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ЛИСТ БРОЈ ЈЕДАН 

(1) 

Датум тестирања________________. год. 

Име________________________, презиме_____________________________,индекс 
број______________. 

 
1) Појава организованог криминала је, са историјског становишта, 
_____________________________________________.  
 
2) Теоријска мисао наука, _______________________________________ истраживањима 
______________________________________  о начинима функционисања, криминалитету 
_________________________________ и организација, њиховим организационим 
структурама, ______________ и средствима ________________, али је и даље несагласна око 
јединствене, ______________________________________________.  
 
3) Степен потенцијалне опасности од организованог криминала, нарочито 
_________________________________________,  утолико је већи, уколико је већа 
неусаглашеност око ______________________________ и његових битних 
____________________.  
 
4) Многа законска решења ослањала су се на теоријску мисао 
______________________________________________, док су, са друге стране, 
______________________________________________ и резултата у његовом сузбијању 
употпуњавала ________________ знања.  
 
5) Када се анализирају _______________________________ и стручна криминолошка и 
_______________ литература која се односи на   проблематику одређењеа 
________________________________, долази се до закључка да не 
__________________________________, универзално ________________________________ 
организовани криминал.  
6) Као битни разлози за проблеме при дефинисању организованог криминала, могу се 
издвојити:  
а)прво, при проучавању и дефинисању појава које се односе на организовани криминал, 
______________________________ полази од оних обележја појаве 
__________________________из аспекта научних дисциплина којима се бави или струка 
којима припада.  
б) друго, појавни облици организованог криминала разликују се 
__________________________, у смислу постојања конкретних криминалних активности, 
заступљености појединих видова и облика криминалних активности и интензитета–
степена њихове друштвене опасности;  
в) треће, у многим земљама се _________________________________ појма организованог 
криминала између _______________и_______________ решења;  
г) четврто, компаративном анализом у ______________________________ и системима 
научних дисциплина различитих земаља, ______________________ различита, па и 
контрадикторна тумачења појма организовани криминал, 
___________________проблематике земаља; и  
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д) пето, већина напора да се дефинише овај феномен на наднационалном нивоу, 
______________________________ да се дефиниција односи 
____________________________________________ у њеном формирању или на одређени 
регион, да важи искључиво у кривичноправном саобраћају конкретне међународне 
организације и слично.  
 
7) Све дефиниције организованог криминала могу _________________ у две велике групе 
и то:  
а) у ________________ односно дефиниције проистекле из ____________–
__________________ и научно–истраживачког рада; и  
б) у _________________ односно оне које су __________________ одређеним националним 
_____________________ решењима или ________________________ актима.  
 
8) Дефиниције из организованог криминала из прве групе сачинили су 
_____________________ теоретичари и плод су _______________________.  
9) Организовани криминал ________________________________________ од стране 
злочиначког удружења, _______________________________ и/или моћи, уз употребу 
_______________________________________ у друштву, кроз укључење у легалне 
економске, политичке и друге активности, са унапред изграђеним системом заштите од 
гоњења; 
10) Организовани криминал је ___________________________________ лица, која међу 
собом __________________________________ интеракције, организовано на хијерархијској 
основи, од ______________________ нивоа/ранга, а с̍ циљем обезбеђења 
_____________________, захваљујући учешћу у _______________________________ 
активностима.  
 
11) Дефиниције дате у __________________________________ актима често су слабијег 
квалитета, јер се односе само на _______________________________ организованог 
криминала. 
  
12) Европска унија је ________________________________ и идентификовања 
организованог криминала у _______________________ да реши тако што је 1994. године 
__________________________________, који су током својих дискусија донели 
________________________ који је, између осталог, садржао и листу од једанаест (11) 
__________________ организованог криминала.  
 
13) Набројте каректеристике организованог криминала према  Конвенцији ЕУ: 
а)__________________________________________ 
б) свако има своју _______________;  
в) реч је о деловању у ____________________________________;  
г) коришћење ______________ облика __________________ или контроле; д) осумњичени су 
за _____________________, делују на међународном нивоу;  
ђ) коришћење _________________________________________________;  
е) коришћење трговинских _________________ или ___________________ сличним 
пословним;  
ж) умешаност у ___________________________;  
з) утицање на ______________, медије, ___________________, правосудне органе или 
_____________________; и  
и) тежња за _______________ или ___________________. 
 
14) Шта Конвенција УН не дефинише_______________________________ 
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___________________________________________________________, а шта 
дефинише________________________________________________________. 
 
15) Који приступ заузима Шкулић, М., када одређује организовани криминал___________ 
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
_______________________. 
 

16) Зашто је организовани криминал тако тешко дефинисати? 
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________ 
 

17) Наведите поделу организованог криминала према критеријуму простора 
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________ 
 

18) Схватање организованог криминала према облицима криминалне делатности! 
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
_______ 
 

19) Како Eliot, definiše organizovani kriminal? 
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________ 
 

20) Kojim pristupom Kiney definiše organizovani kriminal? 
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
_______ 
 

21) Kako Rosman pristupa pojmu organizovani kriminal? 
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 

22) Koji pristup ima Savona, pri definisanju organizovanog kriminala? 
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 

23) Koje stanovište ima Kaiser kada definiše organizovani kriminal? 
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
_______ 
 

24) Kako Vans definiše organizovani kriminal? 
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
_______ 
 

25) Stanovište Felsona o pojmu organizovani kriminal! 
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
_______ 
 

26) Stanovište Hogana o organizovanom kriminalu! 
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
_______ 
 

27) Stanovište o organizovanom kriminalu Abadinskog! 
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
_______ 
 

28) Koje još nazive možemo sresti u literaturi za organizovani kriminal... 
а)____________________________________________________________________________________; 
б)____________________________________________________________________________________; 
в)____________________________________________________________________________________; 
г)____________________________________________________________________________________; 
д)____________________________________________________________________________________; 
 

29) У нашој теорији о организованом криминалу је могуће уочити следеће дефиниције:  
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 

30) Organizovani kriminal kao vid imovinskog kriminala-наведите stanovišta у teorijи... 
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
_______ 
 

31) Која је најзаступљенија подела орга низованог криминала? 
а) _______________________________________________________________; 
б)_________________________________________________________________. 
 
32) У ширем смислу __________________ се сви облици ______________ криминалног 
__________________ које одликује _______________________ организација и 
_______________________________ у извршењу кривичних дела, с̍ циљем 
_____________________ противправне имовинске ________________ (криминалног 
профита); 
33) У ужем (правном) смислу, под организованим криминалом могу се сматрати 
______________________________ организованог криминалног деловања код којих су 
______________________________________ шефова _____________________________ и 
______________________________ и њених __________________, односно 
______________________ из државних __________________. 
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34) Према првом схватању, које заступају аутори као што су Eliot, М. А., Schneider, H. H., G. 
Kaiser, G., Fiandeka, G., Savonaе, E., организовани криминал _________________, поред 
постојања криминалне организације са високим _______________________________, 
хијерархијом, _________________________, дисциплином и планирањем профита, и 
_______________ везу криминалне организације са ______________ и појединим њеним 
органима (службеницима), легално прикривено или илегално. 
  
35) Дајући ближа теоријска одређења Kiney. Ј. C., наводи да је _________________________ 
дошао до резултата који указују да криминална организација ______________________ 
криминалну делатност, као што је: 
 а)________; б) _______________; в) _________________; г) _____________.  

 
 

36) Vans, D., додаје, да се не сме _________________________________ сегмент 
_________________________________________________________, којим она прелази 
_____________________________________, развијајући тако широк дијапазон 
___________________________________ са жељом да оствари што већи профит.  
 
37) У материјалима са семинара о организованом криминалу, у Саздалу 1990. године, 
организовани криминал се дефинише као: релативно ________________________ која у 
континуитету ________________________ ради ___________________ и 
______________________ да изради систем ____________________ од _____________________ 
са употребом: а) _______________; б) __________________.  
 
38) Наведите факторе који су битно утицали на "вишедеценијски живот 
организованог криминала у сивој зони науке и стручне јавности", његово изучавање, 
схватање и развој метода сузбијања:  
а) _________________________ – воља највиших државних одлучилаца;  
б) јавна и тајна спонзорства политичких фактора – избори, долазак на власт, 
_____________________, "акције" ______________________ – улагање у будућност 
политичког живота, _______________ "дивиденде";  
в) "џентлменски" споразуми државних службеника и вођа криминалних организација 
(најконкретније у истраживањима у свету се ова појава назива 
"______________________________ између експонената организованог криминала и 
__________________ органа";  
г) државно ________________________ криминалних организација – криминална 
организација  експонент државног органа, државе;  
д) чланство _________________________________________ у криминалним организација 
–тајни ______________ спискови;  
ђ) коришћење ___________________ криминалних организација – извршавање 
__________________________ за "рачун државе";  
е) финансијске и ____________________________ организације – банкарске установе, 
___________________, мултинационалне компаније __________________________ у 
_________________ послове кроз сарадњу са криминалним организацијама;  
ж) подаци о организованом криминалу _______________________ јер не постоји 
системско ____________________ и евидентирање података у реалном времену;  
з) приступ научника као ______________________  појави, чиме се занемарује 
___________________________ организациони;  
и) _________________________  информација;  
ј) ___________________ приступ по коме се дело сматра извршеним тек када је то 
__________________________________ судском пресудом;  
к) криминолози се _____________________ у истраживању    одређењем  
________________    појма;   
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л)   делатност   криминалних организација __________________ илегална;  
м) непостојање _________________________ код научника да се упусте у 
_____________________________ појаве без учествовања и _____________  појаве са 
учествовањем;  
н) "мрље из прошлости" појединих ______________________ функција;  
њ) __________________________ између "моћних људи" на "јавној и тајној сцени". 
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