал – трговина људима 
23. Појам и врсте дрога 
24. Тржиште канабиса 
25. Тржиште хероина 
26. Тржиште кокаина 
27. Тржиште синтетичких дрога 
28. Мреже организоване трговине дрогом и карактеристике учинилаца 
29. Повезаност организованог криминала и тероризма 
30. Медијска слика тероризма 
31. Медијска слика организованог криминала 



 
Друго питање........................................................................... 
1. Међународни оквир борбе против тероризма 
2. Међународни оквир борбе против организованог криминала 
3. Основне карактеристике кривичноправног реаговања на кривична дела тероризма у 
Републици Србији 
4. Тероризам (чл. 391 КЗ-а)  
5. Јавно подстицање на извршење терористичких дела (чл. 391а КЗ-а) 
6. Врбовање и обучавање за вршење терористичких дела (чл. 391б КЗ-а) 
7. Употреба смртоносне направе (чл. 391в КЗ-а) 
8. Уништење и оштећење нуклеарног објекта (чл. 391г КЗ-а) 
9. Угрожавање лица под међународном заштитом (чл. 392 КЗ-а) 
10. Финансирање тероризма (чл. 393 КЗ-а) 
11. Терористичко удруживање (чл. 394 КЗ-а) 
12. Неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога (чл. 246 КЗ-а) – 
основни облик 
13. Неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога (чл. 246 КЗ-а) – 
остали облици 
14. Неовлашћено држање опојних дрога (чл. 246а КЗ-а) 
15. Омогућавање уживања опојних дрога (чл. 247 КЗ-а) 
16. Удруживање ради вршења кривичних дела (чл. 346 КЗ-а) 
17. Трговина људима (чл. 388 КЗ-а) – радња извршења основног облика, начин и 
циљеви предузимања радње извршења 
18. Трговина људима (чл. 388 КЗ-а) – посебни и тежи облици 
19. Недозвољени прелаз државне границе и кријумчарење људи (чл. 350 КЗ-а)  
20. Прање новца – теоријско одређење 
21. Кривично дело прање новца – основни облик 
22. Кривично дело прање новца – остали облици 
23. Радње и мере за спречавање и откривање прања новца и финансирање тероризма 
24. Тужилаштво за организовани криминал 
25. Посебно одељење Вишег суда у Београду за организовани криминал 
26. Посебно одељење Апелационог суда у Београду за организовани криминал 
27. Служба финансијске форензике и службеници за везу 
28. Основни појмови у вези са доказивањем тероризма и организованог криминала 
29. Тајни надзор комуникације 
30. Тајно праћење и снимање и симуловани послови 
31. Рачунарско претраживање података и контролисана испорука 
32. Прикривени иследник 
33. Посебно одељење за издржавање казне затвора за кривична дела тероризма и 
организованог криминала 
34. Извршење казне затвора за дела тероризма и организованог криминала – упућивање 
осуђеног лица на издржавање, пријем и разврставање у Посебном одељењу 
35. Извршење казне затвора за дела тероризма и организованог криминала – права 
осуђеника 
36. Мере за одржавање реда и безбедности у Посебном одељењу  
  
 
 
 


