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Сажетак

Криминал, као облик понашања којим се крши закон 
(Е. Гиденс), представља један од социјалних ризика. 
Једна од негативних посљедица развоја савременог, гло-
балног друштва јесте глобализација криминалитета 
(М. Костић и Ф. Мирић). О криминалитету се може 
говорити тек с развојем и разрадом правног система у 
модерном смислу те ријечи (укључујући и кривично право), 
али су у друштвима одувијек постојале одређене врсте 
норми и вјеровања који су условљавали људско понашање 
и наспрам којих се процјењивала његова (не)исправност 
(М. Ивановић). За разлику од позитивног права које не 
може у потпуности да испрати динамику промјена у 
друштву које утичу на одређење кривичног дјела, социо-
логија треба стално да трага за новим елементима који 
проширују овај појам (ново, непредвидиво, неограничено). 
У раду се анализирају узроци криминалитета, његова 
распрострањеност, врсте (насилнички, имовински и сл.), 
однос с другим појмовима (девијантност, делинквенција 
и злочин) и његове посљедице у савременом друштву, с 
циљем сагледавања ризика од криминалитета, тражења 
адекватног друштвеног одговора на ову негативну поја-
ву, те даје анализа казнене политике и улоге затворске 
институције у преображају преступникâ (М. Фуко).

У раду ауторке др Драгане Вилић под насловом „Криминал-Социјални ризик у савре-
меном друштву“ објављен у бр. 13 (год. 7) часописа Политеиа на страници 84, техничком 
грешком објављен је погрешан сажетак рада на српском језику, те се овом приликом 
извињавамо ауторки и читаоцима. Уз сагласност ауторке, у овом броју објављујемо 
исправан сажетак на српском језику:
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ERRATUMEditorial board
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Summary

Crime, as a form of violation of law (A. Giddens), is one 
of the social risks. One of the negative consequences of the 
development of a modern, global society is the globalization 
of criminality (M. Kostić & F. Mirić). Criminality can only be 
discussed with the development and elaboration of the legal 
system in the modern sense of the word (including criminal 
law), but in societies there have always been certain types 
of norms and beliefs that have influenced human behavior 
and against which (in) correctness (M. Ivanović). Unlike a 
positive right that cannot fully follow the dynamics of change 
in society that influence the definition of a crime, sociology 
should constantly seek new elements that extend this notion 
(new, unpredictable, unlimited). The paper analyzes the causes 
of criminality, its distribution, types (violent, property, etc.), 
relation to other notions (deviance, delinquency and crime) 
and its consequences in contemporary society, in order to look 
at the risk of crime, to seek an adequate social response to This 
negative phenomenon, and provides an analysis of the penal 
policy and the role of a prison institution for the offender’s 
conversion (M. Foucault).

Due to a technical mistake, the correct abstract in Serbian language of the article authored 
by dr. Dragana Vilić „Crime – Social risk in contemporary society“published in the jour-
nal Politeia (issue number 13, vol. 7, p.84) was omitted. The Editorial board apologises to the 
author and our readers. With the consent of the author, we publish the correct summary in 
Serbian language in this issue:


