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ЛИСТ БРОЈ ЈЕДАН  

 (1) 

Датума колоквијума _______________.год. 

Име _________________________, презиме__________________________________, 

индекс број _______________.  

 
1) Реч криминал потиче од латинске речи ___________ што у преводу на наш језик значи 

_______________________. Досадашњи резултати истраживања из области 
криминолошких, криминалистичких и правних наука, дају нам сазнања да је појам  
________ у употреби још из времена ___________ и у најширем смислу означавао је 
___________________________.  
 

2) Злочин као термин није познат у _____________________________ и он се само 

делимично подудара са појмом кривично дело. Појам __________, међутим, гради основу 
имена једног броја сродних научних дисциплина, које за предмет имају кривично дело, 
криминал, односно извршиоца као његов заједнички израз (криминалистика, 
криминална политика, криминологија, безбедност и др.). 

   

3) Према најопштијим дефиницијама, криминал 

_____________________________________________________________, чиме се тумачи као 
________________________ и друштвени феномен.   
 

4) Криминал се испољава двојако: у првом __________________ смислу, као индивидуални 

случај, а у другом  као његов ____________________ израз, збир деликта блиских по битним 
обележјима појаве.   
 

5) Из доступне стране и домаће литературе  видљиво  је такође, да при одређењу појма 

криминал доминирају _________________________ приступи.  
 

6) Анализом овог _____________________________ приступа можемо констатовати, да 

постоје ____________________________________ појма криминал. 

 

7) У ужем смислу,  то  су  само  радње  _______________________________, а у ширем, 

_____________________________________, што значи, 
___________________________________________________.  
 

8) У кривичноправној литератури, преовладава _____________________, 

(формалистички), који полази од става ______________________________________________, 
што значи, ако нешто није кривично дело, није злочин, а самим тим, ни криминал.  
 

9) Према неким ауторима као што су ______________________________ криминалитет 

___________________________________ која се манифестује у вршењу 
_____________________________________________ кривична санкција. 
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10) Maxwell, L., под појмом _______________ подразумева 

„_________________________________________________________ било којег политичког 
друштва”.  
 

11) Garfalo, R., проблем одређења појма криминал, __________________, јер, каже он, 

________________ је сачињавати каталог чињеница које су у свим временима и на свим 
________________ сматрана  деликтима и била ______________.  

 

12) Litrre, Е., у свом приступу одређења појма, полази од тога да је злочин: 

„__________________________________________________________”  
 

13) Durcheim, E., кримиал је „_____________________________________ стања колективне 

свести”. 
  

14) Lagache, D., криминал је  „_______________________________ одређене друштвене 

групе, против __________________________________ у тој групи” . 
 

15) Према Tardeu, G., злочин је „___________________________________”.  

 

16) У свом познатом делу Psihology of crime, познати криминолог истраживач Felden, F., 

каже да: ______________________________________. Милутиновић, М.,  дефинише 
криминал и каже: ________________________________________________________________, а 
његови основни елементи су дела и извршиоци тих дела Милутиновић, М., он даље 
наводи: ______________________________________________, која се односи на сва извршена 
кривична дела у одређеном времену и на одређеном простору, као и на лица која су 
извршила та дела”. 
  

17) У свом расправљању о појму криминалитета, Перовић, К., истиче да 

„________________________________________________________ феномена, представља 
____________________________________________.” Он даље наводи да 
„_______________________________, као масовне друштвене појаве, односно тоталитета као 
феномена, утврђујемо _________________ индивидуалног  криминалног понашања, које у 
________________ чини масовност ове друштвене појаве”. 
 

18) Полазећи од инкриминисаних дела и друштвених услова, датих у дефиницијама 

домаћих и иностраних аутора,  можемо костатовати да су криминолошка схватања 
попунила празнину и успоставила безусловну везу између правног и социолошког 
тумачења. Имајући то у виду, под појмом криминал, –можемо означити појаве ако имају 
следећа својства:  
а) да представљају ________________________________, да имају друштвени карактер, с 
обзиром на распрострањеност у простору и времену;  
б) да су у питању _________________________, ______________________ норме и 
_____________________________;  
в) да је реч о __________________________, карактеристичној за одређене или све периоде 
друштва;  
г) да је реч о _____________________________________ свим облицима  државних заједница, 
појавама које не познају границе државе. 
 

