
Испитна питања из Организованог криминала 

1. Дефинисати криминал 

2. Разлика између транснационалног и организованог криминала 

3. Међународни криминал у криминолошком и кривичноправном смислу 

4. Шта је професионални криминал? 

5. Ко је професионални криминалац? 

6. Шта је криминал белог оковратника и за које државне институције се најчешће 

везује? 

7. Сличности и разлике између тероризма и организованог криминала 

8. Дефинисати организовану криминалну групу и организовани криминал 

9. Дефинисати следеће појмове: криминални синдикат, банда, мафија, блок, мрежа, 

клан, картел, ганг 

10. Карактеристике организоване криминалне групе 

11. На чему се занива одлучивање вођа организованих криминалих група, набројати 

интерна правила 

12. Врсте насиља које примењује организована криминална група 

13. Тајност настајања и функционисања 

14. Време провере 

15. Шта за организовану криминалну групу представљају профит и моћ? 

16. Вршење кривичних дела 

17. Који фактори утичу на то да организована криминална група траје дужи 

временски период? 

18. Како се прибегавање корупцији одржава на организовану криминалну групу? 

19. Навести разлоге због којих је инфилтрација корисна за организовану 

криминалну групу 

20. Зашто је подела рада битна карактеристика организоване криминалне групе? 

21. Када и зашто организована криминална група постаје експонент државних 

органа? 

22. Постојање организованик криминалних група на одређеном простору може се 

потврдити ако се дају одговори на која питања 

23. Планирање и припрема извршења криминалног деликта 

24. Начин извршења криминалног акта 

25. Коришћење профита као индикатор 

26. Понашање организоване криминалне групе пре извршења, за време извршења и 

после извршења кривичног дела 

27. Објанити донаторство као једну од најчешћих индиција која указује да 

организована криминална група постоји на одрешеном подручју 

28. Шта се подрзумева под помоћи члановима организоване криминалне групе? 

29. Шта се подразумева под спрегом чланова организоване криминалне групе са 

службеницима државних органа? 

30. Сарадње између организованих криминалних група 

31. Објаснити од чега зависи сарадња између организованих криминалних група 

32. Који су нивои сарадње? 



33. Разлика између оперативних и стратешких савеза 

34. Навести и објаснити типове хијерархија организованих криминалних група 

35. Тајно праћење и снимање 

36. Симуловани послови 

37. Шта је контролисана испорука? 
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