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1. Схватања организованог криминалитета у америчком законодавству и 

криминолошкој литератури 

2. Схватања организованог криминалитета у европском законодавству и 

криминолошкој литератури 

3. Однос организованог криминалитета са сродним врстама криминалитета 

4. Теоријско објашњење организованог криминалитета 

5. Историјат организованог криминалитета у Америци 

6. Мафија у Америци 

7. Аналогија организованог криминалитета са корпорацијом и бирократијом  

8. Организовани криминалитет као мрежа сродника 

9. Организовани криминалитет као однос патрон – клијент 

10. „Мреже злочина“ 

11. Остала гледишта о организацији криминалног подземља у Америци 

12. Организовани криминалитет и етничка припадност; етничка сукцесија 

13. Кодекс понашања чланова криминалне организације 

14. Регрутовање нових чланова и њихова криминална каријера 

15. Личне и социјалне карактеристике припадника организација 

16. Илегалне делатности као послови којима се бави организовани криминалитет 

17. Инфилтрирање у легални бизнис 

18. Обављање „прљавих послова“ за државу и корумпирање носилаца јавних функција 

19. Cosa Nostra 

20. Друге криминалне организације у Италији 

21. Период конфронтације са мафијом у Италији – измене у законодавству  

22. Феномен „покајништва“ – значај и оспоравања 

23. „Перестројка“ и организовани криминалитет 

24. Искуства Русије погледу реаговања на организовани криминалитет 

25. Постоји ли организовани криминалитет у једној земљи? 



26. Транснационални организовани криминалитет 

27. Мултинационални организовани криминалитет и прекогранични организовани 

криминалитет 

28. Међународни организовани криминалитет 

29. Јакузе 

30. Тријаде 

31. Колумбијске наркомафије 

32. Остале транснационалне криминалне организације 

33. Појам организоване криминалне групе у кривичноправног смислу 

34. Општи појам организованог криминалитета  

35. Организовани криминалитет и саизвршилаштво 

36. Организовани криминалитет и подстрекавање 

37. Организовани криминалитет и помагање 

38. Облици кривице саучесника 

39. Некада постојећи облик саучесништва – организовање злочиначког удружења 

40. Кривична дела чије је извршење карактеристично за активности организованог 

криминалитета – општа разматрања 

41. Удруживање ради вршења кривичних дела 

42. Договор за извршење кривичног дела 

43. Прање новца  

44. Изнуда  

45. Отмица 

46. Кривична дела која се односе на забрањене психоактивне супстанце – општа 

разматрања 

47. Неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога 

48. Неовлашћено држање опојних дрога  

49. Омогућавање уживања опојних дрога  

50. Посредовање у вршењу проституције 

51. Заснивање ропског односа и превоз лица у ропском односу 

52. Трговина људима 

53. Кријумчарење 



54. Индицијални криминалистички метод откривања кријумчарења 

55. Неовлашћена производња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних 

материја 

56. Кривична дела корупције – општа разматрања 

57. Злоупотреба службеног положаја 

58. Трговина утицајем 

59. Примање и давање мита – активно и пасивно подмићивање 

60. Примање мита 

61. Давање мита 

62. Злоупотреба положаја одговорног лица 

63. Злоупотреба у вези са јавном набавком 

64. Злоупотреба поверења у обављању привредне делатности 

65. Пореска утаја 


