
 
 
 

Спецификација предмета за књигу предмета 

Студијски програм   Докторске академске студије права 
Изборно подручје (модул)   
Врста и ниво студија  Докторске академске студије 
Назив предмета  Криминологија 
Наставник (за предавања)  Проф. др Миомира Костић, Проф. др Дарко Димовски 
Наставник/сарадник (за вежбе)   
Наставник/сарадник (за ДОН)   
Број ЕСПБ 12 Статус предмета 

(обавезни/изборни) 
 Изборни 

Услов  / 
Циљ 
предмета 

 Циљ предмета је унапређење научних сазнања и теоријских схватања, те стицање 
способности и академских вештина у области Криминологије и развијање 
креативних способности и овладавање специфичним практичним вештинама 
потребним за будући развој каријере доктора кривичноправних наука. 
 

Исход 
предмета 

Очекује се да савладавањем програма студент стекне потребна знања, вештине, 
развијене способности и компетенције и успешно да: развије способност 
систематичног приступа правним проблемима, понуди критичке и аналитичке 
одговоре везане за Криминологију; развије способност да компетентно и научно 
аргументовано дискутује, истражује и презентује резултате свог научног рада на 
научним конференцијама и објављује их у научним часописима; самостално решава 
практичне и теоријске проблеме у кривичноправној области и организује и 
остварује развојна и научна истраживања; може да се укључе у остварење 
међународних и домаћих научних пројеката; има способност праћења савремених 
достигнућа у струци и стечена знања примени у пракси, посебно у остваривању 
основних принципа правне државе. 

Садржај предмета 
Теоријска 
настава 

Крвни деликти; Криминалитет насиља; Тероризам; Организовани криминалитет; 
Трговина људима као део организованог криминалитета; Делинквенција 
малолетника; Сексуална делинквенција; Утицај жртве на јављање криминалитета; 
Различита теоријска схватања о узроцима криминалитета; Биолошко-психолошке 
теорије, психолошке теорије, Фројд и психоаналитички приступ, социолошке 
теорије. Феминизам у криминологији. Макро и микро ниво узрочности. Породица 
као криминогени фактор; Проституција и криминалитет; Наркоманија и 
алкохолизам као фактори криминалитета; Коцкање; Личност преступника. 



Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, 
студијски 
истражива-
чки рад) 

Метод проучавања личности осуђеног делинквента; метод проучавања 
индивидуалних случајева; клинички метод; посматрање; експеримент; испитивање: 
анкета, интервју; мерење; статистичка евиденција и статистичке методе).  
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Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 
Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови 
 75=5х15         

Методе 
извођења 
наставе 

 Предавања, индивидуалне консултације, групе за дискусију 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 
активност у току  
предавања 

 0-15 писмени испит  0-10 

практична настава  0-10 усмени испит  0-50 
колоквијуми  0-10     
семинари  0-5     
Списак тема по недељама 
1  Криминалитет насиља: (Појам и врсте насиља; Обим и распрострањеност, 

Карактеристике насилника, Убиство као кривичноправни и криминолошки 
феномен; криминолошке карактеристике убистава и њихових извршилаца; 
Феноменолошке карактеристике – типологије убистава 

2 Начин и средства извршења, просторна и временска распрострањеност, 
Мотиви убистава, Основне карактеристике убица, Етиолошке карактеристике – 
објективни и субјективни фактори; Политика сузбијања и репресивног 
деловања; Телесне повреде. Врсте и распрострањеност, Начин и средства 
извршења, Етиолошке карактеристике; Карактеристике извршилаца; 
Разбојништво и разбојничка крађа - феноменологија и етиологија; Злочини 
мржње; Насиље на спортским теренима). 

3 Насиље у породици као предмет научних истраживања, Теорије о насиљу у 
породици, Механизми и динамика насиља, Предрасуде о насиљу у породици, 
Последице насиља у породици, Кривично дело насиља у породици, Карактеристике 



жртве, Процесуирање кривичног дела насиље у породици – проблеми у пракси, 
Сузбијање и спречавање насиља у породици. 

4 Тероризам (појам и основна обележја; стратегије борбе против тероризма; 
међународно-правни прописи). 

5 Организовани криминалитет (појам и основна обележја; историјат развоја; подручја 
деловања; распрострањеност у међународним размерама; стратегије спречавања). 

6 Трговина људима (Обим и распрострањеност. Трговина људима и важеће 
законодавство у свету и Србији. Преглед досадашњих истраживања.  

7  Трговина женама. Трговина децом. Трговина мушкарцима. Појединци и 
криминалне групе укључене у трговину људима. Кажњавање и спречавање). 

8  Делинквенција малолетника (Старосне границе кривичне одговорности; 
Кривичноправна и кривичнопроцесна заштита малолетних лица према 
међународним документима;  

9 Обим, структура, динамика, распрострањеност; Егзогена етиологија - породица, 
школа, слободно време, суседство; Ендогена етиологија - личност малолетног 
преступника). 

10  Облици испољавања и остала феноменолошка обележја сексуалне делинквенције 
(Карактеристике личности извршилаца. Објашњења узрочности сексуалних 
деликата. Силовање. 

11  Феминистичка истраживања силовања. Остали облици сексуалног насиља. 
Сексуална злоупотреба деце и малолетника). 

12  Преглед биолошких и психолошких теорија о криминалитету. 
13  Преглед социолошких теорија о криминалитету. 
14  Утицај жртве на појаву криминалитета (Виктимологија – наука о жртви. Појам 

жртве. Типологија жртава. Виктимизација и ризик виктимизације. 
15 Појам и врсте виктимогених предиспозиција. Деца као жртве. Жене као жртве. 

Старе особе као жртве. Жртве појединих типова криминалитета) 
 


