МЕГАТРЕНД УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
Факултет за право, јавну управу и безбедност
ОРИЈЕНТАЦИОНА ИСПИТНА ПИТАЊА ИЗ ПРЕДМЕТАКРИМИНОЛОГИЈА за школску 2015/2016.год. зимски семастар
1) Одредите делинквенцију као предмет криминологије!
2) Дефинишите појам методе у криминологији и укратко објасните ток криминолошког
истраживања!
3) Што то значи да криминологија има властити прилагођени методолошки систем?
4) Поделе криминолошких метода у литератури. Које су методе заступљене у књизи?
5) У чему је разлика између методе и технике прикупљања података (технике истраживања)?
Наведите пример!
6) Која су основна обележја статистичке методе у криминологији?
7) Шта је тамна бројка кажњивих понашања и због чега је она препрека потпуној поузданости
статистичких података о распрострањености, структури и кретању делинквенције?
8) Наведите процене обима тамне бројке кажњивих понашања?
9) Објасните могућност манипулације статистичким подацима!
10) Која су основна обележја процеса филтрирања криминалне статистике? Шта показује
компарација укупности пријављених лица осумњичених да су извршила кривична дела и
броја правноснажно осуђених лица за сва кривична дела?
11) Објасните методу самоисказа! Какав је однос резултата добиених овом методом у поређењу
са статистичким подацима о „познатој“ делинквенцији?
12) Сличности и разлике методе самоисказа и самодоживљене виктимизације! Који су основни
приговори који се могу упутити методи самодоживљене виктимизације?
13) Што је студија случаја (case study)? Како се назива развијенији облик ове методе и које су
његове сукцесивне фазе?
14) Објасните експеримент као криминолошку методу!
15) Што значи да је експериментални метод in vitri , а посматрање метода in vivo?
16) Штa је криминолошко профилсање?
17) Које методе профилисања су вам познате? Набројте и објасните!
18) Штa је криминална прогностика и које врсте криминалне прогностике разликујемо? Када се
користи поједина врста криминалне прогностике?
19) Наведите кривично-правне садржаје који се темеље на криминолошким спознајама!
20) На који начин криминологија доприноси развитку политике сузбијања кажњивих
понашања?
21) Објасните међусобан утицај криминологије и виктимологије!
22) Објасните међусобан утицај криминологије и пенологије!
23) Објасните однос између криминологије и социјалне патологије!
24) Објасните предмет криминолошке феноменологије и њен однос са криминолошком
етиологијом! Које све аспекте делинквенције феноменологија проучава?
25) Коментаришите однос броја пријављених и осуђених лица у РС у периоду од 2000. до
2011.! Какав је тренд кретања криминала (укупност кривичних дела) у РС у том периоду?
26) Што је то стопа криминала и како се израчунава? Објасните предмет компаративне
криминологије и нека питања на која покушава пронаћи одговоре!
27) Упоредите број кривичних дела на 100 000 становника у Србији и другим државама! Да ли
је према тим показатељима стање криминала у нашој земљи „повољно“ или не?
28) Шта се подразумева под структуром, а што под кретањем (динамика) кажњивих
понашања?
29) Која кривична дела превлађују у структури криминала у РС према подацима од 2000 до
2011. године?
30) Наведите и објасните критеријуме за поделу кажњивих понашања!
31) Објасните разлику између насиља у кривичнопрваном и криминолошком смислу!
32) У чему је разлика између физичке силе (vis absluta) и психичке силе (vis compusliva)? Што
се подразумева под непосредном претњом у криминологији? Наведите пример!
33) Шта значи да је појам насиље - вишезначан?
34) Објасните шта се подразумева под термином… зачарани круг насиља? Укратко објасните
који механизми га стварају и покрећу!
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35) Наведите у чему се разликује хидраулички модел агресије (Лоренз) од неурофизиолошких
поставки о агресивном понашању човека?
36) Наведите и укратко објасните појавне облике насиља!
