
6 Статус предмета (обавезни/изборни) изборни

Услов

Циљ

предмета

Исход

предмета

Теоријска

настава

Практична 

настава 

(вежбе, 

ДОН, 

студијски 

истражива-

чки рад)

1

2
3

4

5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

2 2 2 - -
Методе

извођења

наставе

поена Завршни испит поена

15 писмени испит -

25 усмени испит 60

-

-

Појам, предмет, методи и значај Криминалистичке методике. Феноменолошка и етиолошка 
обележја појединих облика криминала. Методика откривања и доказивања крвних деликата. 
Методика откривања и доказивања сексуалних деликата, деликата у вези са опојним дрогама,  
еколошких, саобраћајних, имовинских и привредних, деликата против уставног уређења и 
безбедности Републике Србије, против човечности и других добара заштићених међународним 
правом. Фингирана кривична дела. Специфичности обраде лица места, трагова и предмета 
(материјалних доказа) код појединих кривичних дела.

-
Специјалистичке струковне студије

Криминалистичка методика

Студијски програм 

Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања, практична настава, семинари

Литература

Маринковић Дарко, Лајић Оливер, Криминалистичка методика, Полицијска академија, Београд, 
2012.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Barry A. J. Fisher, Techniques of crime scene investigation, CRC Presss, Boca Raton London New 
York Washington, D.C., 2004.

Бранислав Симоновић, Криминалистика, Правни факултет Крагујевац, Крагујевац, 2012.

Специјалистичке струковне студије - Форензика

Проф. др Божидар Бановић; др Младен Милошевић, доцент

Проф. др Божидар Бановић; др Младен Милошевић, доцент

-

Предиспитне обавезе

Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Постизање адекватног нивоа знања, способности и вештина за закониту, стручну и 
професионалну примену криминалистичких правила и метода у поступку откривања, 
разјашњавања и доказивања појединих категорија и појединих кривичних дела, а посебно за 
проналажења и обезбеђења личних и материјалних доказа и њихово стручно оперативно 
коришћење.

Практична настава (анализа окончаних криминалистичких обрада појединих кривичних дела, 
фингираних кривичних дела и догађаја).

Циљ предмета је упознавање студената са савременим појавним облицима и начинима 
извршења појединих кривичних дела, као и развијање знања, способности и вештина студената 
за практичну примену криминалистичких метода проналажења и обезбеђења личних и 
материјалних доказа и њихово стручно оперативно коришћење, с циљем спречавања, откривања, 
разјашњавања и доказивања појединих категорија и појединачних кривичних дела, као и примену 
у криминалистичкој обради конкретног кривичног дела. 

Садржај предмета

Назив предмета

Проф. др Божидар Бановић; др Младен Милошевић, доцентНаставник (за предавања)

Наставник/сарадник (за вежбе)

Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 

предавања

практична настава

колоквијуми

семинари


