
Испитна питања 

Виктимологија 

1. Шта је виктимологија? 

2. Ханс вон Хентинг и Вердам? 

3. Када је основано Светско виктимолошко друштво и који је његов циљ? 

4. Која два периода уочавамо у развоју виктимологије? 

5. Шта је предмет виктимологије? 

6. Шта је циљ виктимологије? 

7. Шта је задатак виктимологије? 

8. Објаснити виктимизацију, виктимизираност, виктимитет, ревиктимизацију 

9. Примарна, секундарна, терцијална виктимизација 

10. Виктимогене предиспозиције 

11. Виктимогене ситуације 

12. Ко се сматра жртвом криминалитета 

13. Појам жртве у ужем и ширем смислу 

14. Карактеристике жртве 

15. Објаснити висок, умерен и низак ризик жртве 

16. Настајање жртве 

17. Утицај криминалитета на жртву 

18. Навести и објаснити вулнерабилне категорије жртава 

19. Шта се подразумева под насиљем и злостављањем, ко су учесници насиља? 

20. Права и одговорност жртава 

21. Друштвена реакција на виктимизацију 

22. Играње улоге жртве 

23. Шта је насиље у породици, ко могу бити жртве насиља у породици? 

24. Навести и објаснити облике насиља у породици 

25. Oбјаснити теорију „беса“, теорију о циклусу насиља и теорију моћи и контроле 

26. Спречавање насиља у породици 

27. Правна заштита од насиља у породици у Републици Србији 

28. Насиље над женама 

29. Облици насиља над женама 

30. Навести и објаснити облике насиља над децом 

31. Објаснити психичко и физичко насиље над мушкарицима, који мушкарци су 

најчешће жртве насиља? 

32. Навести и објаснити облике злостављања старих лица 

33. Шта је мобинг, навести и објаснити облике истог 

34. Личност прогонитеља и жртва прогањања 

35. Типологија и методи прогањања 

36. Виктимизација и виктимитет жртава прогањања 

37. Жртве алкохолизма 

38. Жртве чедоморства 

39. Жртве тортуре 



40. Жртве преваре 

41. Жртве убиства 

42. Жртве суицида 

43. Жртве сексуалног насиља 

44. Психијатријски болесници као жртве 

45. Жртве саобраћајних незгода 

46. Жртве криминала у земљама у транзицији 

47. Жртве ратних злочина 

48. Жртве геноцида 

49. Жртве тероризма 

50. Жртве атентата 
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