37) Објасните на који начин друштвени поредак легитимизира насиље! У којем тренутку
насиље прелази у деликт насиља?
38) Каква су то серијска, а каква масовна убиства? Постоји ли у литератури општеприхваћени
профил (тип) серијског убојице?
39) У којој је мери поседовање ватреног оружја ризични чинилац кривичног дела убиства? Да
ли је у том смислу значајна околност ради ли се непријављеном оружју или илегалном
поседовању? Објасните!
40) Објасните појам сексуални деликт и наведите о којим се кажњивим понашањима код тих
деликата ради!
41) У чему је специфичност силовања у браку и да ли за тај појавни облик законодавац
предвиђа нека посебна законска решења? Објасните!
42) Колика је стопа откривања и доказивања силовања? Због чега је та стопа већа код тзв.
серијских силовања?
43) Објасните појавни облик насиља међу интимним партнерима!
44) Наведите основна обележја личности злостављача и жртве!
45) Који су ризични елементи насиља међу интимним партнерима?
46) Какав је тренд кретања броја пријављених лица за насилничко понашање у РС?
47) Наведите и укратко објасните појавне облике насиља према деци!
48) Какве су последице насиља према деци? Објасните!
49) Шта значи да је разбојништво мешовити деликт?
50) Објасните основне одреднице Цонклинове типологије извршиоца кривичног дела
разбојништва? Који од тих типова превладавају у феноменологији разбојништва у РС?
51) О каквом се појавном облику разбојништва ради код тзв. „позива у помоћ“?
52) Што значи да је тероризам инструментално насиље? По којим се обележјима тероризам
разликује од осталих деликата насиља?
53) Наведите и укратко објасните основна обележја профила терористичких организација!
54) Објасните појам психе мржње (Hasspsyche)!
55) Шта се подразумева у криминологији под техником „неутрализовања“?
56) Како бисте одредили појам злочина из мржње?
57) Наведите типологију злочина из мржње према критеријима modusa operandi и односа
између извршиоца и жртве!
58) Наведите неке од кључних карактеристика злочина из мржње!
59) Одредите појам хулиганизма!
60) Које типове навијача је из криминолошке перспективе познајете? Објасните!
61) Шта је mobbinga а шта bullyinga? Која је разлика?
62) Шта се подразумева у кримкинологији под појмом stalkinga! Којим се modusom operandi
сталкери најчешће служе?
63) Набројте према Paul Mullen типове сталкера према критерију мотива!
64) Објасните појам имовинског криминала! У чему је разлика између имовинског криминала у
кривичноправном и криминолошком смислу?
65) Одредите разлику између ситуационих и професионалних крадљиваца!
66) Колико типова крадљиваца познајете према аутору Sutherland?
67) Која су основна обележја крађе моторних возила у РС? Који је удео крађа моторних возила
у укупном броју крађа у РС и неким европским државама?
68) Да ли су крађе из трговина увек багателни криминал? Објасните!
69) Што се подразумева под појмом злоупотреба опојних дрога?
70) Како коментаришете тренд кретања броја пријављених, оптужених и осуђених лица за
кривична дела у РС!
71) Наведите и укратко објасните битне одреднице појма корупције!
72) Да ли у етиологији корупције превладавају ендогени или егзогени фактори? Објасните!
73) Шта је то cyber – kriminala – криминологија?
74) Шта су то cyber – stalking и крађа идентитета?
75) Наведите и објасните структуру криминолошке феноменологије!
76) Објасните структуру криминолошке феноменологије према кажњивим понашањима!
77) У чему је разлика између малолетничког криминала и малолетничке делинквенције?
78) Која су основна обележја малолетничке делинквенције? Објасните!
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Што је то aging – out phenomenon?
Одредите појам криминалног поврата (рецидивизма)!
Наведите и објасните све врсте рецидивизма!
Чиме се бави криминолошка етиологија?
Што је то ендогена, а шта егзогена етиологија?
У чему је важност криминолошких теорија? Шта значи да само проверљива теорија има
практичну вредност?
85) У чему је важност дела Бекарија Ћ. криминологију?
86) Објасните утицај Бентамовог утилитаризма на развој криминологије!
87) Која су три историјска факторта значајно утицала на појаву и развој позитивистичке школе
у криминологији?
88) Који су главни представници и основна обележја раног позитивизма (почетак XИX. Века)?
89) Објасните у чему се састоји детерминизам позитивистичке школе?
90) Ломбросове поставке о рођеном злочинцу. Наведите и укратко објасните сваки од
криминалних типова према Ферију!
91) Објасните разлику између „мала ин се“ и „мала прохибита“ - Гарофало!
92) Наведите и укратко објасните основне поставке теорије етикетирања!
93) Које четири друштвене групе у својим студијама о теорији етикетирања разликује Бекер?
94) Које су темељне поставке теорије диференцијалне асоцијације објављене у по начелима
криминологије - Sutherlandu?
95) Објасните теорију рутинске активности! На који начин делинквентно понашање постаје
врста прилагођене рутинске активности?
96) Наведите и укратко објасните феминистичке теорије у савременој криминологији! Да ли
према тим теоријама код делинквеције жена превладавају ендогени или егзогени фактори?
Објасните!
97) У чему је разлика између теорије друштвених веза и теорије друштвене контроле?
98) Што је то суплеторни затвор?
99) Шта се у криминологији подразумева под појмом злочин? Објасните!
100) Шта се у криминологији поразумева под криминогенезом? Објасните!
101) Шта је криминална историја-истрајност? Објасните!
102) Шта се у криминологији подразумева под појмом криминалитет? Објасните!
103) Шта разумете под „интересовањем за злочин“?
104) Шта се у криминологији разуме као криминални феномен? Наведите елементе и
објасните!
105) Како се у криминологији одређује делинквенција? Објасните и набројте елементе!
106) У криминологији је криминалац? Објасните!
107) У криминологији је преступник'? Објасните!
108) Криминализација је? Објасните!
109) Жртва злочина је? Објасните!
110) Багателни криминалитет је? Објасните!
111) Који су нивои посматрања криминалне појаве у криминалном миљеу? Објасните и
набројте!
112) Шта је криминологија? Дајте једну дефиницију!
113) Шта је предмет криминологије? Набројте и објасните!
114) Шта се поразумева под појмом злочина као кршења људских права? Објасните!
115) Шта се подразумева под примарним а шта под секундарним криминалитетом? Објасните!
116) Које димензије криминалне појаве знате? Набројте и објасните!
117) Видови реакције на злочин! Набројте и објаснмите!
118) Формална социјална контрола и гарантовање права човека-набројте елементе и објасните!
119) Нови трендови у контроли криминалитета-набројте и објасните!
120) Набројте факторе интересовања за злочин!
121) Шта подразумевате под социјалном девијацијом? Објасните!
122) Шта се подразумева под криминалном каријером? Набројте елементе и објасните!
123) Које димензије криминалне каријере су вам познате? Набројте и објасните!
124) Шта се подразумева под хабитним вршењем кривичних дела? Објасните!
125) Дешинишите појам "кривични пар"!
126) Дефинишите и објасните појам "хеоднистички прорачун"!
127) Одредите појам "тамна бројма криминалитета"!
128) Како се израчувана "часовник злочина"?
79)
80)
81)
82)
83)
84)
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129) Како се израчунава "стопа криминала" на простору једне државе?
130) Криминолог је?
131) Дефинишите криминолошко профилисање и његове фазе!
132) Елементи који граде типолошко профилисање!
133) Дефинишите географско профилисање и објасните!
134) Која је разлика између типолошког и географског профилисања?
135) Одредите кривично профилисање!
136) Профајлер је?
Закључко са редним бројем сто тридест и шест (136).
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