
ИСПИТНА ПИТАЊА ИЗ ВИКТИМОЛОГИЈЕ 

1. Настанак виктимологије 
2. Развој виктимологије (период тзв. прве и друге виктимологије) 
3. Развој виктимологије у Србији 
4. Анкете о виктимизацији 
5. Појам и предмет виктимологије 
6. Конзервативна, либерална и радикално критичка виктимологија 
7. Позитивистичка, радикална и критичка виктимологија  
8. Однос виктимологије са сродним дисциплинама 
9. Циљ и задаци виктимологије 
10. Појам жртве 
11. Типологијa жртава Ханса фон Хентига и Еленбергера 
12. Менделсонова типологијa жртава 
13. Фатахова типологија жртава  
14. Типологија жена – жртава Весне Николић - Ристановић 
15. Појам и врсте виктимогених предиспозиција 
16. Појам и врсте виктимизације 
17. Апсолутна и потенцијална изложеност виктимизацији 
18. Последице виктимизације и потребе жртава 
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19. Пенална виктимологија (6-10) 
20. Каснији развој виктимолошких схватања (10-14) 
21. Резилијентност и виктимолоогија (14-18) 
22. Утицај виктимологије на Кривично право (39-43) 
23. Утицај виктимологије на Малолетничко  кривично право  (46-48) 
24. Појам и распрострањеност сексуалног злостављања деце (53-58) 
25. Однос учинилац – жртва и понашање жртве као узрок криминалне виктимизације деце (62-

69) 
26. Социјални положај детета и криминална виктимизација (77-85) 
27. Девијантно понашање деце као последица виктимизације (87-91) 
28. Међународноправна заштита основних права деце (113-119) 
29. Општи протокол за заштиту деце од злостављања и занемаривања (138-147) 
30. Посебни протокол о поступању полиције у заштити деце од злостављања и занемаривања 

(147-154) 
31. Заштита малолетних оштећених у кривичном поступку (158-160 и 174-176) 
32. Биолошке особине старих лица као ризик виктимизације (195-198) 
33. Психолошке особине старих лица као ризик виктимизације (198-201) 
34. Социјални положај старих лица као ризик виктимизације (201-205) 
35. Заштита сведока жртава насиља у породици у Србији (210-215) 
36. Међународна документа о заштити жртава насиља у породици (215-221) 



37. Кривичноправна и породичноправна заштита жртава насиља у породици (237-241) 
38. Насиље у породици и ресторативна правда (244-254) 
39. Модели ресторативне правде (260-263) 
40. Европски стандарди о сузбијању насиља над женама (267-282) 
41. Трговина људима (309-317) 
42. Виктимитет бескућника (325-328 и 332-334) 
43. Жртве уличног криминалитета (360-362 и 372-375) 
44. Сиромаштво и виктимизација (384-389 или 394-400) 
45. Појам и облици испољавања насиља у спорту (404-410) 
46. Насиље у спорту и мас медији (412-417) 
47. Правни прописи о спречавању насиља у спорту (417-419)  
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