
ПИТАЊА ЗА ПРВИ КОЛОКВИЈУМ ИЗ КРИМИНОЛОГИЈЕ 
(СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ) 

 
1. Којим факторима социјална психологија објашњава интересовање за злочин? 
2. Како се изражава емоционално интересовање за злочин? 
3. Шта сачињава цену криминалитета? 
4. Набројте принципе научне перспективе и објасните значење за најмање четири 

принципа?  
5. Шта обухвата појам криминални феномен? 
6. Објасните разлику у значењу појмова злочин и криминалитет? 
7. Шта сачињава примарни, а шта секундарни криминалитет? 
8. Шта је социјална девијација и каква може бити?  
9. Шта је делинквенција и шта она обухвата?   
10. Објасните разлику у значењу појмова криминалац и преступник? 
11. Шта је индивидуална, а шта социјална криминализација?  
12. Објасните разлику у значењу појмова виктимизација и виктимитет? 
13. Шта сачињава неформалну, а шта формалну социјалну контролу?  
14. Шта сачињава криминолошку литературу у ужем смислу? 
15. Шта је криминологија?  
16. Набројте битне карактеристике криминологије и објасните значење за најмање 

четири карактеристике? 
17. На чему се заснива схватање злочина као греха и објасните зашто не можемо 

прихватити такво становиште? 
18. На чему се заснива схватање злочина као болести и објасните зашто не можемо 

прихватити такво становиште? 
19. За шта се везује дефиниција злочина као кршења људских права? 
20. Шта спада у злочине према ширем, а шта према ужем правном одређењу?  
21. Чиме се објашњава појава да одређени злочини нису у исто време девијације? 
22. У чему се огледа однос између криминологије и кривичног права? 
23. У чему се огледа однос између криминологије и криминалне политике? 
24. Објасните разлику између појмова генерална и специјална превенција? 
25. Објасните разлику између појмова репресија и ретрибуција? 
26. У чему се огледа однос између криминологије и пенологије? 
27. У чему се огледа однос између криминологије и криминалистике? 
28. Шта је социјална патологија и који је основни критеријум њеног разликовања 

од криминологије? 
29. Набројте тзв. криминолошке дисциплине и објасните на чему оне заснивају 

своје учење (најмање три дисциплине)?  
30. Шта су предности, а шта недостаци постојања криминолошких дисциплина? 
31. У чему се огледа значај криминологије за кривично правосуђе? 
32. Зашто се резултати криминолошких истраживања у пракси често дочекују 

критички?  
33. Шта је примењена криминологија и која два проблема она ставља у центар 

интересовања? 
34. Шта “истраживачка писменост” омогућава практичарима? 
35. Набројте и објасните бар три врсте научног истраживања? 



36. Шта подразумевају евалуативна истраживања и ко може да их спроводи? 
37. Набројте фазе поступка научног сазнања према редоследу предузимања? 
38. Како се деле методи према природи података? 
39. Набројте врсте метода према начину приступа предмету и наведите по један 

пример за сваку групу? 
40. Шта је основни циљ историјских студија? 
41. Шта подразумева крос-културно поређење, а шта крос-регионалну анализу? 
42. Набројте бар две ситуације у којима се може вршити предвиђање? 
43. Наведите и објасните проблеме и ограничености студија предвиђања? 
44. Шта је клинички метод и кроз које фазе пролази његова примена? 
45. Шта су Schid, Maywerk и Schwaab настојали утврдити шемама пргностике? 
46. Шта су брачни пар Glueck настојали утврдити таблицама предвиђања? 
47. Који извори података се користе и анализирају приликом примене 

анамнестичког метода? 
48. Наведите предности и недостатке посматрања са учествовањем? 
49. Шта су “ненаметљива посматрања”? 
50. Шта је “свеситуациони метод”? 
51. Набројте проблеме на које истраживач наилази при анализи докумената? 
52. Шта представља метод анализе садржаја? 
53. У којим случајевима је примена анализе садржаја најадекватнија? 
54. С чиме је повезана примена мета-анализе?  
55. Шта је узорак и која три нивоа постоје у његовом одређивању? 
56. Набројте и објасните врсте узорка? 
57. Шта је лонгитудинално испитивање и кад се оно најчешће примењује у 

криминологији? 
58. Набројте и објасните врсте лонгитудиналног испитивања? 
59. На којој хипотези је заснована Кембриџ-сомервилска лонгитудинална студија? 
60. Набројте замерке лонгитудиналном иситивању и објасните “ефекат првог 

испитивања” и “ефекат протека времена”? 
61. Шта је експеримент? 
62. Објасните процедуру контролисаног експеримента? 
63. Набројте приговоре примени експеримента у криминологији и објасните шта 

значи интерна валидност добијених резултата? 
64. За шта се користе статистичке технике? 
65. Шта представља технику корелацију и да ли се њом може утврдити узрочност 

одређене појаве? 
66. Које четири групе података се изражавају апсолутним бројевима у 

статистичким евиденцијама? 
67. Како се израчунава часовник злочина и да ли се он може упоређивати између 

различитих земаља? 
68. Како се израчунава квота криминалитета и да ли се она може упоређивати 

између различитих земаља? 
69. Како се деле статистичке евиденције према органима који их воде и шта оне 

обухватају? 
70. Зашто долази до “губљења злочина”? 



71. Набројте бар два приговора полицијским евиденцијама и бар три универзална 
приговора статистичким евиденцијама? 

72. Објасните разлику између појмова тамна и сива бројка криминалитета? 
73. Наведите факторе који утичу да неко дело остане у тамној бројци? 
74. Шта су студије самооптуживања? 
75. Шта су студије о жртвама? 
76. Зашто жртве не пријављују извршење злочина? 
77. Набројте бар четири ограничености метода за расветљавање тамне бројке 

криминалитета? 
78. Зашто долази до преувеличавања криминалитета? 
79. Шта је триангулација метода? 
80. Наведите и објасните врсте триангулације метода? 
 
 