19) Послужићемо се правном техником дефинисања, криминал ћемо дефинисати као- 

___________________________________, која представља скуп активности 
___________________________________________________, које су у супротности са 
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____________________________, а чије непоштовање и ______________повлачи кривичну 
______________.  

 
20) Схватамо да је организовани криминал веома комплексан појам, који се у свом 

_____________________________________________________.  
 

21) Научна и стручна теоријска литература, домаћа и инострана, при 

_______________________________________________ вишеслојан, односно  
___________________________ приступ.  

22) Најпрецизније, са становишта научног исказа, одређења типологије криминалних 

појава _________________________________, који у сваком конкретном научно–теоријском 
или истраживачком раду у фокусу _________________________________, као што су:  
а)степен друштвене опасности;  
б)_________________________________________________________;   
в)квалификације према законским поглављима;  
г)_________________________________________________________;  
д) категорије делинквента;  
ђ) ________________________________________________________;  
е) ____________________________________________;  
ж)____________________________________________. 

 

23) Најопштија класификација типологије криминалних појава, коју сусрећемо у 

домаћој криминалистичкој, криминолошкој и правној литератури, заснива се на подели: 
_______________, _________________ и _______________.  
 

24) Милутиновића, М., стоји на становишту да се типологија криминалних појава може 

класификовати на следећи начин:  
а) привредни криминалитет;  
б) _____________________________________________;  
в) _____________________________________________;  
г)рецидивизам;  
д) ___________________________________________; и  
ђ) _____________________________________________. 
 

25) Милутиновић, одређује и говори да једну типологију гради 

______________________________________________________________, што је било веома 
значајно за време које ће потврдити овај  научни исказ. 
 

26) Перовић, К., типологију криминалних појава дефинишу попут и под научним 

утицајем __________________________ кроз:  
а) привредни криминалитет;  
б)_______________________________________________;  
в)професионални криминалитет где посебно место 
_____________________________________________________________________ и 
________________________________________________________________;  
д)саобраћајну делинквенцију и __________________________________. 

27)Бошковић М., опредељујући се за ________________________________ 

____________________ тилополгије криминалних појава, са једне стране 
_________________________________________________, као што су:  
а) деликти насиља; 
б) _______________________________________________;  
в) _______________________________________________;  
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г) саобраћајна делинквенција;  
д) ________________________________________________;  
ђ) ____________________________;  
ђ)организовани криминалитет, а са друге стране ________________________________ 
облике _______________________ што су: а) _________________________________ и б) 
сексуална делинквенција. 
  

28) Хорватић,  Ж., у _________________________________ убраја:  

а) политичку делинквенцију;  
б) тероризам и отмице;  
в)деликте насиља;  
г)привредну делинквенцију и  
д) прометну делинквецију. 

 

29) Шепаровић, З., _______________________________________ одређује помоћу:  

а) злочина насиља (________________________________________________); б) 
____________________________________________;  
в) ____________________________________________. 
 

30) Стојановић, З., правилно уочава да се ____________________________ 

___________________је у ___________________________________, разликује од 
________________________.  
 

31) Приступ који црпи своје полазиште из схватања да је само организација 

________________________________________________, што је са становишта 
____________________________________________ оцењено као 
______________________________________________________________ криминалних појава 
__________________________________.  

 

32) У припремном материјалу и ____________________________________ о спречавању 

________________________________________, одржаном у Женеви __________ године, 
_________________________ дају следећу 
________________________________________________:  
а) криминал као посао;  
б) ___________________________________________;  
в) чиновнички/бирократски криминал и корупција;  
г) ________________________________________________________________;  
д) криминалитет повезан са алкохолизмом и злоупотребом наркотика; ђ) 
_______________________________________________________________ и  
е) криминалитет __________________________________________________ 
__________________________________________________________________. 
 

33) Један број научника указује да __________________________________ у нашој 

____________________________________________________ у вези са 
___________________________________, није била  _________________ ________________ 
половине ___________________века.  
 

34) Насупрот _________________________________________, инострана правна,  

___________________________________________научна и стручна 
__________________________________________________________________ и познаје појмове 
_________________________________________________, кроз организације као што су  
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„мафија” или појмове „______________ криминал”, криминал 
„_______________________________”.  
 

35)У типологији криминалних појава,___________________________ 

___________________________________, којим се средином _______________ века почиње 
___________________________ новија ____________________, ___________________, 
____________________ и _________________________  научна и _______________ јавност. 
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