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ПРВО ПИТАЊЕ 
 
1. Појам и предмет виктимологије, њене битне црте и место у систему наука; Појам 
криминалистичке виктимологије 
2. Циљ и задаци виктимологије и криминалистичке виктимологије 
3. Појам и типологије жртава 
4. Виктимизација – појам и врсте  
5. Ризик и последице виктимизације  
6. Виктимогене предиспозиције – појам и врсте  
7. Виктимитет 
8. Позитивистичка оријентација  
9. Конзервативни правац 
10. Теорија о рутинским активностима 
11. Теорија о животном стилу 
12. Радикална виктимологија 
13. Леви реализам  
14. Феминистичка перспектива у виктимологији  
15. Критичка виктимологија  
 
 
 
ДРУГО ПИТАЊЕ 
 
1. Пријављивање злочина и тамна бројка виктимитета 
2. Студије о жртвама  
3. Подаци о виктимитету у Србији  
4. Жртве насилничких деликата 
5. Виктимолошке димензије убиства 
6. Виктимизација сексуалним деликтима 
7. Насиље у породици 
8. Насиље према деци 
9. Стара лица као жртве насиља 
10.Виктимизација особа са менталним поремећајима 
11. Жртве имовинских кривичних дела 
12. Жртве криминалитета корпорација 
13. Жртве организованог криминалитета 
14. Жртве трговине људима 
15. Жртве криминалитета у саобраћају 
16. Жртве политичких (идеолошких) кривичних дела 
17. Жртве тероризма 
18. Виктимизација у рату 
19. Жртве злоупотребе политичке моћи 
20. Жртве кривичноправног система 
21. Жртве отмице 
22. Жртве злочина мржње 
23. Виктимизација на раду 
24. Виктимолошки аспекти прогањања 
 



 
ТРЕЋЕ ПИТАЊЕ 
 
1. Друштвени одговори и индивидуалне реакције на виктимизацију 
2. Потребе жртава  
3. Фазе психичке реакције на примарну виктимизацију 
4. Посттрауматски стресни поремећај  
5. Специфичности последица виктимизације које погађају жртве насиља у породици и 
сексуалног насиља 
6. Страх од злочина – појам, фактори и последице  
7. Превенција (примарне) виктимизације  
8. Секундарна виктимизација – контекст и фактори  
9. Спречавање секундарне виктимизације 
10. Међународни стандарди заштите права жртава 
11.Правни положај жртава у међународним кривичним поступцима 
12.Појам и правни положај оштећеног у кривичном поступку 
13.Имовинско-правни захтев 
14.Поступање полиције са жртвом кривичног дела 
15.Жртве и истрага 
16. Заштита жртава и сведока у кривичном поступку (основна заштита) 
17.Заштићени сведок (појам и правни положај) 
18.Поступак за одређивање статуса заштићеног сведока 
19.Испитивање заштићеног сведока 
20.Посебно осетљив сведок (појам и правила испитивања) 
21.Програм заштите учесника у кривичном поступку 
22.Заштита малолетних лица као оштећених у кривичном поступку 
23. Помоћ и подршка жртвама 
24. Мере подршке и помоћи жртвама кривичних дела у Србији  
25. Заштита од насиља у породици у Србији 
26. Заштита деце од насиља и занемаривања у Србији 
27. Заштита од мобинга и сексуалног узнемиравања на раду  
28. Жртве и медији  
 
 


