
Студијски програм : Основне академске студије - Студије наука безбедности 

Назив предмета: Криминологија 

Наставници: др Александра Илић, доцент; мс Јована Бановић, сарадник у настави 

Статус предмета: обавезни / научно-стручни (НС) 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: - 

Циљ предмета 

Циљ студијског курса је упознавање студената са суштином криминалног феномена као сложене 

друштвене појаве која обухвата пет елемената: злочин, учиниоца, жртву, криминалитет и реакцију 

друштва на злочин. Током студијског курса студенти би требало да стекну одговарајућа знања у вези 

са поменутим елементима. Објашњење криминалитета као правне и социолошке категорије треба да 

омогући разумевање феномена и узрока криминалитета као и његове виктимолошке димензије. 

Упознавање са разноврсним методолошким оквиром развиће код студената способност истраживачког 

приступа у проучавању криминалног феномена. Историјски преглед криминолошке мисли даће 

студентима увид у научне покушаје објашњења криминалитета почев од првих теоретичара у области 

кривичних наука до најновијих теоријских приступа. Кроз бављење различитим аспектима 

криминалног феномена студенти би требало да развију способност анализе конкретних појавних 

облика криминалитета да би били у стању да разумеју и објасне феномен како из угла учиниоца и из 

угла жртве. 

Исход предмета  

На крају студијског курса студенти ће на конкретним случајевима у друштву моћи да препознају све 

елементе криминалног феномена и да их објасне. Такође студенти ће бити у стању да самостално 

анализирају феноменолошку, етиолошку и виктимолошку димензију појединачног случаја и сместе у 

одговарајуће категорије. Као резултат бављења криминолошком методологијом и теоријским оквиром 

студенти ће моћи да примене стечена знања у истраживању различитих аспеката криминалног 

феномена. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Садржај овог курса обухвата проучавање криминалитета и сродних делинквентних и девијантних 

понашања. Обухвата историју и развој теоријске криминолошке мисли, с посебним нагласком на  

савремена објашњења криминалног феномена. Указује на методе изучавања криминалитета на 

индивидуалистичком, глобалистичком и нивоу средњег обима. Бави се трима димензијама криминалне 

појаве: феноменолошком, етиолошком и виктимолошком.  

Практична настава 

Детаљнија анализа појединих тематских целина као и анализа појединих примера из праксе. Припрема 

студената за колоквијум и усмено полагање испита. 

 

Литература  

Обавезна 

 

1. Игњатовић Ђ., Криминологија,(све осим V главе), Петнаесто измењено издање, Правни факултет 

Универзитета у Београду, Београд, 2019. 

2. Симовић, И., Оквири виктимологије, Факултет безбедности Универзитета у Београду, 2009 

 

Допунска 

 

1. Игњатовић Ђ., Теорије у криминологији, (Део III – Избор текстова), Правни факултет, Београд, 2009. 

или новије издање 

2. Игњатовић Ђ., Методологија истраживања криминалитета, Правни факултет, Београд, 2009. или 

новије издање 



Број часова  активне наставе: 

4/60 
Теоријска настава: 3/45 Практична настава: 1/15 

Методе извођења наставе 

Предавања, вежбе, колоквијум, семинари, консултације 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 40 поена Завршни испит  60 поена 

активност у току предавања 5 поена писмени испит 60 поена 

практична настава 5 поена усмени испит  

колоквијум-и 1x20 поена ..........  

семинар-и 10 поена   

 




